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Із квітня 2015 року
на закупівлях
Міноборони
зекономлено майже
600 мільйонів гривень

СУБОТА, 13 ЛЮТОГО 2016 РОКУ

Сумські жінки
показали, як можна,
об’єднавшись, гарно
впорядкувати двір своєї
багатоповерхівки

№29 (5649)

ЦІНА ДОГОВІРНА

Щастя з комп’ютера

ЦИТАТА ДНЯ

Джеррі райс:

Колаж Iрини НAЗIМOВOЇ

«Ми залишаємося
у програмі реформ,
ми не втрачаємо
контактів із владою.
І наша мета зараз —
узгодити й підписати
наступний
меморандум».
Голова департаменту зовнішніх зв’язків МВФ
про продовження співпраці з Україною

Заручники на своїй
землі
СВАВІЛЛЯ. Вітчизняне МЗС глибоко занепокоєне кричущою
протиправною діяльністю російських окупаційних сил у Криму проти кримських татар, наслідком якої стали масові незаконні обшуки
і безпідставні затримання 11 та 12 лютого 2016 року тринадцяти
громадян України. Про це йдеться у відповідній заяві відомства.
Грубо порушуючи права і свободи людей, які внаслідок збройної
агресії РФ проти України стали заручниками російського окупаційного режиму на рідній землі, Кремль нині повторює жахливі радянські репресії 30-х років ХХ століття, а також геноцид кримських
татар 1944 року. Особливо обурливо, що політику знищення кримськотатарського народу приховано за ширмою удаваної боротьби
з тероризмом.
МЗС вимагає негайно припинити політичні репресії проти громадян України і звільнити всіх незаконно утримуваних. І звертається до демократичного світу із закликом посилити спільний
дієвий тиск на державу-окупанта, бо все це не лише грубе порушення міжнародного права, а й зухвале нехтування загальнолюдськими цінностями.

ЦИФРА ДНЯ

234,260 млрд грн
становитимуть цьогоріч, за даними
Мінфіну, загальні виплати за державним
боргом за рахунок коштів державного
бюджету

5
ЗНАЙТИ СВОЮ ПОЛОВИНКУ. Група у соціальній мережі,

створена дніпропетровською волонтеркою для спілкування
з бійцями АТО, набула популярності й може похвалитися
закоханими парами

Обмежена приватність
ЛІКНЕП. Хто допоможе захистити персональні дані
Ірина ПОЛІЩУК,
«Урядовий кур’єр»
года на обробку персональних
даних має бути добровільною
за визначенням.
Право на приватність належить до фундаментальних прав
демократичного
суспільства.

З

Серед найпоширеніших проблем
у цій царині і в Україні, і в усьому
світі — розповсюдження персональних даних в інтернеті.
Це можуть бути як інформаційно-довідкові сайти, так і форуми. Ідеться про дані, за
допомогою яких можна легко
ідентифікувати особу (дата на-

родження, місце проживання,
номер телефону тощо).
У Європейському Союзі існує
концепція захисту права на приватність. Її складова — захист
персональних даних. Що роблять
в Україні для захисту цього основоположного права, дізнавався
«Урядовий кур’єр».

Для України питання захисту
персональних даних визначальне
не лише в частині європейської інтеграції. Однією з вимог Євросоюзу з лібералізації візового режиму
було й те, щоб питаннями захисту
прав людини та її персональних
даних займався незалежний орган. Тому і було вирішено, що ци-

ми питаннями опікуватимуться в
Офісі уповноваженого ВРУ з прав
людини, де введено окрему посаду
уповноваженого з питань захисту
персональних даних.
Захист персональних даних важливий і з погляду
міжнародної співпраці в межах кримінальної юстиції.
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 12 лютого 2016 року
4 820103 080053

USD 2608.3668
EUR 2959.7138
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 3.2970
за 10 рублів

/ AU 323698.32

AG 4082.09
PT 241534.77
за 10 тройських унцій

PD 135374.24

13 лютого 2016 року, субота, № 29

www.ukurier.gov.ua
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конкурс
3 лютого 2016 року відбулося засідання Комітету зі щорічної премії
Президента України «Українська книжка року».
До розгляду були допущені наступні видання:
Номінація «За видатні досягнення у галузі художньої літератури»
1. «Багряні журавлі» М.Іванченко, ФОП «В.М. Гавришенко»;
2. «У Києві» П.Вольвач, видавництво «Український пріоритет»;
3. «Грози над Туровцем» В. Даниленко, ЛА «Піраміда»;
4. «Кров-свята» В. Шовкошитний, видавництво «Український пріоритет»;
5. «Вогонь майданів і магнатів» С. Бондаренко, видавництво «Український пріоритет»;
6. «Борітеся-поборете! Поетика революції» укладач: О.Уліщенко, видавництво
«Віват»;
7. «Визрівання» О. Жовна, видавництво «Імекс-ЛТД»;
8. «Маленький принц» Антуан де Сент-Екзюпері, видавництво «Час майстрів»;
9. «Маруся» В. Шкляр, видавництво «Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля»;
10. «Месопотамія» С. Жадан, видавництво «Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля»;
11. «Оголений нерв» С. Талан, видавництво «Книжковий клуб «Клуб сімейного
дозвілля»;
12. «Небратні» М. Кідрук, видавництво «Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля»;
13. «Рабині й друзі пані Векли» О.Поляков, видавництво «КМ-Букс»;
14. «Война на три буквы» Е. Сергацкова, А. Чапай, В. Максаков, видавництво
«Фоліо»;
15. «Данте Аліг’єрі. Божественна Комедія: Пекло» переклад: М. Стріха, видавництво
«Астролябія»;
16. «Данте Аліг’єрі. Божественна Комедія: Чистилище» переклад: М. Стріха, видавництво «Астролябія»;
17. «Boa constrictor. Бориславські оповідання» І. Франко, видавництво «Апріорі»;
18. «Бота-Фікс. Невидима нитка життя» Ю. Николишин, видавництво «Апріорі»;
19. «Шевченко Т.Г. Повісті. Художник. Близнюки. Прогулянка із задоволенням та
не без моралі» переклад з рос. М. Чумарна, видавництво «Апріорі»;
20. «Межислів» В. Старун, видавництво «Терно-граф»;
21. «Утекти від себе» Г. Щипківський, видавництво «Астропринт»;
22. «Товтри. Роман у трьох книгах» Г. Щипківський, видавництво «Астропринт»;
23. «Де твій дім, Одіссею?» Т.Гаврилів, «Видавництво Анетти Антоненко»;
24. «Кримські елегії» В. Гук, видавництво «Гамазин»;
25. «Долі царів і царств. Таємниці життя царя Соломона» В. Чугунова, видавництво
«Апогей ЛТД»;
26. «Непрості» Т. Прохасько, видавництво «Лілея-НВ»;
27. Дилогія «Честь і плаха. Сторінки невідомої історії часів великої Руїни (16641703 роки)» О. Дмитрук, видавництво «Державна картографічна фабрика»;
28. «Офіцер», «Золотий Вовк» О. Дмитрук, видавництво «Державна картографічна
фабрика»;
29. «Сад Галатеї» В. Гук, видавництво «Український письменник»;
30. «Витязь у тигровій шкурі» Шота Руставелі (переклад М. Бажан), видавництво
«Адеф-Україна»;
31. «Фархад і Ширін» Алішер Навої (переклад М. Бажан), видавництво «АдефУкраїна»;
32. «Клич Майдану. Літопис самовидця. Обличчя Майдану. Живопис, графіка»
А. Цвід, М. Соченко, видавництво «Український пріоритет»;
Номінація «За вагомий внесок у розвиток українознавства»
1. «Енциклопедичний словник символів культури України» О. Потапенко, В. Коцура,
В. Куйбіда, ФОП «В.М. Гавришенко»;
2. «Корсунські історії і легенди. Корсунські акварелі» Г. Жирний, ПП «Корсунський
видавничий дім «Всесвіт»;
3. «Від антології до онтології: антологія як спосіб репрезентації української літератури кінця ХІХ-початку ХХІ століття» О. Галета, ТОВ «Смолоскип»;
4. «Дзеркала ідентичності. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні ХVI – початку ХVIІІ століття» Н. Яковенко, видавництво «Лаурус»;
5. «Козацький міф. Історія та націєтворення в епоху імперій» С. Плохій, видавництво «Лаурус»;



