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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 9 лютого 2016 року
USD 2587.7397   EUR 2872.6498      RUB 3.3668     /    AU 308782.04      AG 3866.08      PT 232637.80     PD 131715.95

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА СЕРЕДА, 10 ЛЮТОГО 2016 РОКУ №26 (5646)
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ОРІЄНТИР

Постанова Кабінету
Міністрів України «Про
затвердження Ліцензійних
умов провадження освітньої
діяльності закладів освіти»

ЦИФРА ДНЯ

Антикорупційні
спецпризначенці 

ПРОТИДІЯ. Співробітники Управління спеціальних операцій
Національного антикорупційного бюро склали присягу. Присут-
ній на церемонії Президент Петро Порошенко вказав, що краї-
на чекає від НАБУ рішучого безкомпромісного й ефективного
викорінення корупції. Він гарантував політичну волю та підтрим-
ку бюро для його ефективної діяльності.

До відомства через відкритий конкурс обрано 347 осіб з-по-
між тисяч охочих. Держава створила всі необхідні умови: гідне
грошове забезпечення, добрий захист і озброєння, передає
слова Президента його прес-служба. Успіх НАБУ в боротьбі з
корупцією — це відправна точка успіху України на шляху до Єв-
росоюзу, а в найближчій перспективі, уже через кілька місяців,
— до безвізового режиму з ЄС, вважає Петро Порошенко. 

На Управління спеціальних операцій НАБУ покладено прове-
дення спецзаходів із захоплення озброєних злочинців і гаран-
тування безпеки учасників кримінального судочинства та
безпеки працівників бюро. До складу підрозділу увійшли й най-
кращі працівники СБУ з величезними досвідом, моральним ду-
хом і патріотизмом.

ЦИТАТА ДНЯ

НАТАЛІЯ ЯРЕСЬКО:
«Ми вже починаємо
формувати кістяк

бюджету на 2017 рік
і процес трирічного

бюджетування. 
Буде важко, але це

дуже важливий крок».
Міністр фінансів про плани уряду заздалегідь
впорядкувати проект головного кошторису країни 

100,9%
становив, за даними Держстату, індекс
споживчих цін (індекс інфляції) у січні

2016 року порівняно з груднем 2015 року
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ПРЕМ’ЄРА РУБРИКИ

«УК» розпочинає серію
публікацій на тему
«Децентралізація: 
перші кроки»

Міняємо економістів 
на слюсарів і механіків 

РОБОЧІ РУКИ. Професійно-технічні заклади таки отримають
гроші від держави, та чи готові вони до ефективних реформ? 
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Будете менше красти — житимете краще
ФІНАНСИ. Банкіри у поганому стані своїх установ звинувачують кризу 
та нечесних позичальників, юристи — їхніх крадіїв ТОП-менеджерів та акціонерів

Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»

Рік, що минув, і перший місяць
2016-го яскраво свідчать про

те, що тривала криза у банків-
ському секторі лише набирає

обертів. Багато в чому все це —
відголосок загального стану в по-
літико-економічному житті Ук-
раїни. Проте є й інші чинники, які
банкіри замовчують. Чому бан-
ківська система буксує, в чому
причини того, що фінустанови в

буквальному сенсі лопаються? А
інші, за словами їхніх керівників,
погано живуть. Чи винна в цьому
лише криза? «УК» намагався в
цьому розібратися детальніше.

За словами директора фінансо-
вого департаменту Unison Bank

Єгора Перелигіна, ключовий
чинник поганого стану фінансо-
во-банківської системи — де-
вальвація національної валюти у
2015 році. «Так, на початку ми-
нулого року і Нацбанк, і уряд
очікували, що на кінець 2015-го

цей показник не перевищить
15—17%. Однак девальвація
зросла аж до 43%. Держбюджет
на 2015 рік було складено
на основі курсу гривні до
долара на позначці 17, ви-
йшло 25. 4
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орієнтир № 6
Додаток 6 

до Порядку

Мінекономрозвитку

РІШЕННЯ 
ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ОРГАНУ З СЕРТИФІКАЦІЇ 

В ДЕРЖАВНІЙ СИСТЕМІ СЕРТИФІКАЦІЇ

Мінекономрозвитку засвідчує, що _________________________________
(найменування призначеного органу з 

________________________________________________________________
сертифікації в державній системі сертифікації і його місцезнаходження)

наказом від ___ _________ 20___ року № _____ призначено органом з сер-
тифікації в державній системі сертифікації і йому присвоєно ідентифікацій-
ний номер _____.

Сфера призначення на ____ аркушах наведена в додатку до цього рішен-
ня та є його невід’ємною частиною.

Міністр економічного 
розвитку і торгівлі

__________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

____ __________ 20____ р.
Додаток   

до рішення про призначення  
органу з сертифікації в державній 

системі сертифікації
СФЕРА ПРИЗНАЧЕННЯ

__________________________________________________________
(найменування призначеного органу з сертифікації в державній системі сертифікації)

Порядковий 
номер

Види продукції із зазначенням її 
категорій та/або груп продукції чи інших 

деталізованих визначень продукції

Схеми (моделі) 
сертифікації

_______________________
(найменування посади керівника 

структурного підрозділу 
Мінекономрозвитку, на який 
покладено функції у сфері  
технічного регулювання)

__________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

__________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

Примітки.  1. У разі розширення сфери призначення в сфері призначення охоплюється вся сфера 
призначення з урахуванням її заявленого розширення. 
2. Підпис керівника структурного підрозділу Мінекономрозвитку, на який покладено функції 
у сфері технічного регулювання, ставиться на кожній сторінці сфери призначення.

Додаток 7  
до Порядку

Мінекономрозвитку 
ЗАЯВА 

про переоформлення рішення про призначення органу  
з сертифікації в державній системі сертифікації

________________________________________________________________
(найменування призначеного органу з сертифікації в державній системі сертифікації)

________________________________________________________________
(місцезнаходження, номер телефону, факс, адреса електронної пошти, код згідно з Єдиним

________________________________________________________________
державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань)

в особі _________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові та посада)

який діє на підставі статуту (положення) організації, просить переофор-
мити рішення про призначення органу з сертифікації в державній  
системі сертифікації, видане згідно з наказом Мінекономрозвитку  
від “____” ________ 20___ р. № ______ “____________________________”

(назва наказу)
у зв’язку із зміною найменування/місцезнаходження (необхідне підкреслити).

Найменування/місцезнаходження (необхідне підкреслити) змінено з _________
________________________________________________________________

(попереднє найменування/місцезнаходження)
на _____________________________________________________________.

(нове найменування/місцезнаходження)

Додаток: рішення про призначення органу з сертифікації в державній сис-
темі сертифікації на ____ арк.

______________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище керівника  

призначеного органу з сертифікації  
в державній системі сертифікації)

“____” __________ 20____ р.
Додаток 8  

до Порядку
Мінекономрозвитку

ЗАЯВА 
про видачу дубліката рішення про призначення органу  

з сертифікації в державній системі сертифікації
________________________________________________________________

(найменування призначеного органу з сертифікації в державній системі сертифікації)
________________________________________________________________

(місцезнаходження, номер телефону, факс, адреса електронної пошти, код згідно з Єдиним
_______________________________________________________________
державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань)

в особі _________________________________________________________, 
(прізвище, ім’я, по батькові та посада)

який діє на підставі статуту (положення) організації, просить вида-
ти дублікат рішення про призначення органу з сертифікації в державній  
системі сертифікації, виданого згідно з наказом Мінекономрозвитку  
від “____” ________ 20___ р. № ______ “____________________________”

(назва наказу)
у зв’язку з втратою/пошкодженням (необхідне підкреслити).

Додаток:  рішення про призначення органу з сертифікації в державній сис-
темі сертифікації на ____ арк. (подається у разі пошкодження)

______________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище керівника  

призначеного органу з сертифікації  
в державній системі сертифікації)

“____” __________ 20____ р.
Додаток 9 

до Порядку
ЗАЯВА 

про розширення сфери призначення органу  
з сертифікації в державній системі сертифікації

________________________________________________________________
(найменування призначеного органу з сертифікації в державній системі сертифікації)

________________________________________________________________
(місцезнаходження, номер телефону, факс, адреса електронної пошти, код згідно з Єдиним

________________________________________________________________
державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань)

в особі _________________________________________________________, 
            (прізвище, ім’я, по батькові та посада)

який діє на підставі статуту (положення) організації, просить роз-
ширити його сферу призначення, яка є невід’ємним додат-
ком до рішення про призначення органу з сертифікації в держав-
ній системі сертифікації, виданого згідно з наказом Мінекономрозвитку  
від “____” _______ 20___ р. № ____ “_______________________________”.

(назва наказу)
Додатки:  1. Оригінал рішення про призначення органу з сертифікації в 

державній системі сертифікації на ___ арк. 
2. Проект сфери призначення на ____ арк. 
3. Копія атестата про акредитацію на ____ арк. 
4. Копія статуту (положення) організації на ____ арк. 
5. Відомості про кваліфікацію персоналу органу з сертифіка-
ції на ____ арк. 
6. Відомості про штатних та/або залучених аудиторів відповідно 
до проекту сфери призначення на ____ арк. 
7. Довідка про власні акредитовані лабораторії (центри) для 
проведення випробувань продукції та/або копії укладених відпо-
відних угод з іншими акредитованими лабораторіями (центра-
ми), з якими співпрацює орган з сертифікації на ____ арк.

______________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище керівника  

призначеного органу з сертифікації  
в державній системі сертифікації)

“____” __________ 20____ р.
Додаток 10  
до Порядку

Мінекономрозвитку
ЗАЯВА 

про анулювання рішення про призначення органу  
з сертифікації в державній системі сертифікації

________________________________________________________________
(найменування призначеного органу з сертифікації в державній системі сертифікації)

________________________________________________________________
(місцезнаходження, номер телефону, факс, адреса електронної пошти, код згідно з Єдиним

________________________________________________________________
державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань)

в особі _________________________________________________________, 
            (прізвище, ім’я, по батькові та посада)

який діє на підставі статуту (положення) організації, просить  
анулювати рішення про призначення органу з сертифікації в  
державній системі сертифікації, видане згідно з наказом Мінекономрозвитку 
від “____” __________ 20____ р. № ____ “___________________________”.  

(назва наказу)
______________

(підпис)
______________________________

(ініціали, прізвище керівника  
призначеного органу з сертифікації  
в державній системі сертифікації)

“____” __________ 20____ р.

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА  

від 3 лютого 2016 р. № 55  
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 17 липня 2013 р. № 509 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. № 509 

«Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства 
про зайнятість населення» (Офіційний вісник України, 2013 р., № 60, ст. 2151) 
зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України  
від 3 лютого 2016 р. № 55

ЗМІНИ,  
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  

від 17 липня 2013 р. № 509 
1. У постанові:
1) назву та постановляючу частину постанови після слів «законодавства 

про» доповнити словами «працю та»;
2) вступну частину після слова «до» доповнити словами і цифрами «частини 

четвертої статті 265 Кодексу законів про працю України та».
2. У Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про зайня-

тість населення, затвердженому зазначеною постановою:
1) назву Порядку після слів «законодавства про» доповнити словами «працю та»;
2) пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Цей Порядок визначає механізм накладення на суб’єктів господарюван-

ня та роботодавців штрафів за порушення законодавства про працю та зайня-
тість населення, передбачених частиною другою статті 265 Кодексу законів про 
працю України та частинами другою — сьомою статті 53 Закону України «Про 
зайнятість населення» (далі — штрафи).»;

3) пункт 2 доповнити абзацами такого змісту:
«Штрафи можуть бути накладені на підставі:
рішення суду про оформлення трудових відносин із працівником, який ви-

конував роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду та-
кої роботи чи роботи на умовах неповного робочого часу в разі фактичного ви-
конання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, в устано-
ві, організації; 

акта про виявлення під час перевірки суб’єкта господарювання або робото-
давця ознак порушення законодавства про працю та/або зайнятість населен-
ня, складеного посадовою особою Держпраці чи її територіального органу.»;

4) пункт 3 викласти в такій редакції: 
«3. Уповноважена посадова особа не пізніше ніж через 10 днів з дати скла-

дення акта приймає рішення щодо розгляду справи про накладення штрафу 
(далі — справа).»;

5) пункт 11 викласти в такій редакції:
«11. Не сплачені у добровільному порядку штрафи стягуються:
у судовому порядку регіональними центрами зайнятості на підставі матері-

алів справи, що передаються їм територіальними органами Держпраці (щодо 
штрафів, передбачених частинами другою, п’ятою і шостою статті 53 Закону 
України «Про зайнятість населення»);

у судовому порядку територіальними органами Держпраці (щодо штрафів, 
передбачених частинами третьою, четвертою і сьомою статті 53 зазначеного 
Закону);

органами державної виконавчої служби (щодо штрафів, передбачених час-
тиною другою статті 265 Кодексу законів про працю України).