оголошення



оголошення

Слов’янський міськрайонний суд Донецької
області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ «Універсал Банк» до Расулової О.С., Paсуловa P.A. про стягнення заборгованості та судових витрат.
Відповідачі Pacуловa Оксана Станіславівна та
Расулов Ровшан Аби огли, останнє місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Дем’яна Бєдного, буд. 39,
викликаються 19 лютого 2016 року о 08 год. 00
хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута
у їхню відсутність.
Суддя О. В. Неженцева



6. «Жіноче тіло у традиційній культурі українців» І. Ігнатенко, видавництво «Інтелектуальна книга»;
7. «Бандурне мистецтво українського зарубіжжя ХХ-початку ХХІ століття» В. Дутчак, видавництво «Фоліант»;
8. «Чернігівська Шевченкіана» колектив авторів, ПАТ «Поліграфічно-видавничий
комплекс «Десна»;
9. «Ой ти соловейко. Українські народні пісні» Н. Матвієнко, видавництво «Віват»;
10. «Україна. Все, що робить нас українцями» О. Лаврик, видавництво «Віват»;
11. «Кобзар» автор-упорядник: С. Гальченко, видавництво «Віват»;
12. «Скарби Херсонеса Таврійського» керівник проекту: Л. Жунько, видавництво
«Мистецтво»;
13. «Кавалерія: від Єлисаветградського офіцерського кавалерійського училища
до Української кіннотної військової школи ім. Будьонного 1850-і- 1930-і рр.» С. Шевченко, видавництво «Імекс-ЛТД»;
14. «Україна у вогні минулого століття» Я. Файзулін, В. Гінда, видавництво «Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля»;
15. «Україна. Історія з грифом «Секретно» В. В’ятрович, видавництво «Книжковий
клуб «Клуб сімейного дозвілля»;
16. «Роман Шухевич» О. Ісаюк, видавництво «Книжковий клуб «Клуб сімейного
дозвілля»;
17. «Степан Бандера» М. Посівнич, видавництво «Книжковий клуб «Клуб сімейного
дозвілля»;
18. «Вечірні світанки: Берибіське Гуляйполе, «Від Києва до Лубен» і літературні
візії» М. Наєнко, видавництво ВЦ «Просвіта»;
19. «Степан Бандера: людина і міф» Г. Гордасевич, видавництво «КМ-Букс»;
20. «З’єднання і військові частини сучасних Збройних Сил України в роки Другої
світової війни: матеріали до формування української військової традиції» М. Слободянюк, О. Фешовець, видавництво «Астролябія»;
21. «Любов і творчість Софії Караффи-Корбут» Б. Горинь, видавництво «Апріорі»;
22. «Покутські вишивки Прикарпаття. Мистецтво геометричного орнаменту і колориту» І. Свйонтек, видавництво «Апріорі»;
23. «Галичина – український здвиг за матеріалами архіву Степана Гайдучка» упорядники: Ю. Николишин, І. Мельник, видавництво «Апріорі»;
24. «Олена Кульчицька (1877-1967). Графіка. Малярство. Ужиткове мистецтво»
упорядники: Л. Кость, Т. Різун, видавництво «Апріорі»;
25. «Велич Карпат» Ю. Николишин, видавництво «Апріорі»;
26. «Благословенне місто Львів» Ю. Николишин, видавництво «Апріорі»;
27. «Українські народні головні убори» Г. Стельмащук, видавництво «Апріорі»;
28. «Карабелівка. Земля наших предків – земля наших нащадків» Г. Романенко,
видавництво «Родовід»;
29. «Перелицьований світ Івана Котляревського: текст-інтертекст-контекст» Є. Нахлік, ДУ «Інститут Івана Франка НАН України»;
30. «Майдан. Нерозказана історія» С. Кошкіна, видавництво «Брайт Стар Паблішинг»;
31. «Мовноментальні особливості комунікаційної системи «Літературно-Наукового
вістника» Л. Супрун, видавництво «Вінницька обласна друкарня»;
32. «Повій, вітре, або тіні незабутніх предків» В. Вітковський, видавництво «ТД
«Едельвейс і К»;
33. «Сузір’я бершадських талантів» П. Маніленко, видавництво «Вінницька газета»;
34. «Агроекологія» О. Фурдиченко, видавництво «Аграрна наука»;
35. «Волинь. Час. Люди. Історія. Погляд крізь об’єктив» керівник проекту: Л. Штогрина, видавництво «Волинська обласна друкарня»;
36. «Історія тексту. Джерелознавчі і текстологічні аспекти творчості П.Г. Тичини,
В.М. Сосюри та Остапа Вишні» С. Гальченко, видавництво «Наукова думка» НАН
України;
37. «Українська мова: сьогодення й історична перспектива» О. Ткаченко, видавництво «Наукова думка» НАН України;
38. «Історія Криму в запитаннях та відповідях» керівник авторського колективу:
О. Галенко, видавництво «Наукова думка» НАН України;
39. «Пересопницьке Євангеліє. Витоки і сьогодення», видавництво «АдефУкраїна»;

оголошення



оголошення



40. «Ігор Сікорський від Києва до Коннектикута, від неба до небес» за редакцією:
І. Шпака, видавництво «Адеф-Україна»;
Номінація «За сприяння у вихованні підростаючого покоління»
1. «Про філателію всім» В. Чередниченко, видавництво «Смолоскип»;
2. Серія «Історія на власні очі»: «Твердині князів Острозьких» К. Липа, видавництво
«Лаурус»;
3. Серія «Історія на власні очі»: «Козацька порохівниця» К. Липа, Л. Білоус, видавництво «Лаурус»;
4. Серія «Історія на власні очі»: «Світ Трипілля» М. Відейко, видавництво «Лаурус»;
5. «Три оповідки» Умберто Еко, видавництво «Лаурус»;
6. «Мій маленький Київ» А. Денисенко, видавництво «Лаурус»;
7. «Українська людина в європейському світі: виміри ідентичності» за редакцією:
Т. Смовженко, видавництво «УБС НБУ»;
8. «Географія. 6 клас» В. Бойко, С. Міхелі, видавництво «Сиция»;
9. «Атлас тварин» І. Тумко, видавництво «Віват»;
10. «Пригоди Аліси в Дивокраї» Л. Керрол, видавництво «Віват»;
11. «Гібридна війна: вижити і перемогти» Є. Магда, видавництво «Віват»;
12. «Казки» А. Макаревич, видавництво «Час майстрів»;
15. «Перемога або смерть: український визвольний рух у 1939-1960 роках» І. Патриляк, видавництво «Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля»;
16. «Івасик Телесюк» А. Сіяніка, видавництво «КМ-Букс»;
17. «Зростаємо українцями» укладачі: Г. Тетельман, К. Шаповалова, видавництво
«Юнісофт»;
18. «Різдвяна книжка» укладач: К. Шаповалова, видавництво «Юнісофт»;
19. «Дитячий фразеологічний словник» укладач: В. Борзова, видавництво «Юнісофт»;
20. «Скарбничка прислів’їв і приказок» укладач: В. Борзова, видавництво «Юнісофт»;
21. «Державна інформаційна політика: теоретико-методологічні засади» Ю. Нестеряк, видавництво «Національна академія державного управління при Президентові
України»;
22. «Вступ до історії України» А. Закалюк, видавництво «Астролябія»;
23. «Історія України. 1914-2014. Матеріали до підручника для загальноосвітніх
шкіл» за загальною редакцією: А. Козицького, видавництво «Астролябія»;
24. «Іван Франко-дітям» укладач: Д. Іваницька, видавництво «Апріорі»;
25. «Леся Українка -дітям» укладач: Д. Іваницька, видавництво «Апріорі»;
26. «Тарас Шевченко-дітям» укладач: Д. Іваницька, видавництво «Апріорі»;
27. «Діти і Дітлахи: образ дитини в образотворчому мистецтві XVII-XX ст.» упорядник: Х. Береговська, О. Гулка, видавництво «Апріорі»;
28. «Життя – Тобі…» упорядник: І. Калинець, І. Ключковська, видавництво
«Апріорі»;
29. «Політ сокола» В. Федюк, видавництво «Місто»;
30. «Веселіться, верховинці» Ю. Драгун, видавництво «Карпати»;
31. «Загальне мовознавство. Практичні заняття, самостійна робота» Л. Супрун, видавництво «Знання»;
32. «Пригоди Романа та його друзів на Дріоді» В. Коляда, видавництво «Медобори-2006»;
33. «Злато Сонця, синь Води» Н. Дев’ятко, видавництво «Твердиня»;
34. Трилогія «Запороги»: «Петро Сагайдачний» кн.1 В. Рогожа, видавництво «Самміт-книга».
Шляхом таємного голосування було визначено видання, подані на конкурс у 2015
році, яким пропонується присудити премію:
у номінації «За видатні досягнення у галузі художньої літератури» - видання «Месопотамія». Сергій Вікторович Жадан. Дочірнє підприємство з іноземними інвестиціями «Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2013;
у номінації «За вагомий внесок у розвиток українознавства» - видання «Українські
народні головні убори». Галина Григорівна Стельмащук. Приватне підприємство «Видавництво «Апріорі», 2013;
у номінації «За сприяння у вихованні підростаючого покоління» - книга «Запороги:
роман-трилогія» - ч. 1 «Петро Сагайдачний». Віталій Дмитрович Рогожа. Видавництво
«Самміт-книга», 2014.
Перший заступник Голови Держкомтелерадіо Б.О. Червак

оголошення

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області (84112, м. Слов’янськ вул. Добровольського, 2) розглядається цивільна справа за
позовом ПАТ «Універсал Банк» до Безсонова
Олексія Анатолійовича, Безсонової Оксани Сергіївни про стягнення заборгованості.
Відповідачі по справі: Безсонов Олексій Анатолійович, Безсонова Оксана Сергіївна, останнє
відоме місце мешкання боржників: м. Горлівка.
пр. Победи, 110/95, викликаються о 08 год. 30
хв. 17 лютого 2016 року до суду для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачі повинні повідомити суд
про причину неявки, інакше справа буде розглянута за їх відсутності.
Суддя В.О. Озеров
Суддя Ю.В. Чернишов

Старобільський районний суд Луганської області викликає відповідачів по цивільній справі за провадженням
2/431/129/16: Алпатова Олександра Володимировича,
який мешкає за адресою: Луганська область, Антрацитівський район, м. Антрацит, смт Кріпенський, вул. Кочубея, буд. 9, відповідачку Косоротікову Любов
Вікторівну, яка мешкає за адресою: Луганська область,
Антрацитівський район, м. Антрацит, смт Кріпенський,
вул. Нова, буд. 37, у судове засідання по цивільній справі
за позовом ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» до Алпатова Олександра Володимировича, Косоротікової Любові Вікторівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором.
Судове засідання відбудеться 16 лютого 2016 року
о 08 годині 30 хвилин в приміщенні суду за адресою:
Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-А,
судова зала №4.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Білокуракинський районний суд Луганської обБілокуракинський районний суд Луганської області викликає Журавльову Тетяну Іванівну, ласті викликає Уразова Олександра Вікторовича,
18.03.1964 р.н., яка мешкає: м. Луганськ, кв. Степо- який мешкає: м. Луганськ, кв. Южний, 11/27, як відвий, 13/136, як відповідача в судове засідання по ци- повідача в судове засідання по цивільній справі
вільній справі № 2/409/386/16 за позовом ПАТ № 2/409/402/16 за позовом ПАТ «Дельта Банк» про
«Дельта Банк» про стягнення заборгованості, що від- стягнення заборгованості, що відбудеться 16.02.2016
будеться 16.02.2016 року о 12 год. 00 хв. (резервна року о 12 год. 30 хв. (резервна дата слухання
дата слухання 25.02.2016 року о 12 год.00 хв.) в при- 25.02.2016 року об 11 год. 40 хв.) в приміщенні суду
міщенні суду за адресою: 92200, Луганська область, за адресою: 92200, Луганська область, смт Білокусмт Білокуракине, пл. Горького, 2, тел. 2-27-92.
ракине, пл. Горького,2, тел. 2-27-92.
Із опублікуванням цього оголошення відповідач
Із опублікуванням цього оголошення відповідач
вважається належним чином повідомленим про час, вважається належним чином повідомленим про час,
день та місце проведення судового засідання.
день та місце проведення судового засідання.
У разі неявки суд розглядатиме справу без Вашої
У разі неявки суд розглядатиме справу без Вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя В.В. Тімінський
Суддя В.В. Тімінський
Васильківський
міськрайонний
Корольовський районний суд
Згідно з рішенням Шевченківм. Житомира викликає Опана- суд викликає Федорук Вікторію Вік- ського районного суду м. Львова
торівну і Лобаса Анатолія Михайлосенко Наталію Валеріївну, останнє вича як відповідачів в судове від 28 січня 2016 р. у справі
відоме місце проживання: м. Жи- засідання по цивільній справі за по- № 466/647/16-ц змінено управитомир, як відповідача в судове за- зовом Васильківського міжрайон- теля Фонду фінансування будівсідання по цивільній справі ного прокурора Київської області до ництва виду «А» забудови
Васильківської районної державної
(№296/9657/15-ц) за позовом ПАТ адміністрації, Реєстраційної служби житлового кварталу по вул. Роксо«ВіЕйБі» до Опанасенко Наталії Васильківського МРУЮ, Федорук
ляни, 43, у м. Львові, друга черга
Валеріївни про стягнення заборго- В.В., Радь Ю.Д., Філіпової А.В., Кулибудівництва - житловий будинок
ваності за кредитним договором. шевої І.В. та інших про скасування
розпорядження і рішення, яке при- №2 (згідно з генпланом) з ПублічРозгляд справи відбудеться о значено та відбудеться 16 лютого
09 год. 40 хв. 18 лютого 2016 року 2015 о 14 годині 40 хвилин в примі- ного акціонерного товариства
у приміщенні Корольовського ра- щенні суду за адресою: Київська «Унікомбанк» (ЄДРПОУ 26287625)
йонного суду м. Житомира за ад- обл., м. Васильків, вул. Шевченка, 8; на Публічне акціонерне товариснеобхідно з’явитись в кабінет № 301.
ресою: м. Житомир, майдан Наслідки неприбуття передбачені ст. тво «ОКСІ БАНК» (ЄДРПОУ
09306278, юридична адреса: м.
Соборний, 1, каб. 208, суддя Ада- 169 ЦПК України.
Суддя Марчук О.Л. Львів, вул. Газова, 17).
мович О.Й.
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Першотравневий районний суд Донецької області (87400, смт Мангуш,
вул. Котанова, 102, Першотравневого району Донецької області) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Перший Український Міжнародний
Банк» до Біченко Олександра Вікторовича, Гончар Юрія Борисовича,
Шпуй Миколи Петровича про звернення стягнення на предмет іпотеки.
Відповідач Біченко Олександр Вікторович, зареєстрований за адресою:
м. Маріуполь, вул. Котляревського б. 2, кв. 80, Донецька область, викликається на 18 лютого 2016 року на 14:00 годину до Першотравневого
районного суду для участі у розгляді справи по суті.
Біченко Олександру Вікторовичу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази до 18 лютого 2016 року. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності за наявними матеріалами.