Порядок взаємодії територіальних органів Держпраці та регіональних цен-
трів зайнятості визначається Мінсоцполітики.».

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА  

від 13 січня 2016 р. № 56 
Київ

Про затвердження спеціальних вимог 
до призначених органів з оцінки відповідності
Відповідно до статті 32 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку 

відповідності» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити спеціальні вимоги до призначених органів з оцінки відповід-

ності, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України «Про техніч-

ні регламенти та оцінку відповідності».
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України  

від 13 січня 2016 р. № 56
СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ  

до призначених органів з оцінки відповідності
1. Орган з оцінки відповідності повинен бути незалежним від особи, що на-

дає об’єкт оцінки відповідності, та від особи, що заінтересована в такому об’єкті 
як споживач чи користувач.

Орган з оцінки відповідності (його керівник, заступники керівника та персо-
нал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності):

не повинен бути проектувальником, виробником, імпортером, розповсю-
джувачем, монтажником, покупцем, власником, користувачем чи відповідаль-
ним за обслуговування продукції, яку він оцінює, або представником будь-якої 
з цих осіб. Зазначена вимога не виключає можливості використання оцінюва-
ної продукції, яка є необхідною для роботи органу з оцінки відповідності, чи ви-
користання такої продукції для власних потреб;

не повинен брати безпосередньої участі у проектуванні, виготовленні, реа-
лізації, монтажі, використанні чи обслуговуванні продукції, яку він оцінює, або 
представляти сторони, що беруть участь у такій діяльності. Такий орган не по-
винен провадити будь-яку діяльність, яка може вплинути на незалежність йо-
го суджень або його доброчесність стосовно діяльності з оцінки відповідності, 
на провадження якої він призначається або призначений. Така вимога, зокре-
ма, стосується послуг з консультування.

Орган з оцінки відповідності, який є членом об’єднання підприємців, що 
представляє юридичних осіб та/або фізичних осіб — підприємців, які беруть 
участь у проектуванні, виготовленні, реалізації, монтажі, використанні чи об-
слуговуванні продукції, яку він оцінює, може вважатися третьою стороною за 
умови доведення незалежності такого органу та відсутності будь-якого кон-
флікту інтересів.

Орган з оцінки відповідності повинен забезпечувати дотримання субпідряд-
никами або дочірніми підприємствами, які ним залучаються до виконання робіт 
з оцінки відповідності, вимог щодо конфіденційності інформації, об’єктивності 
і неупередженості діяльності з оцінки відповідності такого органу.

2. Орган з оцінки відповідності повинен провадити діяльність з оцінки від-
повідності належним чином та із забезпеченням технічної компетентності, не 
піддаватися будь-якому тиску та спонуканню, зокрема фінансового характеру, 
які можуть впливати на його судження або результати його діяльності з оцін-
ки відповідності, особливо з боку осіб чи груп осіб, заінтересованих у резуль-
татах такої діяльності.

3. Орган з оцінки відповідності повинен бути здатним виконувати всі завдан-
ня з оцінки відповідності, покладені на нього згідно з відповідними технічними 
регламентами та стосовно яких він призначається чи був призначений, неза-
лежно від того, чи такі завдання виконуються безпосередньо органом з оцінки 
відповідності чи такий орган є відповідальним за їх виконання.

Орган з оцінки відповідності для забезпечення виконання завдань з оцін-
ки відповідності у будь-який час для кожної процедури оцінки відповідності 
та кожного виду чи категорії продукції, стосовно якої він призначається чи був 
призначений, повинен мати необхідні:

кваліфікований та досвідчений персонал для виконання завдань з оцінки 
відповідності;

описи процедур, згідно з якими проводиться оцінка відповідності, що забез-
печують прозорість і відтворюваність таких процедур. Орган з оцінки відповід-
ності повинен застосовувати відповідні правила, методики, настанови та проце-
дури, що дають змогу розрізняти завдання, які він виконує як призначений ор-
ган з оцінки відповідності, та іншу діяльність;

процедури для провадження діяльності з оцінки відповідності з належним 
урахуванням величини суб’єкта господарювання, що замовляє роботи з оцін-
ки відповідності, галузі, в якій він провадить діяльність, його структури, ступе-
ня складності технології виробництва відповідної продукції та масового чи се-
рійного характеру виробничого процесу.

Орган з оцінки відповідності повинен мати необхідні для виконання в належ-
ний спосіб технічних і адміністративних завдань з оцінки відповідності засоби, а та-
кож мати доступ до іншого необхідного обладнання чи матеріально-технічної бази.

4. Персонал органу з оцінки відповідності, відповідальний за виконання за-
вдань з оцінки відповідності, повинен мати:

технічну і професійну підготовку, що охоплює всю діяльність з оцінки відпо-
відності, стосовно якої орган з оцінки відповідності був призначений;

достатні знання щодо вимог, які стосуються робіт з оцінки відповідності, які 
він проводить, та відповідні повноваження для проведення таких робіт;

відповідні знання та розуміння суттєвих вимог (за їх відсутності — технічних 
вимог до продукції), визначених у технічному регламенті, стандартів з перелі-
ку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності 
продукції вимогам технічного регламенту, що застосовуються (якщо технічним 
регламентом не передбачено затвердження зазначеного переліку, — стандар-
тів, які застосовуються згідно з технічним регламентом), положень законодав-
ства України щодо умов обігу на ринку продукції, яку він оцінює, а також відпо-
відних положень законодавства ЄС (якщо технічний регламент розроблено на 
основі акта законодавства ЄС);

досвід із складення сертифікатів, протоколів та звітів, які підтверджують 
проведення робіт з оцінки відповідності.

5. Повинна бути забезпечена неупередженість органу з оцінки відповіднос-
ті, його керівника, заступників керівника та персоналу, відповідального за ви-
конання завдань з оцінки відповідності.

Оплата праці керівника, заступників керівника органу з оцінки відповіднос-
ті та його персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповід-
ності, не повинна залежати від кількості проведених робіт з оцінки відповіднос-
ті чи їх результатів.

6. Персонал органу з оцінки відповідності повинен забезпечувати дотриман-
ня вимог щодо конфіденційності інформації, яка захищається в режимі комер-
ційної таємниці, одержаної під час виконання своїх завдань згідно з відповід-
ними технічними регламентами, крім її надання у визначених законом випадках 
відповідним уповноваженим органам.

7. Орган з оцінки відповідності бере участь у відповідній діяльності із стан-
дартизації. У разі коли орган з оцінки відповідності не бере участі в такій діяль-
ності, він забезпечує інформування свого персоналу, відповідального за вико-
нання завдань з оцінки відповідності, про таку діяльність.

Призначений орган з оцінки відповідності повинен брати участь у відповід-
ній діяльності секторальної чи міжсекторальної групи (груп) призначених ор-
ганів з оцінки відповідності, утвореної (утворених) згідно з відповідним техніч-
ним регламентом (у разі утворення), забезпечувати інформування свого персо-
налу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, про таку ді-
яльність, а також повинен застосовувати документи, підготовлені за результа-
тами роботи зазначеної групи (груп), як загальні настанови.

реклама  ✦  оголошення  ✦  виклики до суду  ✦  реклама  ✦  оголошення  ✦  виклики до суду  ✦  реклама  ✦  оголошення  ✦  виклики до суду
Шевченківський районний суд м. Запоріжжя викликає Сам-

сонову Людмилу Григорівну як відповідача у цивільній справі 
за позовом Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк» до 
Самсонової Людмили Григорівни про стягнення заборгованості 
за кредитним договором в судове засідання, призначене на 10 
годину 30 хвилин 11 лютого 2016 року, яке відбудеться в примі-
щенні Шевченківського районного суду м. Запоріжжя за адре-
сою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, б. 117 а, каб. 17. 

Суддя Галущенко Ю. А.

Чернігівським районним судом Запорізької області виклика-

ється до суду:

- Кулініч Віталій Вікторович (останнє відоме місце проживан-

ня: 71200, Запорізька обл., Чернігівський р-н, смт Чернігівка, 

вул. Набережна, буд. 114) на 10 годин 30 хвилин 17.02.2016 р. 

для участі у розгляді справи № 329/1393/15-ц по суті за позо-

вом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Пода Н. М.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл. повідомляє, що цивільні справи:
— № 2/243/721/2016 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Олєйнік Лідії Семенівни про стягнення заборго-

ваності за кредит призначена до розгляду на 22.02.2016 р. о 08.00 год., запасна дата 26.02.2016 р. о 08.40 год.
Явка відповідачки Олєйнік Лідії Семенівни, 25.01.1965 року народження, зареєстрованої за адресою: м. Гор-

лівка Донецької обл., вул. Швидкого, 6/3, обов’язкова;
— № 2/243/721/2016 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Рикуна Андрія Анатолійовича про стягнення за-

боргованості за кредит призначена до розгляду на 22.02.2016 р. о 08.20 год., запасна дата 26.02.2016 р. о 08.20 
год. за адресою суду: м. Слов’янськ Донецької обл., вул. Добровольського, 2 (2 поверх).

Явка відповідача Рикуна Андрія Анатолійовича, 08.06.1974 року народження, зареєстрованого за адресою: 
м. Горлівка Донецької обл., вул. 40 років України, б. 56, кв. 32, обов’язкова.
У разі неявки до судового засідання справи будуть розглянуті без вашої участі з винесенням заочного рішення.
При собі мати паспорт.

Суддя Руденко Л. М.



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

17

оголошення
www.ukurier.gov.ua10 лютого 2016 року, середа, № 26

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радян-
ська, буд. 39 «А») розглядає цивільну справу за позовом
Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський
Банк Розвитку» про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Відповідач: Крамська Світлана Григорівна, 19.07.1969
року народження, останнє місце реєстрації: 86700, До-
нецька обл., м. Харцизьк, вул. Нахімова, буд. 72, кв. 92,
викликається на 2 березня 2016 року о 10.00 годині до
Добропільського міськрайонного суду, каб. № 14, для
участі у розгляді справи. До розгляду цивільної справи
пропонується надати суду письмові пояснення та запе-
речення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання, необ-
хідно повідомити суд про причини неявки, інакше справу
буде розглянуто у її відсутність на підставі наявних у ній
даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Хоменко Д. Є.

Житомирський районний суд Житомирської області викликає
Насалавця Віктора Івановича в судове засідання, що відбудеться
о 12 годині 30 хвилин 15 лютого 2016 року за адресою: м. Жито-
мир, вул. Щорса, 92, каб. 16, як відповідача по цивільній справі
№278/3541/15-ц за позовом ПАТ «Ідея Банк» про стягнення забор-
гованості.

В призначений для слухання справи день і час ви маєте право
з’явитись для прийняття участі в судовому засіданні.