Суддя Скудін В.Є., кабінет № 5

Додаток до диплома магістра про вищу освіту, серія КВ
№ 305309859, виданий вищим навчальним закладом «Університет
економіки та права «КРОК» Ніколаєвій Юлії Миколаївні,
вважати недійсним у зв’язку із втратою.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає Животовського Віталія Олександровича, Животовську Олену Володимирівну, які мешкають: м. Луганськ,
с. Ювілейне, вул. Леніна, 7, гуртожиток, кв. 3, Шевченко
Любов Іванівну, яка мешкає: м. Луганськ, с. Ювілейне, вул.
Садова, 2/41, як відповідачів в судове засідання по цивільній справі № 2/409/396/16 за позовом ПАТ «Дельта Банк»
про стягнення заборгованості, що відбудеться 16.02.2016
року о 10 год. 30 хв. (резервна дата слухання 25.02.2016
року об 11 год. 20 хв.) в приміщенні суду за адресою:
92200, Луганська область, смт Білокуракине, пл. Горького,
2, тел. 2-27-92.
Із опублікуванням цього оголошення відповідач вважається належним чином повідомленим про час, день та
місце проведення судового засідання.
У разі неявки суд розглядатиме справу без Вашої участі
на підставі ст.169 ЦПК України.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну
справу за заявою ПАТ КБ «Приват Банк» до Ватуліної Юлії
Миколаївни, Назаренка Сергія Миколайовича, Кірік Дениса
Анатолійовича про стягнення заборгованості.
Відповідач Ватуліна Юлія Миколаївна (останнє відоме
суду місце реєстрації за адресою: 86400, Донецька область,
м. Єнакієве, пр-т 50 років Жовтня, буд. 9, кв. 41), Назаренко
Сергій Миколайович (останнє відоме суду місце реєстрації
за адресою: 84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул.
8-го Марта, буд. 20), Кірік Денис Анатолійович (останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: 84522, Донецька
область, м. Сіверськ, вул. Ювілейна, буд. 4, кв. 15) викликаються 17 лютого 2016 року на 10:00 годину до суду, каб.
204, для участі в розгляді справ по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі
повинні повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута за їх відсутності.

Суддя В.В. Тімінський

Суддя Медінцева Н.М.

Повістка про виклик підозрюваних
при здійсненні судового засідання в
порядку спеціального судового провадження. Обвинувачений Фомінов
Олексій Олексійович, 20.07.1970 року
народження, зареєстрований за адресою: м. Одеса, пров. Економічний, 3,
кв. 54, та обвинуваченого Культа Станіслава Олеговича, 27.01.1989 року народження, зареєстрований за адресою:
м. Одеса, проспект Академіка Глушка,
1, корпус В, кв. 32, відповідно до вимог
297-5, 323 КПК України, викликаються
в судове засідання, що відбудеться 18
лютого 2016 року о 14 годині 00 хвилин у залі судових засідань №130 Приморського районного суду м. Одеси за
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33,
для участі в судовому засіданні як обвинувачені.

Шевченківський районний суд
м. Запоріжжя викликає як відповідача Охотнікову Олену Миколаївну
в цивільній справі за позовом Концерну «Міські теплові мережі» до
Охотнікової Олени Миколаївни про
стягнення заборгованості за послуги централізованого опалення,
централізованого постачання гарячої води в судове засідання, призначене на 14 годину 00 хвилин 18
лютого 2016 року, яке відбудеться
в приміщенні Шевченківського
районного суду м. Запоріжжя за
адресою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, б. 117 «а», каб. 17.
Суддя Попревич В. М.
Суддя Галущенко Ю. А.

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

Деснянський районний суд міста
Києва викликає як відповідача Севець Марію Ігорівну в судове засідання, яке призначено на 11.00
год. 17.02.2016 року по цивільній
справі за позовом ТОВ «Кредекс
Фінанс» про стягнення заборгованості ( каб. №9, пр. Маяковського,
5-в, м. Київ).
Суддя Н. Д. Буша
Договір купівлі-продажу
квартири
№535 від 28.04.2009, посвідчений
приватним нотаріусом Київського
міського нотаріального округу Оліферовським О.І., був втрачений 1
листопада 2015 року та у зв’язку із
втратою вважається недійсним.
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Білокуракинський районний суд Луганської області викликає
відповідачів за позовами ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «АкцентБанк» про стягнення заборгованості, у судові засідання, які відбудуться:
18.02.2016 р. (резервне судове засідання 23.02.2016 р.)
Ярославський Юрій Лазарович о 15.20 (останнє відоме місце
проживання: м. Луганськ, туп. Інститутський, буд. 4) —
№ 409/2053/15-ц
Плаксій Вероніка Віталіївна о 15.00 (останнє відоме місце проживання: Луганська обл., Артемівський р-н, с. Ювілейне, вул. Котовського, буд. 7, кв. 101) — № 409/2054/15-ц
Жадько Володимир Миколайович о 14.40 (останнє відоме
місце проживання: Луганська обл., Лутугинський р-н, с. Георгіївка, вул. Горького, буд. 46) — № 409/1867/15-ц
Головатенко Михайло Юрійович о 14.20 (останнє відоме місце
проживання: м. Луганськ, кв. Героїв Сталінграда, буд. 15, кв. 123)
— №409/1865/15-ц
Кулікова Ольга Сергіївна о 14.00 (останнє відоме місце проживання: м. Луганськ, кв. Героїв Сталінграда, буд.4, кв.45) —
№ 409/1871/15-ц
Нетяга Іван Миколайович о 13.40 (останнє відоме місце проживання: м. Луганськ, кв. Гайового, буд. 8, кв. 16) —
№ 409/1882/15-ц
Чайковська Світлана Іванівна о 13.20 (останнє відоме місце
проживання: м. Луганськ, вул. Кримська, буд. 114) —
№ 409/1878/15-ц
Крайнюк Андрій Вікторович о 13.00 (останнє відоме місце проживання: Луганська обл., Лутугинський р-н, смт Георгіївка, вул.
Пархоменко, буд. 32) — № 409/1895/15-ц
Туркевич Євгенія Іванівна об 11.40 (останнє відоме місце проживання: Луганська обл., Лутугинський р-н, с. Оріхівка, вул. Леніна, буд. 126) — № 409/1908/15-ц
Кікоть Сергій Сергійович об 11.20 (останнє відоме місце проживання: м. Луганськ, вул. Гер. Сталінграда, буд. 5, кв. 74) —
№ 409/1905/15-ц

Макарівський районний суд Київської області викликає за адресою: смт Макарів, вул. Фрунзе, б. 35,
на 23.03.2016 року на 10:00 годину відповідача Завірюху Олександра Михайловича по цивільній
справі №370/2802/15-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» до Завірюхи Олександра Михайловича
про стягнення заборгованості.
У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута за відсутності вказаних осіб.
Суддя Н.Б.Мазка

Василенцева Наталія Анатоліївна об 11.00 (останнє відоме
місце проживання: Луганська обл., м. Лутугине, вул. Лихачова,
буд. 42) — №409/2039/15-ц
Черняк Андрій Леонідович о 10.40 (останнє відоме місце проживання: м. Луганськ, вул. А. Ліньова, буд. 97, кв. 131) —
№ 409/2045/15-ц
Козьяков Сергій Юрійович о 10.00 (останнє відоме місце проживання: м. Луганськ, вул. Зелінського, буд. 21) —
№ 409/2043/15-ц
Фролкін Микола Петрович о 10.20 (останнє відоме місце проживання: м. Луганськ, кв-л Южний, буд.2, кв.64) —
№ 409/2044/15-ц
Кулик Валентина Василівна о 9.40 (останнє відоме місце проживання: Луганська обл., Лутугинський р-н, смт Георгіївка, вул.
Куйбишева, буд. 45) — № 409/2042/15-ц
Штефан Олександр Миколайович о 9.20 (останнє відоме місце
проживання: м. Луганськ,, с. Ювілейне, кв. Шахтарський, буд. 11,
кв. 17) — №409/2040/15-ц
Руденко Олександр Володимирович о 9.00 (останнє відоме
місце проживання: м. Луганськ, кв-л Южний, буд.10, кв.23) —
№409/2038/15-ц
Волкова Вікторія Анатоліївна о 8.40 (останнє відоме місце
проживання: м. Луганськ, вул. Сорокіна, буд. 11б) —
№ 409/2036/15-ц
Алєксєєвська Любов Миколаївна о 8.20 (останнє відоме місце
проживання: м. Луганськ,
вул. Чапаєва, буд. 44) —
№ 409/2035/15-ц
Таловеря Юрій Анатолійович о 8.00 (останнє відоме місце проживання: м. Луганськ, Артемівський р-н, с. Ювілейне, вул. Горького, буд. 7а, кв. 54) — № 409/2052/15-ц.
Суддя В.С. Полєно
У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
З опублікуванням цього оголошення відповідачі по справах
вважаються належним чином повідомленими про час, день та
місце проведення судового засідання.