Готуватись до слухання справи (знайомитись з матеріалами
справи, знімати копії, заявляти клопотання про забезпечення до-
казів (виклик свідків, витребування письмових доказів) тощо, у
випадку прийняття в ній участі, прошу завчасно, до дати, визна-
ченої для слухання справи.

Крім того, повідомляємо, що в судове засідання ви повинні на-
дати всі оригінали документів, якими обґрунтовуєте свої запере-
чення проти вимог, або копії цих документів, завірених у
встановленому законом порядку у випадку невизнання заявленого
позову.

У разі неприбуття в судове засідання, суд розгляне справу у
вашу відсутність за наявними в матеріалах справи доказами.

Мати при собі паспорт або інший документ, що підтверджує
особу.

Суддя Є. О. Грубіян

Енергодарський міський суд Запорізької області
викликає Садовича Дмитра Юрійовича (зареєстро-
ваного за адресою: вул. Радянська, б. 19, кв. 61, 
м. Енергодар, Запорізька область) та Садович Люд-
милу Іванівну (зареєстровану за адресою: вул. Лі-
сова, б. 1, корпус 1, кім. 98, м. Енергодар, Запорізька
область) як відповідачів у справі № 316/2616/15-ц,
провадження № 2/316/102/16 за позовною заявою
ПАТ КБ «Правекс-Банк» про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 15.02.2016 року о
13 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: пр. Бу-
дівельників, б. 17, м. Енергодар, Запорізька область,
71503.

У разі неявки відповідачів, розгляд справи буде
проводитися у їхню відсутність на підставі наявних
у ній доказів відповідно до ст. 224 ЦПК України.

Суддя М. В. Капустинський

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (суддя Гаврилов В. А.) викликає в судове
засідання відповідачів: Федорову Тамару Володими-
рівну, Федорова Юрія Олексійовича, Пославського Во-
лодимира Пилиповича, Пославську Людмилу Сергіївну,
цивільна справа № 185/9199/15-ц за позовом ПАТ «Уні-
версал Банк» до Федорової Тамари Володимирівни, Фе-
дорова Юрія Олексійовича, Пославського Володимира
Пилиповича, Пославської Людмили Сергіївни про стяг-
нення боргу за договором кредиту. Останнє місце про-
живання: м. Донецьк.

Судове засідання призначене на 17 лютого 2016 року
о 15.30 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська,
135, каб. 407.

У разі неявки відповідачів у судове засідання справа,
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута
за їхньою відсутністю.

Попаснянський районний суд Луганської області
викликає відповідача Сичевського Анатолія Леоні-
довича, який зареєстрований за адресою: Луганська
область, смт Нижнє, вул. Куйбишева, 124, у судове
засідання по цивільній справі № 423/1695/16-ц за по-
зовом Фермерського господарства «Віктор» про ро-
зірвання договору оренди земельної ділянки, що
відбудеться 19 лютого 2016 року о 13 год. 30 хв. у
приміщенні суду за адресою: Луганська область, 
м. Попасна, вул. Суворова, 2, каб. № 4 (2 поверх).

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

Суддя В. А. Закопайло

Попаснянський районний суд Луганської області
викликає відповідача Гордієнка Миколу Васильо-
вича, який зареєстрований за адресою: Луганська
область, м. Кіровськ, вул. Комсомольська, 1/2, у су-
дове засідання по цивільній справі № 423/1695/16-ц
за позовом Фермерського господарства «Віктор»
про розірвання договору оренди земельної ділянки,
що відбудеться 19 лютого 2016 року о 14 год. 00 хв.
у приміщенні суду за адресою: Луганська область,
м. Попасна, вул. Суворова, 2, каб. № 4 (2 поверх).

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

Суддя В. А. Закопайло

Броварський міськрайонний суд Київської області ви-
кликає Купрій Тетяну Іванівну, 12 жовтня 1990 року на-
родження, як відповідача у справі за позовом Органу
опіки та піклування Броварської районної державної ад-
міністрації Київської області в інтересах неповнолітніх
дітей: Купрій Лілії Вадимівни та Купрій Анастасії Пет-
рівни до Купрій Тетяни Іванівни про позбавлення бать-
ківських прав, яке призначене на 17 лютого 2016 року о
10 год. 15 хв. у приміщенні суду за адресою: Київська
обл., м. Бровари, вул. Грушевського, 2, каб. № 214.

В разі вашої неявки справу буде розглянуто за наяв-
ними матеріалами в ній.

Суддя В. С. Сердинський

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє
Олійник Інну Олександрівну, що 22 лютого 2016 року
о 10 год. 30 хв. за адресою: 03037, м. Київ, вул. 
М. Кривоноса, 25, каб. 8, відбудеться судове засі-
дання в цивільній справі за позовом Олійника Ігоря
Андрійовича до Олійник Інни Олександрівни як від-
повідача про визнання особи такою, що втратила
право користування житловим приміщенням.

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

Суддя Шереметьєва Л. А.

Попаснянський районний суд Луганської області
викликає відповідача Савостьянову Наталію Вікто-
рівну, яка зареєстрована за адресою: Луганська об-
ласть, м. Первомайськ, вул. Крупської, 4б/5, у судове
засідання по цивільній справі № 423/1689/16-ц за по-
зовом Фермерського господарства «Віктор» про ро-
зірвання договору оренди земельної ділянки, що
відбудеться 19 лютого 2016 року о 13 год. 00 хв. у
приміщенні суду за адресою: Луганська область, 
м. Попасна, вул. Суворова, 2, каб. № 4 (2 поверх).

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

Суддя В. А. Закопайло

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає Ляшенко Наталію Олександрівну як відповідача
в судове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ
№420/3326/15-ц за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Ля-
шенко Н. О. про звернення стягнення на предмет за-
стави, яке відбудеться 17 лютого 2016 року о 08 год. 30
хв. (резервна дата судового засідання - 22 лютого 2016
року о 08 год. 00 хв.) у приміщенні Новопсковського
районного суду за адресою: вул. Леніна, 28, смт Ново -
псков Луганської області.

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

Суддя Д. С. Тарасов

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
(при здійсненні спеціального досудового 

розслідування)
Підозрюваний Бурлака Ігор Максимович, 31.08.1979

р.н., зареєстрований за адресою: Житомирська обл., м.
Бердичів, пров. Залізничний, 15, на підставі ст.ст. 133,
135, 2975 КПК України, вам необхідно з’явитись
13.02.2016, 14.02.2016 та 15.02.2016 о 10 годині до УСБУ
в Житомирській області: м. Житомир, вул. Фещенка-Чо-
півського, 7, до слідчого Щербака А. О., р.т.
(0412)405179, для участі у слідчих та процесуальних діях
у кримінальному провадженні № 22014060000000058
від 27.11.2014, за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
(при здійсненні спеціального досудового 

розслідування)
Підозрюваний Бурлака Олександр Максимович,

18.02.1977 р.н., зареєстрований за адресою: Житомир-
ська обл., м. Бердичів, пров. Залізничний, 15, на підставі
ст.ст. 133, 135, 2975 КПК України, вам необхідно з’яви-
тись 13.02.2016, 14.02.2016 та 15.02.2016 о 10 годині до
УСБУ в Житомирській області: м. Житомир, вул. Фе-
щенка-Чопівського, 7, до слідчого Щербака А. О., р.т.
(0412)405179, для участі у слідчих та процесуальних діях
у кримінальному провадженні № 22014060000000058
від 27.11.2014, за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Оголошення про проведення аукціону №207 
з продажу енергоресурсів на базі ПрАТ «УМВБ»

17.02.2016 р. о 15-00 за адресою: м.Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська 
валютна біржа» відбудеться аукціон №207 з продажу енергоресурсів, які підлягають реалізації згідно 

з постановою КМУ №570 від 16.10.14 р. 

Обсяги нафти сирої та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

Поз. Продавець Видобуток 

Обсяг, 
що 

місти-
ться в 
одно-
му 
лоті, 
тонн

К-сть 
лотів, 
оди-
ниць

Стар-
това 

ціна за 
1 тонну 

(без 
ПДВ), 
грн.

Стар-
това 

ціна за  
1 тонну 
(з ПДВ), 

грн.

Cтартова 
вартість 

одного лоту, 
грн (з ПДВ)

Зага-
льний 
обсяг, 
тонн

Загальна 
вартість, 

грн.(з ПДВ)
Умови транспортування

1 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 3 700 1 5 818,76 6 982,51 25 835 287,00 3 700 25 835 287,00

по трубопроводам:філії «ПМН» 
ПАТ «Укртранснафта» знах.      

ТП ЦППН і Г НГВУ 
«Полтаванафтогаз»           

(Ресурс березня 2016 p.)

2 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 3 200 1 5 818,76 6 982,51 22 344 032,00 3 200 22 344 032,00

по трубопроводам: філії «ПМН» 
ПАТ «Укртранснафта» знах.      
ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ 

(Ресурс березня 2016 p.)

3 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 6 000 1 5 818,76 6 982,51 41 895 060,00 6 000 41 895 060,00

по трубопроводам: філії «ПМН» 
ПАТ «Укртранснафта» знах.      
ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ 

(Ресурс березня 2016 p.)

4 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 6 000 1 5 818,76 6 982,51 41 895 060,00 6 000 41 895 060,00

по трубопроводам: філії «ПМН» 
ПАТ «Укртранснафта» знах.      
ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ 

(Ресурс березня 2016 p.)

5 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 6 000 1 5 818,76 6 982,51 41 895 060,00 6 000 41 895 060,00

по трубопроводам: філії «ПМН» 
ПАТ «Укртранснафта» знах.      
ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ 

(Ресурс березня 2016 p.)

6 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 6 000 1 5 818,76 6 982,51 41 895 060,00 6 000 41 895 060,00

по трубопроводам: філії «ПМН» 
ПАТ «Укртранснафта» знах.      
ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ 

(Ресурс березня 2016 p.)

7 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 340 1 5 818,76 6 982,51 30 304 093,40 4 340 30 304 093,40

по трубопроводам: філії «ПМН» 
ПАТ «Укртранснафта» знах.      
ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ 

(Ресурс березня 2016 p.)

8 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 6 000 1 5 818,76 6 982,51 41 895 060,00 6 000 41 895 060,00

по трубопроводам: філії «ПМН» 
ПАТ «Укртранснафта» знах.      

ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс 

березня 2016 p.)

9 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 6 000 1 5 818,76 6 982,51 41 895 060,00 6 000 41 895 060,00

по трубопроводам: філії «ПМН» 
ПАТ «Укртранснафта» знах.      

ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс 

березня 2016 p.)

10 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 6 000 1 5 818,76 6 982,51 41 895 060,00 6 000 41 895 060,00

по трубопроводам: філії «ПМН» 
ПАТ «Укртранснафта» знах.      

ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс 

березня 2016 p.)

11 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 6 000 1 5 818,76 6 982,51 41 895 060,00 6 000 41 895 060,00

по трубопроводам: філії «ПМН» 
ПАТ «Укртранснафта» знах.      

ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс 

березня 2016 p.)

12 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 2 470 1 5 818,76 6 982,51 17 246 799,70 2 470 17 246 799,70

по трубопроводам: філії «ПМН» 
ПАТ «Укртранснафта» знах.      

ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс 

березня 2016 p.)

13 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» 6 000 1 5 818,76 6 982,51 41 895 060,00 6 000 41 895 060,00

по трубопроводам: філії «ПМН» 
ПАТ «Укртранснафта» знах.      

ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс 

березня 2016 p.)

14 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» 6 000 1 5 818,76 6 982,51 41 895 060,00 6 000 41 895 060,00

по трубопроводам: філії «ПМН» 
ПАТ «Укртранснафта» знах.      

ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс 

березня 2016 p.)

15 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» 2 350 1 5 818,76 6 982,51 16 408 898,50 2 350 16 408 898,50

по трубопроводам: філії «ПМН» 
ПАТ «Укртранснафта» знах.      

ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс 

березня 2016 p.)

16 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 5 000 1 5 818,76 6 982,51 34 912 550,00 5 000 34 912 550,00

по трубопроводам:філії МН 
«Дружба» ПАТ 

«Укртранснафта» знах. ТП 
ДППН НЗП «Кінцевий», НЗП 

«Уличне»-1 НГВУ 
«Бориславнафтогаз» (Ресурс 

березня 2016 p.)

17 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 4 900 1 5 818,76 6 982,51 34 214 299,00 4 900 34 214 299,00

по трубопроводам:філії МН 
«Дружба» ПАТ 

«Укртранснафта» знах. ТП 
ДППН НЗП «Кінцевий», НЗП 

"Уличне"-1 НГВУ 
"Бориславнафтогаз" (Ресурс 

березня 2016 p.)

18 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 5 280 1 5 818,76 6 982,51 36 867 652,80 5 280 36 867 652,80

по трубопроводам:філії МН 
«Дружба» ПАТ 

«Укртранснафта» знах. ТП 
ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» 

(Ресурс березня 2016 p.)

19 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 6 000 1 5 818,76 6 982,51 41 895 060,00 6 000 41 895 060,00

по трубопроводам:філії МН 
«Дружба» ПАТ 

«Укртранснафта» знах. ТП 
ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» 

(Ресурс березня 2016 p.)

20 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 6 000 1 5 818,76 6 982,51 41 895 060,00 6 000 41 895 060,00

по трубопроводам:філії МН 
«Дружба» ПАТ 

«Укртранснафта» знах. ТП 
ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» 

(Ресурс березня 2016 p.)

21 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 5 700 1 5 818,76 6 982,51 39 800 307,00 5 700 39 800 307,00

по трубопроводам:ПАТ 
«Укрнафта» на ПАТ 

«Нафтохімік Прикарпаття» знах. 
ТП ДППН «Пасічна» НГВУ 

«Надвірнанафтогаз» (Ресурс 
березня 2016 p.)

22 ПАТ «Укрнафта»
НГВУ «Чернігівнафтогаз» 
Спільна діяльність  №35/21

400 1 5 818,76 6 982,51 2 793 004,00 400 2 793 004,00

по трубопроводам: філії «ПМН» 
ПАТ «Укртранснафта» знах.      

ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс 

березня 2016 p.)

23
ПАТ «Укрнафта»                

НГВУ «Чернігівнафтогаз»      
СД №35/4

12 000 1 5 818,76 6 982,51 83 790 120,00 12 000 83 790 120,00

По трубопроводу ПАТ «УН» з 
подальшим відвантаженням по 
залізниці зі ст.Прилуки (Ресурс 

березня 2016 p.)

24
ПАТ «Укрнафта»                

НГВУ «Чернігівнафтогаз»       
СД №35/4

4 000 1 5 818,76 6 982,51 27 930 040,00 4 000 27 930 040,00

По трубопроводу ПАТ «УН» з 
подальшим відвантаженням по 
залізниці зі ст.Прилуки (Ресурс 

березня 2016 p.)

25
ПАТ «Укрнафта»                

НГВУ «Чернігівнафтогаз»      
СД №35/4

4 000 1 5 818,76 6 982,51 27 930 040,00 4 000 27 930 040,00

По трубопроводу ПАТ «УН» з 
подальшим відвантаженням по 
залізниці зі ст.Прилуки (Ресурс 

березня 2016 p.)

26
ПАТ «Укрнафта»                

НГВУ «Чернігівнафтогаз»      
СД №35/4

5 000 1 5 818,76 6 982,51 34 912 550,00 5 000 34 912 550,00

По трубопроводу ПАТ «УН» з 
подальшим відвантаженням по 
залізниці зі ст.Прилуки (Ресурс 

березня 2016 p.)

27
ПрАТ «Галс-К Угода про 

спільну діяльність»
500 1 5 818,76 6 982,51 3 491 255,00 500 3 491 255,00

По трубопроводу ПАТ «УТН» 
(Ресурс березня 2016 p.)

28
ПрАТ «Галс-К Угода про 

спільну діяльність»
500 1 5 818,76 6 982,51 3 491 255,00 500 3 491 255,00

По трубопроводу ПАТ «УН» з 
подальшим відвантаженням по 
залізниці зі ст. Прилуки (Ресурс 

березня 2016 p.)

29 СП «Каштан Петролеум ЛТД»
Леляківське родовище 

(Чернігівська обл.)
3 000 1 5 818,76 6 982,51 20 947 530,00 3 000 20 947 530,00

Транспортування нафти 
забезпечується покупцем 
(Ресурс березня 2016 p.)

ПАТ «Укрнафта»

СП «Каштан Петролеум ЛТД»

Поз. Продавець Видобуток 

Обсяг, 
що 

місти-
ться в 
одно-
му 
лоті, 
тонн

К-сть 
лотів, 
оди-
ниць

Стар-
това 

ціна за 
1 тонну 

(без 
ПДВ), 
грн.

Стар-
това 

ціна за 
1 тонну 
(з ПДВ), 

грн.

Cтартова 
вартість 

одного лоту, 
грн (з ПДВ)

Зага-
льний 
обсяг, 
тонн

Загальна 
вартість, грн. 

(з ПДВ)
Умови транспортування

1 ПАТ «Укрнафта»
НГВУ «Полтаванафтогаз» 
Спільна діяльність №999/97

3400 1 6 596,15 7 915,38 26 912 292,00 3 400 26 912 292,00

по трубопроводу:філії «ПМН» 
ПАТ «Укртранснафта» знах.    

ТП ЦППН і Г НГВУ 
«Полтаванафтогаз» (Ресурс 

березня 2016 p.)

ПАТ «Укрнафта» 1) Продавець проводить продаж газового конденсату  на умовах EXW-НГВУ, товарний парк. 

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 19.11.2014 р., ознайомитись з 
яким можна на офіційному веб-сайті біржі: www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання заявок: до 18:00 16.02.2016 р. за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1. Довідки за 

телефоном: (044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00

Обсяги газового конденсату та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

Загальний обсяг, тонн: 138 340,00
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 965 960 433,40

Загальний обсяг, тонн:

1) Продавець проводить продаж нафти  на умовах EXW-НГВУ, товарний парк.   
2) Транспортування нафти магістральними трубопроводами  ПАТ «Укртранснафта» забезпечує 
покупець за окремими договорами, укладеними Покупцем з транспортними (транспортно-
експедиційними) організаціями.

Загальна вартість (з ПДВ), грн.:
3 400,00
26 912 292,00

ПАТ «Укрнафта» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» СД №35/4

1. Товарний парк НГВУ «Чернігівнафтогаз», відвантаження І - ІІІ декада квітня 2016 р.

1. Продавець проводить продаж нафти на умовах франко-резервуар нафтозбірного пункту НГВУ.
2. Оплату за транспортування нафти трубопроводним транспортом здійснює покупець.
3. При транспортуванні нафти залізницею поставку цистерн та оплату за налив нафти в цистерни 
здійснює покупець.

ПрАТ «Галс-К Угода про 
спільну діяльність»

1. Продавець проводить продаж нафти на умовах франко-резервуар нафтозбірного пункту НГВУ.

2. Оплату за транспортування нафти трубопроводним транспортом здійснює покупець.
3. При транспортуванні нафти залізницею поставку цистерн та оплату за налив нафти в цистерни 
здійснює покупець.

Макарівський районний суд Ки-

ївської області викликає на

19.02.2016 р. о 10.00 годині відпо-

відача Шиян В. П. по цивільній

справі №370/1355/15-ц за позовом

ТОВ «Магнатек-Форт» до Костю-

кова С. А. про звернення стягнення

на предмет забезпечувального об-

тяження.

У разі неявки в судове засідання

справа буде розглянута за відсут-

ності вказаних осіб.

Суддя Н. Б. Мазка

Макарівський районний суд Ки-
ївської області викликає за адре-
сою: смт Макарів, вул. Фрунзе, 35,
на 23.02.2016 р. о 14.30 годині від-
повідача Касіча Сергія Олександро-
вича по цивільній справі
№370/2434/15-ц за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства Ко-
мерційного банку «ПРИВАТБАНК»
до Касіча Сергія Олександровича
про стягнення заборгованості.

У разі неявки в судове засідання
справа буде розглянута за відсут-
ності вказаних осіб.

Суддя Н. Б. Мазка

Макарівський районний суд Київ-
ської області викликає за адресою:
смт Макарів, вул. Фрунзе, 35, на
23.02.2016 р. о 15.00 годині відпові-
дача Володько Валентину Олексан-
дрівну по цивільній справі
№370/2566/15-ц за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства Ко-
мерційного банку «ПРИВАТБАНК»
до Володько Валентини Олексан-
дрівни про стягнення заборгова-
ності.

У разі неявки в судове засідання
справа буде розглянута за відсут-
ності вказаних осіб.

Суддя Н. Б. Мазка
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оголошення
Повідомлення ТОВ «ТриМоб»
Повідомляємо, що ТОВ «ТриМоб» з 17.02.2016 р.

вносить зміни до тарифів (тарифних планів):
1) Контрактної форми обслуговування: «Міні»,

«Інтернет M», «Інтернет L», «Інтернет XL», «Інтернет
Безлім», «Бізнес-Інтернет XS», «Бізнес-Інтернет S»,
«Бізнес-Інтернет M», «Бізнес-Інтернет L», «Бізнес-
Інтернет XL», «Економ - Бізнес++», «Business Royal»,
«Business Elite Plus», «Мобільний Легкий», «Мобіль-
ний Стандарт», «U’Мобільний+», «U’Мобільний»,
«Смарт 64», «Ультра+», «Інтернет Преміум», «U’40»,
«U’70», «U’150», «U’300», «U’free», «U’net 70», «U’net
150», «U’net 300», «Всі по 20!», «Мобільні розмови
150», «Мобільні розмови 300», «Економ-бізнес»,
«Економ-7», «Економ-10»;

2) Неконтрактної форми обслуговування: «Інтер-
нет XS», «Інтернет S», «Інтернет М», «Мобільний
Стандарт», «Інтернет L», «Інтернет Безлім», «Мо-
більний Старт», «Мобільний Легкий», «Смарт».

Із детальною інформацією про внесені зміни
можна ознайомитись в  місцях продажу послуг ТОВ
«ТриМоб» або на сайті: www.3mob.ua. Отримати ін-
формацію можна також за телефоном Контакт-цен-
тру: 0-800-50-11-88.

Кременецький районний суд повідомляє, що 18 лю-
того 2016 року о 09 годині 30 хвилин у приміщенні Кре-
менецького районного суду Тернопільської області за
адресою: вул. В.Чорновола, 7, м. Кременець Тернопіль-
ської області, відбудеться судовий розгляд цивільної
справи за позовом Публічного акціонерного товариства
комерційного банку «ПриватБанк» до Мазурчука Віктора
Віталійовича, Мазурчук Тетяни Ярославівни про стяг-
нення заборгованості (головуючий у справі суддя 
Зембра Є. Й.).

Кременецький районний суд повідомляє відповідачів:
Мазурчука Віктора Віталійовича, місце проживання
якого невідоме, а останнє місце проживання: пров.
Спортивний, 10, м. Почаїв, Кременецький район Терно-
пільської області, Мазурчук Тетяну Ярославівну, місце
проживання якої невідоме, а останнє місце проживання:
пров. Шкільний, 2а, м. Кременець Тернопільської об-
ласті, про необхідність з’явитися в судове засідання для
участі в розгляді даної цивільної справи та пропонує
представити суду заперечення проти заявленого позову
та подати раніше неподані докази.