Макарівський районний суд Київської області викликає за адресою: смт Макарів, вул. Фрунзе, б. 35,
на 23.03.2016 року на 11:00 годину відповідача Зінченка Сергія Дмитровича по цивільній справі
№370/3231/15-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» до Зінченка Сергія Дмитровича про стягнення
заборгованості.
У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута за відсутності вказаних осіб.
Суддя Н.Б.Мазка

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,
м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Універсал Банк» до Кабальського А.А. про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Відповідач у цивільній справі № 233/52/16-ц Кабальський Андрій Анатолійович, 19.11.1972 р.н. зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Макіївка, п. Крупської, вул.
Трускавецька, 25/16, викликається у судове засідання на 08:00 год.
19.02.2016 р. Розгляд зазначеної цивільної справи відбудеться в
приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області (корп. №2, каб. № 16).
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову
та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за його
відсутності.

Дарницький районний суд м. Києва викликає відповідача Значка Віталія Івановича, останнє відоме
місце проживання: м. Київ, вул. Драгоманова, 40-Є,
кв. 104. Вам необхідно 02 березня 2016 року о 16:00
год. з’явитися до Дарницького районного суду м.
Києва за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 5-А, каб.
222, на розгляд цивільної справи за позовом ТОВ
«ПУЕЦ» про стягнення заборгованості.
У разі неявки відповідачів до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а дану
справу буде розглянуто без вашої участі.
Суддя Т.О. Мартишева
Суддя Сирбул О.Ф.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає
в судове засідання Федоренка Владислава Вікторовича в якості відповідача по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства КБ
«Приватбанк» до Федоренка Владислава Вікторовича про стягнення заборгованості, яке відбудеться
29.02.2016 р. о 08:30 год. за адресою: м. Київ, вул.
Дегтярівська, 31-А, 4-й поверх, каб. 408. Явка до
суду є обов’язковою. У разі неявки справа буде розглядатися за наявними у справі доказами.
Суддя Піхур О.В.

Чуднівський районний суд Житомирської області
викликає як відповідача Герасименко Ірину Анатоліївну у цивільній справі №294/1570/15-ц за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Герасименко Ірини Анатоліївни про стягнення заборгованості за кредитним
договором в судове засідання, яке відбудеться 28
березня 2016 року о 09:00 год. у приміщенні Чуднівського районного суду Житомирської області (Житомирська область, м. Чуднів, вул. 50-річчя Жовтня,
3). У разі неявки без поважних причин у судове засідання або неповідомлення про причини неявки
справу буде розглянуто за відсутності відповідача.
Суддя Лесько М.О.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,
м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Боровської
(Виноградової) О.А. про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідач у цивільній справі № 229/4604/15-ц Боровська
(Виноградова) Олеся Анатоліївна, 08.09.1974 р.н., адреса зазначена
в позові: Донецька область, Костянтинівський район, с. Кіндратівка,
вул. Польова, буд. 23, викликається у судове засідання на 08:30 год.
19 лютого 2016 р. Розгляд зазначеної цивільної справи відбудеться
в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області (корп. № 2, каб. № 16).
Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову
та докази. У випадку неприбуття відповідачка повинна повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за її відсутності.

Хустський районний суд Закарпатської області ви-

Суддя Лук’янова О.В.

Оболонський районний суд м. Києва викликає в
судове засідання Кучеренка Володимира Сергійовича в якості відповідача по цивільній справі
№2/756/1314/16р (756/14333/15-ц) за позовом ПАТ
«Альфа-Банк» до Кучеренка Володимира Сергійовича про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 02 березня 2016 р.
о 09:00 годині в приміщенні Оболонського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, каб. 15.
Суддя Д.Г. Камбулов

У провадженні Малиновського районного суду м. Одеси
у судді Мурзенко М.В. перебуває цивільна справа за позовом Шевченко Софії Анатоліївни до Шевченка Олексія Анатолійовича про надання дозволу на виїзд дитини.
Просимо повідомити відповідача: Шевченка Олексія
Анатолійовича про час і місце судового засідання у зазначеній справі, яке відбудеться о 10:00 год. 01.03.2016 року
у залі судових засідань № 205 Малиновського районного
суду м. Одеси, який розташований за адресою: м. Одеса,
вул. В. Стуса, 1-А. В разі неявки у судове засідання, відповідач має повідомити суд про причини такої неявки. В разі
неявки відповідача у судове засідання суд має право розглянути справу за його відсутністю.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області
викликає Семеницького Павла Анатолійовича,
18.11.1989 р.н., мешканця м. Конотоп, вул. Клубна,
83/12, Сумської області, як відповідача по цивільній
справі № 2/577/124/16 р. за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором в розмірі 11 905 грн 96 коп. в судове засідання,
яке відбудеться 29 лютого 2016 року о 09:00 год. в приміщенні суду за адресою: Сумська область, м. Конотоп,
вул. Садова, 8, кабінет № 8.
У разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута у відсутність відповідача на підставі зібраних по
справі доказів.

Суддя Мурзенко М.В.

Суддя Л.В. Громова

Чуднівський районний суд Житомирської області
викликає як відповідача Ливої Олексія Юрійовича у
цивільній справі №294/1586/15-ц за позовом ПАТ
«Акцент-Банк» до Ливої Олексія Юрійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором в судове засідання, яке відбудеться 28 березня 2016
року о 08:30 год. у приміщенні Чуднівського районного суду Житомирської області (Житомирська область, м. Чуднів, вул. 50-річчя Жовтня, 3). У разі
неявки без поважних причин у судове засідання або
неповідомлення про причини неявки справу буде
розглянуто за відсутності відповідача.
Суддя Лесько М.О.

Ярмолинецький районний суд Хмельницької області (32100, смт Ярмолинці, вул. Чапаєва, 71) повідомляє Меньшова Михайла Івановича, що 15
березня 2016 року о 14 год. 30 хв. в приміщенні суду
відбудеться розгляд цивільної справи за позовом
Меньшової Лілії Петрівни до Меньшова Михайла Івановича про позбавлення батьківських прав (головуючий - суддя Шевчик О.М.). Ваша явка в судове
засідання обов’язкова. У разі неявки справа буде
слухатися у Вашій відсутності на підставі доказів, які
є в матеріалах справи.

кликає в судове засідання Шимона Віталія Івановича,
мешканця м. Хуст, вул. Пирогова, буд. 3, кв. 14 Хустського району Закарпатської області для розгляду
цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Шимона Віталія Івановича про стягнення заборгованості на 13 год. 30 хв. 03 березня 2016 року
(м. Хуст, вул. І. Франка, №18).

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,
м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Гасімова Г.Б.о. про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач у цивільній справі № 233/6768/15-ц Гасімов Гафар Біннат
огли, 11.11.1986 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Ленінградська, 21/47, викликається у
судове засідання на 09:00 год. 18 лютого 2016 р. Розгляд зазначеної
цивільної справи відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області (корп. № 2, каб. № 16).
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову
та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Глобинський районний суд Полтавської області викликає в
якості відповідача Кохну Віктора Григоровича (останнє відоме
місце проживання: смт Піщанка Вінницької області, вул. Гагаріна, буд. 30) в судове засідання по цивільній справі за позовом
Товариства з обмеженою відповідальністю «Гусине» до Кохни
Віктора Григоровича про відшкодування збитків за договором.
Судове засідання відбудеться 24 лютого 2016 року о 14 год.
00 хв. в приміщенні Глобинського районного суду Полтавської
області за адресою: м. Глобине, вул. Леніна, 183/23.
Явка відповідача в судове засідання є обов’язковою. В разі
неявки в судове засідання без поважних причин або неповідомлення про причини неявки справу буде розглянуто за Вашої відсутності. Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини
неявки в судове засідання.
Суддя Т.О. Мартишева
Суддя Т.В. Левицька

Суддя Т.О. Мартишева

В провадженні Жовтневого районного
суду м. Маріуполя Донецької області
(87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31)
знаходиться цивільна справа за позовом
Хаджинової Наталі Валентинівни до Семушина Едуарда Юрійовича про визнання
особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням.
Семушин Едуард Юрійович (Донецька
обл., м. Маріуполь, пр. Леніна, буд. 82, кв.
73) викликається для участі у розгляді
справи, який відбудеться 25 лютого 2016
року о 15:00 год. в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т. Металургів, 31,
каб. 19, 25.
Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази,
якими вони обґрунтовуються. У випадку
неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутності.
Суддя Васильченко О.Г.

Біловодським районним судом Луганської області викликаються до суду:
- Камлюк Юлія Юріївна (останнє відоме місце проживання: 92833, Луганська обл., Біловодський р-н, с. Городнє, вул. Розмазніна, буд. 3, кв. 8) на 13 годину 15 хвилин 23.02.2016
р. для участі у розгляді справи № 408/5678/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».
- Вєсєлов Олександр Олександрович (останнє відоме місце проживання: 92830, Луганська обл., Біловодський р-н, с. Бараниківка, вул. Голяса, буд. 9) на 13 годину 25 хвилин
23.02.2016 р. для участі у розгляді справи № 408/5701/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».
- Дегтярьова Катерина Вікторівна (останнє відоме місце проживання: 94863, Луганська
обл., Свердловський р-н, с. Бірюкове, вул. Комсомольська, буд.16) на 13 годину 35 хвилин
23.02.2016 р. для участі у розгляді справи №408/5777/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».
- Шаповалов Володимир Анатолійович (останнє відоме місце проживання: 92835, Луганська обл., Біловодський р-н, с. Городище, вул. Московська, буд. 52) на 13 годину 45 хвилин
23.02.2016 р. для участі у розгляді справи №408/5682/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».
- Акименко Дар’я Сергіївна (останнє відоме місце проживання: 94700, Луганська обл., м.
Ровеньки, вул. Комуністична, буд. 107, кв. 8) на 13 годину 00 хвилин 24.02.2016 р. для участі
у розгляді справи № 408/5735/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».
- Самарський Роман Олександрович (останнє відоме місце проживання: 94800, Луганська
обл., м. Свердловськ, вул. Котовського, буд. 1, кв. 14) на 13 годину 10 хвилин 24.02.2016
р. для участі у розгляді справи № 408/5757/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».
- Ткачук Іван Миколайович (останнє відоме місце проживання: 94800, Луганська обл., м.
Свердловськ, вул. Гайдара, буд. 7, кв. 1) на 13 годину 20 хвилин 24.02.2016 р. для участі у
розгляді справи № 408/5770/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».
- Акатьєва Людмила Анатоліївна (останнє відоме місце проживання: 94830, Луганська
обл., Свердловський район, м. Червонопартизанськ, вул. Ворошилова, буд. 8, кв. 12) на 13
годину 30 хвилин 24.02.2016 р. для участі у розгляді справи № 408/5737/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».
Суддя Карягіна В.А.

Апеляційний суд Чернігівської області в
порядку ч.9 ст. 74 ЦПК України викликає в судове засідання відповідача Клановець Олександра Володимировича, 20.02.1975 року
народження, останнє відоме місце проживання (реєстрації): пр-т Перемоги, буд. 166,
кв. 97, у справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Акцент-Банк» до Клановець Олександра Володимировича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться о 10 годині
00 хвилин 29 лютого 2016 року в приміщенні
апеляційного суду Чернігівської області за
адресою: вул. Г.Полуботка, 2, м. Чернігів,
14000.
У разі неявки відповідача Клановець Олександра Володимировича в судове засідання
без поважних причин або неповідомлення
про причини неявки, справу буде розглянуто
за відсутності відповідача за наявності доказів, що містяться в матеріалах справи.

Талалаївський районний суд Чернігівської області викликає в судове засідання
Мелешка Андрія Олександровича, Мелешка Олександра Андрійовича, Мелешко
Анастасію Андріївну, останнє відоме зареєстроване місце проживання: с. Українське
Талалаївського району Чернігівської області, як відповідачів по цивільній справі
за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» про
стягнення боргу кредитором спадкодавця.
Розгляд справи призначено на 25 лютого 2016 року на 10.00 год. під головуванням судді Тіщенко Л.В. в приміщенні
суду за адресою: вул. Леніна, 38, смт Талалаївка Чернігівської області.
Відповідачам необхідно з’явитись в судове засідання. В разі неявки відповідачів
без поважної причини або неповідомлення суду про причину неявки, справа
буде розглянута на підставі наявних у
справі доказів і буде прийнято заочне ріСуддя Н.В. Висоцька шення.

Втрачене
посвідчення
серія
АА № 12828,
видане на ім’я
Попова Юрія
Гнатовича,
ФА-120856,
вважати
недійсним.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157)
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ
«Укрсоцбанк» до Новікова М.Ю. про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідач у цивільній справі
№ 233/57/16-ц — Новіков Михайло Юрійович, 08.12.1972 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Макіївка, квартал
Гвардійський, 14/95, викликається у судове
засідання о 08-00 год. 22 лютого 2016 р. Розгляд зазначеної цивільної справи відбудеться
в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області (корп. №2, каб.
№16).
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття відповідач повинен повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута за його відсутності.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (суддя О.О. Наумик) викликає
в судове засідання, яке відбудеться 18 лютого 2016 року о 10.00 год. за адресою:
м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп.
2, каб. 24, у справі за позовом ПАТ «Універсал Банк» до Григор’євої Олени Олегівни про
стягнення заборгованості як відповідачку
Григор’єву Олену Олегівну, останнє місце
проживання: 86157, Донецька область,
м. Макіївка, вул. Московського, 2/83.
Відповідачці Григор’євій О.О. пропонується подати свої заперечення проти позову
та докази. У випадку неприбуття на розгляд
справи відповідачка повинна повідомити
суду причини неявки, інакше справа буде
розглянута за її відсутності. У випадку неможливості явки відповідачки в судове засідання, необхідно надіслати до суду заяву про
розгляд справи за її відсутності та зазначити,
заперечує чи не заперечує відповідачка проти
задоволення заявлених вимог (до заяви необхідно додати копію паспорта).

Суддя Т.О. Мартишева

Суддя О. О. Наумик

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в
судове засідання в якості обвинуваченого Івка Максима Олександровича, 06.07.1985 року народження,
уродженця м. Черкаси, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: м. Черкаси, вул.
Г.Дніпра, буд. 45, кв. 14, фактично проживаючого за
адресою: м. Черкаси, вул. Лісова, буд. 27.
Судове засідання відбудеться 17 лютого 2016
року о 10:00 год. в приміщенні суду за адресою:
м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб.230.
Суддя С.М. Бащенко

Голосіївський районний суд м. Києва у зв’язку з
розглядом цивільної справи за позовом Фоменко
Олени Гнатівни до Литовченка Олега Євгеновича
про відшкодування матеріальної та моральної
шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної
пригоди, викликає відповідача Литовченка Олега
Євгеновича,останнє відоме місце реєстрації: м. Київ,
вул. Білоруська, 23, кв. 101, в судове засідання на
08:30 год. 19.02.2016 року, яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. П. Потєхіна,
14-А, каб. 38.
Суддя Моголівець І. А.
Суддя О.О. Колдіна

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
(11500 Житомирська область, м. Коростень, вул. Сосновського, 38) відповідно до ст. 74 ч. 9 ЦПК України викликає в
судове засідання по цивільній справі:
№ 279/11899/15-ц на 09 годину 20 хвилин 29 лютого 2016
року як відповідача Штелягу Ірину Олександрівну, 1982 року
народження, для розгляду справи за позовом Кириєнко Тетяни Олексіївни до Штеляги Ірини Олександрівни, третя
особа - Коростенський міський центр зайнятості про розірвання трудового договору та зобов’язання вчинити дії.
Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки відповідача
справа буде розглянута за наявними матеріалами справи.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи.

Суддя Рудь Н.В.