Відповідачі зобов’язані повідомити суд про причини
неявки в судове засідання. У разі неповідомлення про
причини неявки вважається, що вони не з’явилися в су-
дове засідання без поважних причин (ч. 2 ст. 77 ЦПК Ук-
раїни). Якщо суд немає відомостей про причину неявки
відповідачів, повідомлених належним чином, або при-
чину неявки буде визнано неповажною, суд вирішує
справу на підставі наявних у ній даних чи доказів (поста-
новляє заочне рішення).

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської
області повідомляє про ухвалення 1 лютого 2016 року заоч-
них рішень у цивільних справах за позовами Публічного ак-
ціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк»
про стягнення заборгованості за кредитними договорами до:

- Снєжкова Віталія Вікторовича (номер справи 
№ 185/10261/15-ц);

- Циганкова Юрія Олександровича (номер справи 
№ 185/10270/15-ц);

- Степаненка Сергія Віталійовича (номер справи 
№ 185/10273/15-ц);

- Агафонової Світлани Володимирівни (номер справи 
№ 185/10291/15-ц);

- Войтенка Юрія Володимировича (номер справи 
№ 185/10299/15-ц);

- Лурсманашвілі Шавлеги Мурмановича (номер справи 
№ 185/10304/15-ц);

- Грігоряна Ашота Арменовича (номер справи 
№ 185/10470/15-ц);

- Нальковської Аліни Олегівни (номер справи 
№ 185/10283/15-ц);

- Айсаєва Тимура Азізовича (номер справи 
№ 185/10280/15-ц).

Відповідачам роз’яснюються вимоги ст. 228 ЦПК України.
Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його

ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заява про пе-
регляд заочного рішення може бути подана впродовж де-
сяти днів з дня отримання його копії.

Після опублікування об’яви в пресі, відповідачі вважа-
ються повідомленими про винесення заочних рішень по
справах.

Суддя У. М. Болдирєва

Сєвєродонецький міський суд Луганської області
викликає як відповідачів за позовами ПАТ КБ «При-
ватбанк» м. Дніпропетровськ про стягнення забор-
гованості в судові засідання, які відбудуться:

19 лютого 2016 року о:
- 13.20 год. Ключка Павла Романовича (місце ре-

єстрації: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул.
Новікова, 5/903) (цивільна справа №428/10785/15-ц);

- 13.30 год. Даниленка Сергія Миколайовича (місце
реєстрації: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул.
Гагаріна, 94/75) (цивільна справа №428/10827/15-ц);

- 13.50 год. Мотка Вячеслава Сергійовича (місце ре-
єстрації: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Мая-
ковського, 11/27) (цивільна справа №428/10781/15-ц);

26 лютого 2016 року о:
- 13.20 год. Зубовську Оксану Іванівну (місце реєс-

трації: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Фе-
доренка, 53а/75) (цивільна справа №428/10777/15-ц); 
у приміщенні суду за адресою: Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, бул. Дружби Народів, 19. У разі не-
явки на вказане судове засідання суд розглядатиме
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. О. Юзефович

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає представника Луганської міської ради м. Лу-
ганська, як відповідача в судове засідання по цивільній
справі № 409/3476/15-ц за позовом Крамаренко Лариси
Юріївни до Луганської міської ради про визнання права
власності на нерухоме майно та рухоме майно в порядку
спадкування, що відбудеться 16.02.2016 року о 9 год. у
приміщенні суду за адресою: 92200, Луганська область,
смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2, тел. 2-27-92.

Із опублікуванням оголошення відповідач вважається
належним чином повідомленим про час, день та місце
проведення судового засідання.

Суддя В. Г. Скворцова

ТДВ СК «Альфа-Гарант» повідомляє, що втрачено бланки Полісів
ОСЦПВВНТЗ: 

Серія АІ №№ 0005871325; 0005871386; 0000574987; 0000581933;
0000581934; 0000582010; 0000582011; 0000582096; 0000582097;
0000595639-0000595645; 0000595697; 0000595698; 0000599558-
0000599560; 0000609417; 0000636817; 0000636823; 0000636899;
0005354709; 0007766133; 0007767860; 0000564620; 0000584834;
0005879184; 0005350233; 0000600905; 0000621850; 0005879121;
0005874502; 0005876225; 0005876226; 0000583591; 0000616683;
0000616728; 0000632399; 0005874764.

Серія АЕ №№ 0003037519; 0005235739; 0003022462; 0005242012;
0003015182; 0003015183; 0003015188; 0003015197; 0003015198;
0003022401; 0003022403; 0003022415; 0003022719; 0003020664;
0003034203; 0003034204; 0005239730; 0005239733; 0005249727;
0003019288; 0003019289; 0003031353; 0006255850; 0003025590;
0003034523; 0003015095; 0003019499; 0003034602; 0004496782-
0004496784; 0004496796; 0004496798; 0004496799; 0004496858;
0004491578; 0003011734; 0004380729; 0004500912; 0005243957;
0005244081; 0003034764; 0005249204; 0005249355; 0005249236;
0004382312; 0003017540; 0004382214; 0005249140; 0004374029;
0003022221; 0003033360; 0004489643-0004489645; 0004505637;
0004505638; 0006137963; 0004380632; 0005243909; 0006139574;
0003025243; 0003025244; 0005239960; 0003034270; 0003034271;
0005239999; 0003020775; 0003025057; 0004491423; 0004491435;
0005244172; 0005577314; 0005581488; 0005581519; 0004491450;
0005239962; 0005239964; 0003034160.

Серія АС №№ 0009219783; 0006835957-0006835959; 0006835969-
0006835974; 0006853651; 0006853656-0006853660; 0006853664-
0006853670; 0006853672; 0006853673; 0006853688-0006853692;
0006853695; 0006853698; 0006860666; 0006860669-0006860671;
0006860676; 0006860690; 0006860691; 0006878490; 0006878500;
0006864173; 0006894424; 0006837598-0006837600, після публікації
вважати їх недійсними.

Попаснянський районний суд Луганської області викли-
кає відповідача Войнарович Віру Григоріївну, яка мешкає за
адресою: Луганська область, Попаснянський район, смт
Нижнє, вул. Свердлова, 16, у судове засідання по цивільній
справі № 423/1688/15-ц за позовом Фермерського госпо-
дарства «Віктор» до Войнарович Віри Григоріївни про розір-
вання договору оренди земельної ділянки, яке відбудеться
16 лютого 2016 року о 15 год. 00 хв. у приміщенні суду за
адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6.
Резервна дата розгляду справи 23 лютого 2016 року о 
15 год. 00 хв.

У разі неявки до суду та неповідомлення причин неявки,
або якщо такі причини суд визнає неповажними, справа
буде вирішена на підставі наявних у ній даних та доказів.

Суддя М. В. Мазур

Попаснянський районний суд Луганської області викли-
кає відповідача Будьону Віру Костянтинівну, яка мешкає за
адресою: Луганська область, Попаснянський район, смт
Нижнє, вул. Садова, 124, у судове засідання по цивільній
справі № 423/1686/15-ц за позовом Фермерського госпо-
дарства «Віктор» до Будьоної Віри Костянтинівни про розір-
вання договору оренди земельної ділянки, яке відбудеться
16 лютого 2016 року о 14 год. 30 хв. у приміщенні суду за
адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6.
Резервна дата розгляду справи 23 лютого 2016 року о 
14 год. 30 хв.

У разі неявки до суду та неповідомлення причин неявки,
або якщо такі причини суд визнає неповажними, справа
буде вирішена на підставі наявних у ній даних та доказів.

Суддя М. В. Мазур

Красноармійський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85302, м. Красноармійськ, вул. Горького, 20) роз-
глядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк»
про стягнення заборгованості.

Відповідачі: Рєзникова Юлія Ігорівна, Лохманчук Вла-
дислав Євгенович викликаються на 2 березня 2016 року
о 09.30 год. до суду, каб. № 7, для участі у розгляді
справи 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 у їхню відсутність.

Суддя Хмельова С. М.

Попаснянський районний суд Луганської області викли-
кає відповідача Соколову Любов Іванівну, яка мешкає 
за адресою: Луганська область, Попаснянський район, с. Го-
лубівське, вул. Пржевальського, 13/1, у судове засідання по
цивільній справі № 423/1694/15-ц за позовом Фермерського
господарства «Віктор» до Соколової Любові Іванівни про ро-
зірвання договору оренди земельної ділянки, яке відбу-
деться 16 лютого 2016 року о 16 год. 00 хв. у приміщенні
суду за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суво-
рова, 6. Резервна дата розгляду справи 23 лютого 2016 року
о 16 год. 00 хв.

У разі неявки до суду та неповідомлення причин неявки,
або якщо такі причини суд визнає неповажними, справа
буде вирішена на підставі наявних у ній даних та доказів.

Суддя М. В. Мазур

Попаснянський районний суд Луганської області викли-
кає відповідача Вороніну Людмилу Іванівну, яка мешкає за
адресою: Луганська область, Попаснянський район, с. Голу-
бівське, вул. Луганська, 27, у судове засідання по цивільній
справі № 423/1691/15-ц за позовом Фермерського госпо-
дарства «Віктор» до Вороніної Людмили Іванівни про розір-
вання договору оренди земельної ділянки, яке відбудеться
16 лютого 2016 року о 15 год. 30 хв. у приміщенні суду за
адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6.
Резервна дата розгляду справи 23 лютого 2016 року о 15
год. 30 хв.

У разі неявки до суду та неповідомлення причин неявки,
або якщо такі причини суд визнає неповажними, справа
буде вирішена на підставі наявних у ній даних та доказів.

Суддя М. В. Мазур

Миргородський міськрайонний суд Полтавської
області викликає Юрченка Юрія Михайловича (ос-
таннє відоме місце проживання: вул. Багачанська,
110, кв. 115, м. Миргород, Полтавська область) як
відповідача в судове засідання по цивільній справі
№ 2/541/164/2016 за позовом Сиверина Олексан-
дра Миколайовича до Юрченка Юрія Михайловича
про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 1 березня 2016
року о 08 годині 30 хвилин у приміщенні суду за
адресою: вул. Гоголя, 133, м. Миргород, Полтав-
ська область, головуючий суддя Андрущенко-Лу-
ценко С. В.

Явка відповідача Юрченка Ю. М. до суду
обов’язкова. В разі неявки справу буде розглянуто
за вашої відсутності.

Відповідач Юрченко Ю. М. зобов’язаний повідо-
мити суд про причини неявки в судове засідання.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає як відповідача Ага-
рахімова Ельгуна по цивільній справі № 752/13590/15-ц за позовом
Моторного (транспортного) страхового бюро України до Агарахімова
Ельгуна про відшкодування в порядку регресу витрат, пов’язаних з
виплатою страхового відшкодування.

Судове засідання відбудеться 7 березня 2016 року о 09 год. 30 хв.
у приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 14А, каб. 35.

Ви маєте право подати до суду письмові заперечення проти по-
зову з посиланням на докази чи повідомити про поважність причин
неявки.

В разі неявки справу буде розглянуто за наявних доказів. Наслідки
неявки в судове засідання особи, яка бере участь у справі, передба-
чені ст.ст. 169, 170 ЦПК України та ст. 185-3 КУпАП.

Суддя Плахотнюк К. Г.
Втрачений судновий білет 

на човен КИВ-3266-К, регістровий номер 3-805767, 

виданий на ім’я Погрібний Віктор Павлович, 

вважати недійсним.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області
повідомляє про ухвалення заочних рішень у цивільних справах за
позовами Публічного акціонерного товариства комерційного банку
«ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитними дого-
ворами, а саме:

- 08.09.2015 року у справі №185/6804/15-ц за позовом до Ко-
ломієць Ірини Степанівни;

- 07.09.2015 року у справі №185/6526/15-ц за позовом до Чер-
нишової Людмили Григорівни;

- 08.09.2015 року у справі № 185/6323/15-ц за позовом до Ли-
сенка Олега Васильовича;

- 08.09.2015 року у справі №185/6793/15-ц за позовом до
Ященко Валерії Вячеславівни;

- 06.04.2015 року у справі №185/1382/15-ц за позовом до Пет-
рухіна Едуарда Володимировича.