Оболонський районний суд м. Києва викликає як відповідача Лавріненко Тетяну Миколаївну по цивільній
справі № 2/756/691/16p. за позовом Лавріненко Тетяни
Миколаївни до Плескач Станіслави Іванівни про стягнення заборгованості за договором підряду та відшкодування моральної шкоди та за зустрічним позовом
Плескач Станіслави Іванівни до Лавріненко Тетяни Миколаївни про повернення суми авансу, розгляд якої призначено 16.03.2016 р. на 17:00 год.
Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. № 27.
У разі неявки, справу буде розглянуто у відсутності відповідача.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає Чаплигіна Дмитра Миколайовича, 20.05.1975 р.н.,
мешкає: м. Луганськ, кв. Димитрова, 33/86, як відповідача
в судове засідання по цивільній справі № 409/194/16-ц за
дорученням судді Славської судової дільниці Калінінградської області РФ про вручення судових документів по
справі Чаплигіної О.В. про розірвання шлюбу та стягнення
аліментів, що відбудеться 22.02.2016 року о 08 год. 30 хв.
в приміщенні суду за адресою: 92200, Луганська область,
смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2, тел.2-27-92. Із опублікуванням цього оголошення відповідач вважається належним чином повідомленим про час, день та місце
проведення судового засідання.

Суддя О.О. Богдан

Суддя В. Г. Скворцова

Біловодський районний суд Луганської області викликає у судове засідання відповідачів по справі за позовом
ПАТ «Державний ощадний банк України» про стягнення
заборгованості, яке відбудеться 24.02.2016 року о 08.00:
— Тимошенка Олександра Вікторовича, 09.06.1974 р.
н., останнє відоме зареєстроване місце проживання (перебування): Луганська обл., м. Ровеньки;
— Тимошенко Світлану Валентинівну, 24.12.1984 р.
н., останнє відоме зареєстроване місце проживання (перебування): Луганська обл., м. Ровеньки.
Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, вул.
Комсомольська, 30. У разі неявки справу буде розглянуто без Вашої участі на підставі глави 8 ЦПК України.

Біловодський районний суд Луганської області викликає у судове засідання відповідачів по справі за позовом
ПАТ «Ідея Банк» про стягнення заборгованості, яке відбудеться 24.02.2016 року о 08.00:
— Маскаєва Володимира Васильовича, 08.04.1961
р.н., останнє відоме зареєстроване місце проживання
(перебування): Луганська обл., с. Бірюкове;
— Гусейнова Арифа Тарих-огли, 19.03.1989 р.н., останнє відоме зареєстроване місце проживання (перебування): Луганська обл., м. Свердловськ.
Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, вул.
Комсомольська, 30. У разі неявки справу буде розглянуто без Вашої участі на підставі глави 8 ЦПК України.

Суддя Г. В. Булгакова

Суддя Г.В. Булгакова

В провадженні Бердянського міськрайонного суду
знаходиться цивільна справа № 310/9331/15-ц за позовом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» до Мельник Наталі
Василівни про стягнення заборгованості.
Розгляд справи призначено на 22.02.2016 р. о 15 годині 30 хвилин в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ,
вул. Комунарів, 64, каб. 406, суддя Троценко Т.А., тел.
(код 06153) 3-55-31.
Суд викликає Мельник Наталю Василівну в якості відповідача. Явка відповідача до суду є обов’язковою. В
разі неявки відповідача справа буде розглянута за наявСуддя Д. С. Тарасов ними матеріалами.

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області (вул. Першотравнева, 30, м. Олександрія,
Кіровоградська область, факс 05-235-7-56-10, електронна адреса суду: inbox@od.kr.court.gov.uа) повідомляє, що 25 січня 2016 року ухвалено заочне рішення у
цивільній справі №398/3536/15-ц, провадження
№2/398/201/16 за позовною заявою Куляка Анатолія
Георгійовича до Куляк Олександри Олександрівни про
стягнення аліментів на утримання неповнолітніх дітей та
вищевказане заочне рішення може бути переглянуто
судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом 10 днів з дня отримання його
копії.

Кобеляцький районний суд Полтавської області викликає Тараненко Ольгу Іванівну, 27.08.1945 р.н., останнє відоме місце проживання: м. Кобеляки, вул.
Панаса Мирного, 14 Полтавської області, в якості відповідача по цивільній справі за позовом Прохорова Сергія
Володимировича про визнання трудового договору розірваним та припинення його дії.
Судове засідання відбудеться 29 лютого 2016 року о
10:00 год. у приміщенні суду за адресою: м. Кобеляки,
вулиця Шевченка, 16/25, Полтавська область. Явка до
суду обов’язкова. В разі неявки, справу буде розглянуто
за Вашої відсутності. Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судове засідання.

Лебединський районний суд Сумської області, що
знаходиться за адресою: м. Лебедин, вул. Піонерська, 2, каб. № 35, запрошує в судове засідання на
10:00 год. 23 лютого 2016 року Горошка Станіслава
Віталійовича - відповідача в справі №580/73/16-ц за
позовом Горошка Максима Володимировича до Горошка Станіслава Віталійовича про визнання особи
такою, що втратила право користування житловим
приміщенням.
У разі неявки відповідача без поважних причин,
справа буде розглянута в його відсутності за наявними матеріалами справи.
Суддя І.І. Омельченко
Суддя Л.І. Подопригора

Біловодський районний суд Луганської області
викликає у судове засідання відповідача по справі
за позовом ПАТ «Дельта Банк» про стягнення заборгованості, яке відбудеться 24.02.2016 року о 08.00:
— Єрємєєву Наталію Володимирівну, 02.03.1978
р.н., останнє відоме зареєстроване місце проживання (перебування): Луганська обл., м. Свердловськ.
Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ,
вул. Комсомольська, 30. У разі неявки справу буде
розглянуто без Вашої участі на підставі глави 8 ЦПК
України.
Суддя Г. В. Булгакова

Біловодський районний суд Луганської області
викликає у судове засідання відповідача по справі
за позовом Остапчук Дар’ї Сергіївни про розірвання
шлюбу, яке відбудеться 22.02.2016 року о 08.00:
— Остапчука Дмитра Олександровича, 15.07.1991
р.н., останнє відоме зареєстроване місце проживання (перебування): Луганська обл., м. Краснодон.
Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ,
вул. Комсомольська, 30. У разі неявки справу буде
розглянуто без Вашої участі на підставі глави 8 ЦПК
України.
Суддя Г. В. Булгакова

Новопсковський районний суд Луганської області викликає Югова Олександра Геннадійовича, Югову Ольгу
Валеріївну як відповідачів у судове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ №420/200/16-ц за позовом
ПАТ «Універсал Банк» до Югова О.Г., Югової О.В. про
стягнення заборгованості, яке відбудеться 22 лютого
2016 року о 08 год. 30 хв. (резервна дата судового засідання — 29 лютого 2016 року о 08 год. 00 хв.) в приміщенні Новопсковського районного суду за адресою: вул.
Леніна, 28, смт Новопсков Луганської області.
У разі неявки, суд розглядатиме справу без Вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Новопсковський районний суд Луганської області викликає Покусай Андрія Васильовича та Покусай Наталію
Володимирівну як відповідачів у судове засідання для
розгляду цивільної справи ЄУ №420/192/16-ц за позовом
ПАТ «Універсал Банк» до Покусай А.В., Покусай Н.В. про
стягнення заборгованості, яке відбудеться 19 лютого
2016 року о 08 год. 00 хв. (резервна дата судового засідання — 26 лютого 2016 року о 08 год. 00 хв.) в приміщенні Новопсковського районного суду за адресою: вул.
Леніна, 28, смт Новопсков Луганської області.
У разі неявки, суд розглядатиме справу без Вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Д. С. Тарасов

Голованівський районний суд Кіровоградської області
(смт Голованівськ, вул. Леніна, 18, Голованівського району
Кіровоградської області) викликає як відповідача Козакова
Владислава Валерійовича, який зареєстрований за адресою: вул. Лєрмонтова, 2б, кв. 1, смт Голованівськ, Голованівського району Кіровоградської області, в судове
засідання на 10:00 год. 29.02.2016 року за адресою: смт
Голованівськ, вул. Леніна, 18, у цивільній справі
№386/35/16-ц за позовом Душок Вікторії Сергіївни до Козакова Владислава Валерійовича, третя особа - служба в
справах дітей Голованівської РДА про позбавлення батьківських прав. У разі неявки відповідача справа буде розглянута у його відсутність за наявними матеріалами.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2)
розглядає цивільну справу № 2/243/604/2016 за позовом
Ситнік Віталія Валерійовича до Литвинової Юлії Олександрівни про розірвання шлюбу. Відповідач у справі
Литвинова Юлія Олександрівна, останнє відоме місце
мешкання якої: м. Слов’янськ, вулиця Підгірна, будинок
8-А, викликається до суду на 26 лютого 2016 року на 9
годину 00 хвилин для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачеві пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутністю.