Відповідачам роз’яснюються вимоги ст. 228 ЦПК України.
Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив,

за письмовою заявою відповідача. Заява про перегляд заочного рі-
шення може бути подана впродовж десяти днів з дня отримання
його копії.

Після опублікування об’яви в пресі, відповідачі вважаються по-
відомленими про винесення заочних рішень по справах.

Суддя У. М. Болдирєва

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в су-
дове засідання як відповідача: Товариство з обмеженою
відповідальністю «Термінал», як співвідповідача: Гово-
руху Артема Олександровича, викликає в судове засі-
дання як співвідповідача: Ключка Олександра
Олександровича, викликає в судове засідання як спів-
відповідача: Дубіневича Миколу Богдановича, викликає
в судове засідання як співвідповідача: Оніщенка Олек-
сандра Анатолійовича, викликає в судове засідання як
співвідповідача: Філімонову Юлію Семенівну, викликає
в судове засідання як співвідповідача: Щербакова Рус-
лана Валерійовича, викликає в судове засідання як спів-
відповідача: Шворіня Ігоря Анатолійовича, викликає в
судове засідання як співвідповідача: Ключко Зінаїду Гри-
горівну, викликає в судове засідання як співвідповідача:
Заболотнього Анатолія Анатолійовича по цивільній
справі за позовом Вихрик Тетяни Леонідівни до Това-
риства з обмеженою відповідальністю «Термінал», третя
особа: Інспекція державного архітектурно-будівельного
контролю у Черкаській області, про зобов’язання забу-
довника вчинити певні дії щодо передачі нерухомого
майна замовнику за договорами пайової участі у будів-
ництві гаражів та за позовом Вихрик Тетяни Леонідівни
до ТОВ «Термінал» про визнання недійсними договорів
дольової участі у будівництві та заборону відповідача
вчиняти певні дії в якості співвідповідачів - Говоруху Ар-
тема Олександровича, Ключка Олександра Олександро-
вича, Дубіневича Миколу Богдановича, Оніщенка
Олександра Анатолійовича, Філімонову Юлію Семенівну,
Щербакова Руслана Валерійовича, Шворіня Ігоря Анато-
лійовича, Ключко Зінаїду Григорівну, Заболотнього Ана-
толія Анатолійовича, засідання відбудеться 22 лютого
2016 року о 15 годині 00 хвилин.

Засідання відбудеться в приміщенні Соснівського
районного суду м. Черкаси за адресою: м. Черкаси, 
вул. Гоголя, 316, кабінет № 220.

Ваша явка обов’язкова, в разі неявки справа буде роз-
глядатися без участі відповідачів.

Суддя Т. Є. Троян

Оболонський районний суд міста Києва викликає як
відповідачів: Сурмієвич Ларису Степанівну (останнє ві-
доме місце проживання: м. Київ, пр-т Оболонський, 28,
кв. 50) та Брянську Яну Андріївну (останнє відоме місце
проживання: м. Київ, пр-т Оболонський, 28, кв. 50) у су-
дове засідання на 24.02.2016 року о 12 год. 00 хв., у
зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Сур-
мієвича Олександра Сергійовича до Сурмієвич Лариси
Степанівни, Брянської Яни Андріївни, третя особа: Відділ
громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб
Оболонського району м. Києва, про розірвання шлюбу,
визнання осіб такими, що втратили право користування
житловим приміщенням та зняття з реєстрації місця про-
живання.

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

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

Подільський районний суд м. Києва повідомляє
Сироту Валерія Івановича, що судове засідання у
справі за позовом ПАТ «ЛЕГБАНК» в особі Коваленка
О. В., уповноваженої особи Фонду гарантування вкла-
дів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ЛЕГБАНК» до Си-
роти В.І. про стягнення боргу за кредитним договором,
відбудеться в приміщенні Подільського районного
суду м. Києва (м. Київ, вул. Хорива, 21, зал с.з. № 6)
під головуванням судді Васильченка О. В. 17 лютого
2016 року о 12 год. 00 хв.

Ваша явка або явка вашого представника обов’яз-
кова. Представник повинен мати при собі довіре-
ність та документ, що посвідчує його особу.

У разі неявки в судове засідання без поважних
причин, справа буде розглянута за вашої відсутності
на підставі наявних у ній доказів.

У провадженні Сихівського районного суду 
м. Львова знаходиться цивільна справа № 464/4972/15-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «Приватбанк» до Козира Андрія Ми-
колайовича про стягнення заборгованості.

Повідомляємо відповідача по справі Козира Ан-
дрія Миколайовича, 22.03.1959 р.н., що судове засі-
дання по справі відбудеться 2 березня 2016 року о
16.15 год.

Зобов’язуємо вас з’явитися в судове засідання за
адресою: м. Львів, вул. Чоловського, 2, 4 поверх, 413
кабінет. При собі мати документ, що засвідчує вашу
особу.

Попереджаємо, що у разі неявки в судове засі-
дання справу буде розглянуто у вашу відсутність від-
повідно до ст. 169 ЦПК України на підставі матеріалів
та доказів, які є у провадженні суду.

Суддя Дулебко Н. І.

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відповідача в судове засідання
Жовтневу районну раду м. Луганська по справі № 433/2757/15-ц за позовом Ткачова Олек-
сандра Михайловича до Жовтневої районної ради м. Луганська про встановлення додатко-
вого строку для подання заяви про прийняття спадщини.

Засідання відбудеться 17 лютого 2016 року о 12 год. 00 хв. за адресою: Луганська об-
ласть, 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.

Новопсковський районний суд Луганської області викликає Коноваленка Михайла Васи-
льовича, як відповідача в судове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ № 420/3368/15-ц
за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Коноваленка М. В. про стягнення заборгованості, яке від-
будеться 18 лютого 2016 року о 08 год. 00 хв. (резервна дата судового засідання - 23 лютого
2016 року о 08 год. 00 хв.) у приміщенні Новопсковського районного суду за адресою: вул.
Леніна, 28, смт Новопсков Луганської області.

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

Втрачені документи: 
паспорт СК 022881, виданий 05.03.1996 року

Ржищівським МВМГУ МВС України в Київ-
ській області на Рудник Тетяну Михайлівну;

ідентифікаційний номер 2218307647, 
виданий Рудник Тетяні Михайлівні; 

посвідчення інваліда ІІ групи, 
серія Б № 385666; довідка МСЕК на ім’я 

Рудник Тетяни Михайлівни, 
вважати недійсними.

Комунарський районний суд м. Запоріжжя (вул. Малиновського, 7, каб. № 48) викликає
в судове засідання, яке відбудеться 29.02.2016 року о 10 год. 30 хв., каб. № 48, відповідача
Гук Юлію Борисівну та третю особу: Кушинова Андрія Борисовича по цивільній справі
№333/159/16 за позовом Кушинова Б. І. до Гук Ю. Б. про припинення на частку у майні, що
перебуває у спільній частковій власності зі стягненням відповідної грошової компенсації.

У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута за їхньої відсутності за наявними
в ній доказами.

Суддя І. Й. Наумова

Біловодський районний суд Луганської області викликає як відповідача Коцура Геннадія Ми-
колайовича для участі в цивільній справі № 408/5960/15-ц за позовом ТОВ «Фінансова компанія
«Довіра та Гарантія» до Коцура Геннадія Миколайовича про стягнення заборгованості, слухання
якої відбудеться 19 лютого 2016 року о 15 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: Луганська
область, смт Біловодськ, вул. Комсомольська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін вони вважаються повідомленими про час
та місце слухання справи.

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

В провадженні Ірпінського міського суду
Київської області перебуває цивільна справа за
позовом Куліша Артема Андрійовича до Шес-
такової Людмили Миколаївни про стягнення
боргу за договором позики.

Суд викликає на 24.02.2016 р. о 10.00 год.
Шестакову Людмилу Миколаївну як відпові-
дача. Явка обов’язкова.

Суддя С. І. Оладько
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Попаснянський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідачів: Іванюка Олександра Петровича та
Іванюк Наталію Юріївну, які зареєстровані за адресою:
Луганська область, Попаснянський район, м. Попасна,
вул. Миронівська, б. 3-а, кв. 81, у судове засідання по
цивільній справі № 423/1481/15-ц за позовом ПАТ Ак-
ціонерний Банк «Експрес-Банк» про стягнення заборго-
ваності, що відбудеться 15 лютого 2016 року об 11 год.
00 хв. у 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

В провадженні судді Чернігівського районного
суду Запорізької області Покопцева Д. О. знахо-
диться цивільна справа за позовом ПАТ «Універсал
банк» до Сокоренка Олексія Володимировича. Судо-
вий розгляд призначено на 10 годину 00 хвилин 16
лютого 2016 року в приміщенні суду за адресою:
71202, Запорізька область, смт Чернігівка, вул. Ле-
ніна, 391. Суд викликає як відповідача Сокоренка
Олексія Володимировича. У разі неявки відповідача,
справа буде розглянута за наявними в ній матеріа-
лами.

Горностаївський районний суд Херсонської об-
ласті викликає Степаніщева Євгена Петровича в су-
дове засідання, яке відбудеться 16 лютого 2016 року
о 10.00 годині для розгляду цивільної справи 
№ 655/3/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства «Акцент-Банк» до Степаніщева Євгена
Петровича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором. Адреса суду: Херсонська область,
смт Горностаївка, вул. Торгова, 10. Явка відповідача
обов’язкова. У разі неявки відповідача в судове за-
сідання, справа буде розглянута за його відсутності
на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Посунько Г. А.

Сватівським районним судом Луганської області ви-
кликається до суду:

- Солодченкова Юлія Володимирівна (останнє відоме
місце проживання: 94400, Луганська обл., м. Краснодон,
кв. Лютикова, буд. 26, кв. 106) на 16 годину 20 хвилин
17.02.2016 р. для участі у розгляді справи № 426/5181/15-ц
по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Федоров Ігор Юрійович (останнє відоме місце про-
живання: 91031, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Кур-
чатова, буд. 11, гурт.) на 16 годину 40 хвилин 17.02.2016 р.
для участі у розгляді справи № 426/5148/15-ц по суті за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя С. А. Пчолкін

Комунарський районний суд м. Запоріжжя викликає від-
повідача Османова Назіма Сейдаровича, 7 серпня 1963 р.н.,
останнє місце проживання якого: АР Крим, Бахчисарайський
район, с. Голубинка, вул. Леніна, 16, у судове засідання по
цивільній справі за позовом ПАТ «Банк Форум» до Османова
Назіма Сейдаровича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, яке призначене на 15 лютого 2016 року
о 09 годині 00 хвилин і відбудеться в приміщенні Комунар-
ського районного суду м. Запоріжжя за адресою: вул. Ма-
ліновського, 7, м. Запоріжжя (каб. 33).

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вва-
жається повідомленим про час і місце розгляду справи і у
разі неявки до суду справа може бути розглянута за відсут-
ності відповідача на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Л. О. Варнавська

В провадженні Ренійського районного суду Одеської об-
ласті знаходиться цивільна справа № 510/1278/15-ц за по-
зовом Медакка Наталії Іванівни до Медакка Бахаеддіна
(третя особа - Служба у справах дітей Ренійської районної
державної адміністрації Одеської області) про позбавлення
батьківських прав.

Розгляд справи призначено на 14 год. 50 хв. 22.02.2016 р. у
Ренійському районному суді Одеської області за адресою:
Одеська область, м. Рені, вул. Леніна, 122, суддя Дудник B. І.,
тел.: (04840) 4-21-29.

Суд викликає як відповідача Медакка Бахаеддіна, остання
відома адреса: м. Рені, вул. 28 Червня, 129/16. Явка до суду
обов’язкова. У разі неявки відповідача в судове засідання
справа буде розглянута без його участі.

Сєвєродонецьким міським судом Луганської об-

ласті викликається до суду Мігунов Альберт Олек-

сійович (останнє відоме місце проживання: 94013,

Луганська обл., м. Стаханов, вул. 60 років Жовтня,

буд. 9а, кв. 77) на 16 годину 00 хвилин 03.03.2016 р.

для участі у розгляді справи № 428/12771/15-ц по

суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Скочій Г. Д.

Біловодським районним судом Луганської області ви-
кликаються до суду:

- Могиліна Тетяна Василівна (останнє відоме місце
проживання: 91000, Луганська обл., м. Свердловськ, вул.
Чайковського, буд. 34) на 16 годину 10 хвилин 19.02.2016 р.
для участі у розгляді справи № 408/6048/15-ц по суті за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Панасюк Антон Олександрович (останнє відоме
місце проживання: 94800, Луганська обл., Свердлов-
ський район, с. В.Кондрючий, вул. Набережна, буд. 34)
на 16 годину 20 хвилин 19.02.2016 р. для участі у роз-
гляді справи №408/5888/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк».

Суддя Карягіна В. А.

Попаснянський районний суд Луганської області викликає
Старовєрова Дениса Валерійовича, останнє відоме місце прожи-
вання якого: м. Торез Донецької області, вул. Каменська, 29, та
Курочкіна Дениса Вікторовича, останнє відоме місце прожи-
вання якого: с. Чорнухине Попаснянського району Луганської
області, вул. Дівізіонна, 99, як відповідачів у судове засідання у
цивільній справі №423/1535/15-ц за позовом ПАТ «АБ «Експрес-
Банк» до Старовєрова Д. В., Курочкіна Д. В. про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, що відбудеться 17
лютого 2016 року о 9 годині 00 хвилин у приміщенні суду за ад-
ресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6.

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

Суддя І. В. Лизенко

Оболонський районний суд м. Києва викликає
Возненка Андрія Васильовича, 19.02.1979 р.н., ос-
таннє відоме місце проживання: м. Київ, вул. Бере-
жанська, 16, кв. 27, як відповідача по цивільній
справі за позовом Дмітрієва Олександра Геннадійо-
вича до Возненка Андрія Васильовича про стягнення
заборгованості.

Судове засідання відбудеться 1 березня 2016 р. о
09 год. 45 хв. у приміщенні Оболонського районного
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимо-
шенка, 2-є, каб. 22.

Суддя І. В. Белоконна

Старобільський районний суд викликає Істоміна Во-
лодимира Юрійовича, який проживає за адресою: вул.
Карла Лібкнехта, буд. 99, м. Антрацит, Луганська об-
ласть, як відповідача в судове засідання по цивільній
справі № 2/431/35/16 за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Іс-
томіна В.Ю. про звернення стягнення на предмет за-
стави, яке відбудеться 16 лютого 2016 року о 09 год. 30
хв. у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м.
Старобільськ, вул. Миру, 38-«а».

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

Суддя О. М. Березка

Лисичанський міський суд Луганської області викли-
кає як відповідача Гаврашенка Андрія Миколайовича,
01.02.1978 року народження, який зареєстрований за
адресою: кв-л Дружби народів, 1/4, м. Лисичанськ Лу-
ганської області, в судове засідання з розгляду цивільної
справи № 2/415/246/16 за позовом Гаврашенко Оксани
Миколаївни до Гаврашенка Андрія Миколайовича про
стягнення аліментів на утримання неповнолітніх дітей,
яке відбудеться 22 лютого 2016 р. о 09 годині 00 хвилин
у приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ, вул. Ра-
дянська, 38, каб. 3. У разі неявки в судове засідання,
справа буде розглянута без вашої участі на підставі 
ст. 169 ЦПК України.

Суддя С. Л. Бойко

Лисичанський міський суд Луганської області викли-
кає як відповідача Лисенка Віталія Івановича, 22.06.1978
року народження, який зареєстрований за адресою: вул.
Гмирі, 20/62, м. Алчевськ Луганської області, в судове
засідання з розгляду цивільної справи № 2/415/248/16
за позовом Лисенко Ганни Олександрівни до Лисенка
Віталія Івановича про розірвання шлюбу, яке відбудеться
19 лютого 2016 р. о 09 годині 00 хвилин у приміщенні
суду за адресою: м. Лисичанськ, вул. Радянська, 38, каб.
3. У разі неявки в судове засідання, справа буде розгля-
нута без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя С. Л. Бойко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Громадянина Долгія Віктора Вячеславовича, 11 червня

1968 року народження, зареєстрованого за адресою: Тер-
нопільська область, Борщівський район, смт Скала Поділь-
ська, вул. Котляревського, 45.

19 лютого 2016 року о 10 год. 00 хв. вам необхідно з’яви-
тись в Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської
області за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34
(зал судових засідань №12) для участі у підготовчому судо-
вому засіданні в якості обвинуваченого у кримінальному
провадженні №22015210000000014 від 5 березня 2015 року
за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-
3 КК України.

Головуючий суддя Ломакін B. Є.

Старобільський районний суд викликає Скоробогатова
Сергія Володимировича, який проживає за адресою: вул.
Октябрьська, буд. 35, с. Кошари, Антрацитівський район,
Луганська область, як відповідача в судове засідання по
цивільній справі № 2/431/34/16 за позовом ПАТ «Ідея
Банк» до Скоробогатова С.В. про звернення стягнення на
предмет застави, яке відбудеться 16 лютого  2016 року о
09 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: Луганська
область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-«а».

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

Суддя О. М. Березка

Подільський районний суд м. Києва повідомляє
Білоус Владиславу Сергіївну, яка зареєстрована за
адресою: м. Київ, пр. Г. Гонгадзе, 10, кв. 60, що су-
дове засідання по справі № 758/12258/15-ц за позо-
вом Білоуса Віктора Миколайовича до Білоус
Владислави Сергіївни про визнання особи такою, що
втратила право користування житловим приміщен-
ням, відбудеться 19.02.2016 р. о 09 год. 00 хв. у при-
міщенні суду (м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. № 8) під
головуванням судді Зарицької Ю. Л. Ваша явка або
явка вашого представника обов’язкова. В разі не-
явки по справі буде постановлено рішення.

Повістка про виклик підозрюваному 
Висоцькій Наталії В’ячеславівні, 02.01.1958 р.н.,

зареєстрованій за адресою: Херсонська обл., Берис-
лавський р-н, с. Зміївка, вул. Молодіжна, 20-в. Від-
повідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України
вам необхідно з’явитися 17.02.2016 р. о 09 год. 00
хв. до ст. слідчого СВ Бериславського ВП ГУНП Ук-
раїни в Херсонській області Глущенко К. Ю.: Херсон-
ська область, м. Берислав, вул. Гоголя, 6, каб. № 33,
для участі у слідчих та процесуальних діях у кримі-
нальному провадженні № 12013230090001401 від
30.08.2013 за ст. 191 ч. 2, 3, ст. 366 ч. 1 КК України.

Красноармійський міськрайонний суд Донецької
області (85302, м. Красноармійськ, вул. Горького,
20) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укр -
соцбанк» про стягнення заборгованості.

Відповідач Володіна Надія Володимирівна викли-
кається на 23 лютого 2016 року о 09.00 год. до суду,
каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у його відсут-
ність.

Суддя Хмельова С. М.

Старобільський районний суд викликає Удода Анато-
лія Анатолійовича, який проживає за адресою: вул. 
Р. Люксембург, буд. 12, селище Б-Платове, м. Антрацит,
Луганська область, як відповідача в судове засідання по
цивільній справі № 2/431/40/16 за позовом ПАТ «Ідея
Банк» до Удода А. А. про звернення стягнення на пред-
мет застави, яке відбудеться 16 лютого  2016 року о 08
год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-«а».

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

Суддя О. М. Березка

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Радченко Тамару Сергіївну як відповідача по
цивільній справі № 426/6003/15-ц за позовом Рад-
ченка Віктора Івановича до Радченко Тамари Сергі-
ївни про розірвання шлюбу в судове засідання, яке
відбудеться 26 лютого 2016 року о 14.30 год. у при-
міщенні суду за адресою: Луганська обл., м. Сватове,
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд
проведе розгляд справи без участі відповідача.

Суддя О. А. Гашинська

В провадженні судді Бердянського міськрайонного
суду Черткової Н. І. знаходиться цивільна справа за по-
зовом Капустіна Павла Івановича до Гвоздіка Дмитра
Леонідовича про стягнення боргу за розпискою:
№310/7414/15-ц.

Розгляд справи призначено на 18.02.2016 року о 10.00
годині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду
за адресою: м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 401
Запорізької області, суддя Черткова Н .І., тел. 3-61-94.

Суд викликає як відповідача Гвоздіка Дмитра Леоні-
довича.

У разі неявки відповідача, справа буде розглянута за
наявними в ній матеріалами.

В провадженні судді Бердянського міськрайонного
суду Ліхтанської Н. П. знаходиться цивільна справа за
позовом Публічного акціонерного товариства «Універсал
Банк» до Шестерньова Ігоря Миколайовича, Шестерньо-
вої Світлани Анатоліївни про стягнення боргу за догово-
ром кредиту.

Судовий розгляд справи призначено на 09 годину 20
хвилин 17 лютого 2016 року в приміщенні Бердянського
міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, 
м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 502.

Суд викликає як відповідачів Шестерньова Ігоря Ми-
колайовича, Шестерньову Світлану Анатоліївну.

У разі неявки відповідачів, справа буде розглянута за
наявними в ній матеріалами.

В провадженні Ренійського районного суду Одеської об-
ласті знаходиться цивільна справа № 510/1367/15-ц за по-
зовом Пономаренка Миколи Борисовича до Пономаренка
Володимира Миколайовича про визнання права власності
на спадкове майно.

Розгляд справи призначено на 10 год. 50 хв. 17.02.2016 р.
у Ренійському районному суді Одеської області за 
адресою: Одеська область, м. Рені, вул. Леніна, 122, суддя
Дудник В. І., тел.: (04840) 4-21-29.

Суд викликає як відповідача Пономаренка Володимира
Миколайовича, остання відома адреса: Одеська область, м.
Рені, вул. Інтернаціональна, 42. Явка до суду обов’язкова. У
разі неявки відповідача в судове засідання справа буде роз-
глянута без його участі.

Перемишлянський районний суд у відповідності
до вимог ст.ст. 74, 75 ЦПК України викликає на 10.00
год. 26.02.2016 року відповідача Мількіну Юлію Во-
лодимирівну в справі за позовом Готовчикової Да-
ниїли Євгенівни до Мількіної Юлії Володимирівни
про визнання заповіту, свідоцтва про право на спад-
щину за заповітом, реєстрації права власності на не-
рухоме майно недійсним. Судове засідання
відбудеться в Перемишлянському районному суді за
адресою: м. Перемишляни, вул. Галицька, 67 «а».

Суддя Р. О. Борняк

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Київ,
вул. М. Кривоноса, 25, каб. 10) викликає на 10.00
год. 01.03.2016 року Миколайчика Ігоря Олексійо-
вича як відповідача по цивільній справі за позовом
ТДВ «Страхова компанія «ВіДі-Страхування» до Ми-
колайчика Ігоря Олексійовича про стягнення суми
виплаченого страхового відшкодування в порядку
регресу.

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

Суддя В. В. Лазаренко

В провадженні судді Бердянського міськрайонного
суду Ліхтанської Н. П. знаходиться цивільна справа за
позовом Публічного акціонерного товариства «Універсал
Банк» до Гнитька Віталія Григоровича, Гнитька Владис-
лава Віталійовича про стягнення боргу за договором
кредиту.

Судовий розгляд справи призначено на 09 годину 00
хвилин 17 лютого 2016 року в приміщенні Бердянського
міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, 
м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 502.

Суд викликає як відповідачів Гнитька Віталія Григо-
ровича, Гнитька Владислава Віталійовича.

У разі неявки відповідачів справа буде розглянута за
наявними в ній матеріалами.

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

Відповідач у справі: Ковальов Максим Вікторович, який
мешкає за адресою: м. Соледар Донецької області, вул. Мічу-
рина, 59, викликається на 14.00 годину 18 лютого 2016 року до
суду, каб. № 306, для участі у розгляді вказаної справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен по-
відомити 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

Деснянський районний суд м. Києва викликає як

відповідача Чинчеву Світлану Ігорівну, яка зареєс-

трована за адресою: м. Київ, вул. Ш.-Алейхема, 12,

кв. 197, у судове засідання, яке призначене на

26.02.2016 року о 10 год. 30 хв., для розгляду справи

за позовом «Укрсоцбанк» до Чинчевої С.І. про стяг-

нення заборгованості. Адреса суду: м. Київ, пр. Мая-

ковського, 5-в, каб. 34.

Суддя Грегуль О. В.

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Київ, вул.
М. Кривоноса, 25, каб. 28) викликає Тищенка Сергія
Вікторовича на 11 год. 30 хв. 16 березня 2016 року як
відповідача у цивільній справі № 760/16875/15-ц 
2-1232/16 за позовом Товариства з обмеженою від-
повідальністю «Порше Лізинг Україна» до Тищенка
Сергія Вікторовича про стягнення заборгованості.

У разі неявки, справу буде розглянуто за відсут-
ності відповідача.

Суддя В. В. Українець

Роздільнянський районний суд Одеської області ви-
кликає на судове засідання як відповідача Гончаренка
Сергія Юрійовича, не зареєстрованого у Роздільнян-
ському районі Одеської області, у цивільній справі за по-
зовом ПАТ «Акціонерний банк «Експрес - Банк» до
Гончаренка С. Ю. про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором у сумі 26 837,82 грн. Судове засі-
дання відбудеться 18 лютого 2016 року о 10.00 годині в
приміщенні Роздільнянського районного суду Одеської
області за адресою: Одеська область, м. Роздільна, вул.
Леніна, 37-А. У випадку неявки в судове засідання ци-
вільна справа буде розглянута у вашу відсутність.

Суддя І. В. Бобровська

В провадженні Шевченківського районного суду м.
Києва знаходиться цивільна справа №761/29662/15-ц за
позовом Комунального підприємства «Центр обслуго-
вування споживачів Шевченківського району» до Смір-
нова В’ячеслава Валентиновича про стягнення
заборгованості за житлово-комунальні послуги.

Розгляд зазначеної справи призначено на 02.03.2016
року об 11.00 год. у Шевченківському районному суді м.
Києва, каб. 403 (адреса суду: м. Київ, вул. Дегтярівська,
31-А). Суд викликає Смірнова В’ячеслава Валентиновича
як відповідача. 

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки справа буде
розглядатися за наявними в ній доказами.

Суддя А. А. Осаулов

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Оде-
ської області викликає як відповідача Адлера В’ячес-
лава Олександровича в судове засідання, яке
відбудеться 29 лютого 2016 року о 15.00 годині в
приміщенні Білгород-Дністровського міськрайон-
ного суду Одеської області за адресою: м. Білгород-
Дністровський, вул. Енгельса, 27, зал с.з. 37, по
цивільній справі за позовом Моторного (транспор-
тного) страхового бюро України про відшкодування
збитків.

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

Суддя О. Д. Гайда-Герасименко
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 11 ЛЮТОГО

Oбласть Нiч         День
Київська +1   +6      +3    +8
Житомирська 0   +5      +2    +7
Чернігівська -2   +3      +2    +7
Сумська +1    -4      +1    +6
Закарпатська -2   +3      +4    +9
Рівненська -1   +4      +1    +6
Львівська +2    -3      +1    +6
Івано-Франківська +2    -3      +1    +6
Волинська +2    -3      +1    +6
Хмельницька -1   +4      +1    +6
Чернівецька -1   +4      +1    +6
Тернопільська -1   +4      +1    +6
Вінницька 0   +5      +3    +8

Oбласть Нiч          День
Черкаська +1     +6      +3    +8
Кіровоградська +1     +6      +4    +9
Полтавська +1      -4      +1    +6
Дніпропетровська +1      -4      +2    +7
Одеська +3     +8      +6  +11
Миколаївська +3     +8      +5  +10
Херсонська 0     +5      +5  +10
Запорізька +1      -4      +4    +9
Харківська -1      -6      +1    +6
Донецька -1      -6      +2    +7
Луганська -1      -6      +1    +6
Крим +3     +8      +7  +12
Київ +2     +4      +4    +6

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

У запорізькому
військкоматі 
відбувся урок
мужності

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

РАЗОМ ПЕРЕМОЖЕМО! Його учасники вшанували пам’ять вої-
нів, які віддали життя за Україну, хвилиною мовчання. Відтак голова
благодійного фонду «Лебедія» Любов Мороко подякувала бійцям
55-ї окремої артбригади та в/ч А 2176 спецпідрозділу «Сармат», які
мужньо захищали рідну
землю на сході України, за
героїзм та запевнила: вони,
волонтери, і надалі допома-
гатимуть українській армії,
щоб перемогти агресора.

— Ви постійно чекаєте
нас у гості на передовій, —
звернулася до бійців волон-
тер 55-ї окремої артбригади
Надія Мороз, — а ми запов-
нюємо авто смаколиками,
речами особистої гігієни, ін-
шими подарунками. Днями
знову вирушимо в дорогу,
бо хлопці прохають ковдри та матраци. Воїнів частенько переки-
дають з місця на місце, тож часом  їм доводиться жити в холодних
наметах. Особисто я займаюся волонтерством, бо люблю Україну.
Це — як не може бути два сонця чи двох мам. При цьому не миру
прошу в Бога, а Перемоги, бо за нами спостерігають з неба наші
загиблі бійці-герої.

Словами величезної пошани підтримав волонтерський рух (а
урок мужності «Разом переможемо!» був присвячений саме йому)
заступник Запорізького облвійськкомісара по роботі з особовим
складом Михайло Логвінов, він зокрема подякував дівчатам за
повсякденну допомогу бійцям. А мета цього заходу, на його дум-
ку, — навчити молодь любити Вітчизну так, як це роблять наші
волонтери, які міцною фортецею, разом з вояками, стоять на за-
хисті рубежів. Відтак він вручив дружині заступника командира
артдивізіону підполковника Петра Третяка, який віддав життя за
український народ, орден «За розвиток Запорізького краю III сту-
пеня». А отець Юрій благословив волонтерів на подальші добрі
справи.
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«Роса з мисливської стежки» 
Валерія Мельника

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

СПІВЕЦЬ ВОЛИНСЬКОЇ
ПРИРОДИ. Днями в Україні
стало більше на одну книжку —
мудру, світлу, одухотворену, що
дає змогу глибше і масштабні-
ше побачити і оцінити рідну
землю, її природну красу і не-
повторність.

Її написав власкор «УК» у
Волинській області, заслуже-
ний журналіст України Вале-
рій Мельник, чий газетяр-
ський, письменницький і фо-
тодоробок добре відомий не
лише на його малій батьків-
щині, а й за її межами. Адже
впродовж кількох останніх де-
сятиріч Валерій Степанович
демонструє високу творчу ак-
тивність, пропонуючи добротні
журналістські матеріали і ху-
дожні оповідання, образки, за-
мальовки.

Ось і до щойно видрукува-
ної книжки ввійшли твори, те-

матика яких яскраво віддзер-
калюється у назві. За кожним
реченням — широкий світ во-
линської природи, який під
професійним письменницьким
пером постає перед читачем у
всій різноманітності. І навіть
той, хто  не бував на Волині
(автор цих нотаток також на-
лежить до них), зможе склас-
ти уявлення про мальовничий
куточок України, діамант яко-
го — знамениті Шацькі озера.

Валерій Мельник вдало і
професійно поєднує два по-
гляди на світ природи — зов-
нішній, що живиться традицій-
ною синівською відданістю
рідним просторам, і внутріш-
ній, в основі якого власні
спостереження. Щодо остан-
нього наш колега не просто
затятий мисливець і рибалка,
а й глибокий  знавець річок,
озер, трав, квітів, птаства, зві-
рини.

Ось один зразок такого
письма: «Ранок мерехтів у сві-

жій калюжі на березі відблис-
ком далекого ліхтаря, що під-
пилим сторожем схилився над
парканом. Навіть подих вітру
не торкався води, і тому з дру-
гого берега ріки здавалося,
що там, біля старої ферми, не
один, а два стовпи з капелю-
хами-світильниками. Стрино-
жена нічним дощем, Чорно-
гузка ледь чутно щось шепо-
тіла. Мабуть, марила спогада-
ми про весну — тоді вона ста-
вала великою рікою».

Можна проводити паралелі
із творами про природу, зокре-
ма полювання і риболовлю, ін-
ших письменників — Остапа
Вишні, Михайла Пришвіна, Ва-
силя Мисика, Костянтина Па-
устовського. Але письмо Ва-

лерія виключно мельників-
ське: інколи, як річкова течія —
стрімке і рвучке, почасти тихе
й уповільнене, хоч завжди фі-
лігранне, точне.

А ще — оздоблене тонким і
щирим гумором. Бо хіба то ри-
боловля чи полювання, коли у
братньому колі не збираються
однодумці й друзі, щоб розпо-
вісти щось неймовірно цікаве
із власного досвіду?

Віриться: «Роса з мислив-
ської стежки» Валерія Мель-
ника для багатьох читачів ста-
не духовним озоном, завдяки
якому навколишній світ по-но-
вому засяє кожною краплин-
кою. Бо книжка, як зазначено
в анотації, розрахована на
тих, хто любить рідну землю.

А мета цього заходу —
навчити молодь
любити Вітчизну так,
як це роблять наші
волонтери, які міцною
фортецею  стоять 
на захисті рубежів.

ДОКИ СНІГ НЕ ЗІЙШОВ. Природні зимо-
ві матеріали вже давно стали засобом вті-
лення творчих задумів для митців у всіх ку-
точках планети, де, звісно, є відповідні по-
годні умови. 

Як от у містечку Брекенрідж у штаті Ко-
лорадо (США), відомому альпійським клі-
матом та одним з найвідвідуваніших в
США в останні роки гірськолижних курор-
тів. Щороку в лютому тут відбувається ін-
тернаціональний фестиваль льодових
скульптур. Група українців представила на
ньому свій витвір «Любов перемагає».

«Наша скульптура зображає кулак, який
зупиняє відкрита долоня. Кулак символізує
грубу силу, насильство та війну. 

З іншого боку, долоня є метафорою миру
та любові, — йдеться в описі до скульптури.
— Ми віримо у силу Любові та вважаємо,
що будь-яку війну, а особливо нинішній вій-
ськовий конфлікт в Україні, можна зупинити
шляхом переговорів та компромісів замість
зброї. 

Сподіваємося, що в Україну дуже скоро
повернеться мир і любов переможе».

Сніг і лід — крихкі та ще й недовговічні
матеріали, однак навіть вони здатні пере-
давати найщиріші почуття. У цьому переко-
нана група українських авторів. Тож поспі-
шаймо творити дива,  поки сніг не зійшов і
крига не скресла.  

Від редакції. Сьогодні Валерієві Мельнику виповнюється
60. Щиро вітаючи ювіляра, зичимо насамперед міцного здо-
ров’я, щастя, всіляких житейських гараздів у повсякденні. Хай
буде довгою і захопливою  мисливська стежка, на якій ще
стільки нового, неповторного, непізнаного.
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