Подільський районний суд м. Києва розглядає цивільну
справу за позовом публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Жуковської Анжели Жанівни, Жуковського Тараса Вікторовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.
Відповідачі у справі: Жуковська Анжела Жанівна, 08.06.1973
р.н., зареєстрована: м. Київ, вул. Спаська, буд. 8-А, кв. 1, та Жуковський Тарас Вікторович, 17.11.1970 р.н., зареєстрований:
м. Київ, пров. Вільшанський, 11, викликаються до суду на 29 лютого 2016 р. о 10.00 год., каб. № 9, в приміщення за адресою:
м. Київ, вул. Волоська, 6/14 Б, для участі у розгляді справи по
суті.
У випадку неприбуття в судове засідання відповідач повинен
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя М. О. Гусинський

Суддя Ларіонова Н.М.

Люботинський міський суд Харківської області викликає
Сафонова Ігоря Юрійовича, останнє відоме місце мешкання
якого: м. Донецьк, вул. Ургальська, 38, на судове засідання
як відповідача по цивільній справі №630/751/15-ц за позовом Сафонової Наталії Михайлівни до Сафонова Ігоря Юрійовича, Органу опіки та піклування Люботинської міської
ради Харківської області, третя особа: Служба у справах неповнолітніх Люботинської міської ради Харківської області,
про стягнення аліментів та позбавлення батьківських прав,
яке відбудеться 25.02.2016 року о 10.00 у приміщенні суду
за адресою: Харківська область, м. Люботин, вул. Некрасова, 10-Б. У разі неявки відповідача без поважних причин
або неповідомлення суду про причини неявки, а також
непред’явлення суду доказів, справу буде розглянуто за відсутності відповідача на підставі наявних у справі доказів.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає Кадирову Ірину Іванівну, 30.06.1971 р.н., м. Луганськ, вул. 3-й Онежський проїзд, 10, як відповідача в
судове засідання по цивільній справі № 2/409/355/16 за
позовом ПАТ «БМ Банк» про стягнення заборгованості,
що відбудеться 23.02.2016 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: 92200, Луганська область, смт
Білокуракине, пл. Горького, 2, тел. 2-27-92.
Із опублікуванням цього оголошення відповідач вважається належним чином повідомленим про час, день
та місце проведення судового засідання. У разі неявки
суд розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст.
169 ЦПК України.

Суддя Зінченко О. В.

Суддя В. В. Тімінський

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає
відповідача Єрьоміна Андрія Васильовича за позовом Єрьоміної Анжели Володимирівни про розірвання шлюбу на 10.03.2016 року о 08 год. 30 хв. в
каб. № 17 Заводського районного суду м. Миколаєва
по вул. Радісна, 3. Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце
розгляду справи і у разі його неявки справу може
бути розглянуто за його відсутності.
Суддя Рідник І.Ю.
Суддя С. В. Щербина

Комінтернівський районний суд Одеської області викликає як відповідача Шворак Ігоря Петровича,
23.11.1974 року народження, в судове засідання, яке
відбудеться 10 березня 2016 року о 10:00 год. у приміщенні Комінтернівського районного суду за адресою:
смт Комінтернівське, вул. Першотравнева, 51, зал № 3,
в якому буде слухатись цивільна справа за позовною заявою Горіх Людмили Борисівни, Горіх Ольги Вікторівни
до Шворак Ігоря Петровича про усунення перешкод в користуванні і розпорядженні власністю та визнання особи
такою, що втратила право користування житлом. У разі
неявки відповідачів справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя Ковальова О. Б.

Володарський районний суд Донецької області (87000, смт Володарське, пров. Ярослава Мудрого, 3) розглядає цивільну справу
за позовом Боряк Анни Іванівни до Шевлікової Любові Володимирівни, Дворяченкової Карини Олександрівни про визнання осіб
такими, що втратили право користування жилим приміщенням.
Відповідачі по справі: Шевлікова Любов Володимирівна, яка
мешкає: Донецька область, Володарський район, с. Зоря, вул. Октябрьська, 5, кв. 1, та Дворяченкова Карина Олександрівна,
яка мешкає: Донецька область, Володарський район, с. Зоря, вул.
Октябрьська, 5, кв. 1, викликаються на 22 лютого 2016 року об
11-30 год. до суду для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за
їхньої відсутності.

Макарівський районний суд Київської області викликає за адресою: смт Макарів, вул. Фрунзе, б.35,
на 23.03.2016 року на 12:00 годину відповідачів: Петраківську Мирославу Ліонівну, Козловську Валентину Йосипівну по цивільній справі №370/3147/15-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» до Петраківської
Мирослави Ліонівни, Козловської Валентини Йосипівни про стягнення заборгованості.
У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута за відсутності вказаних осіб.
Суддя Доценко С.І.
Суддя Н.Б. Мазка

Цюрупинський районний суд Херсонської області викликає в судове засідання 01.03.2016 року на 15-00 год.
як відповідача Поклад Сергія Олександровича за позовом
публічного акціонерного товариства комерційного банку
«Приватбанк» до Поклад Сергія Олександровича про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Цюрупинського районного суду Херсонської області за адресою:
вул. Поштова, 48, м. Цюрупинськ.
У разі неявки відповідача в судове засідання справа
буде розглядатися за його відсутності за наявними у справі
доказами.
Крім того, суд роз’яснює відповідачу його обов’язок повідомити суд про причини неявки у судове засідання.

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська
(адреса: м. Дніпропетровськ, пр. імені Газети «Правда»,
буд № 84, каб. № 210, суддя Волошин Є.В.) викликає у
судове засідання, яке відбудеться 22 лютого 2016 року
о 12 годині 00 хвилин, громадянина Куделич Сергія Ростиславовича в якості відповідача по цивільній справі
№202/9257/15-ц; провадження № 2/202/605/2016 за позовною заявою Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Куделич Сергія
Ростиславовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
У разі неявки та невиконання обов’язку повідомити
суд про причини неявки, справу буде вирішено на підСуддя С. П. Савчак ставі наявних даних і поставлено заочне рішення.

Житомирський районний суд Житомирської області
викликає ПАТ «ОМЕГА БАНК» в якості відповідача по цивільній справі за позовною заявою Руденка Олександра
Олександровича до публічного акціонерного товариства
«Омега Банк», третьої особи товариства з обмеженою
відповідальністю «Укрнафтопостач» про визнання іпотеки припиненою за виключною підсудністю.
Розгляд справи відбудеться о 09 год. 00 хв. 10 березня 2016 року в приміщенні Житомирського районного суду за адресою: м. Житомир, вул. Щорса, 92,
каб. 7.
В разі неявки в судове засідання запрошеної особи
справа буде розглянута за її відсутності.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Заїченко Марини Миколаївни про стягнення
заборгованості. Відповідач у справі Заїченко Марина Миколаївна, відоме місце проживання якої: Донецька область, Слов’янський район, с. Олександрівка, вул. Побєди,
буд.59 а, викликається на 24 лютого 2016 року на 08 годину 00 хвилин до суду для участі у розгляді справи по
суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя І. В. Зубчук

Суддя Чемодурова Н.О.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2)
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Кузнецова Олександра Марковича про стягнення заборгованості. Відповідач у справі Кузнецов
Олександр Маркович, відоме місце проживання якого:
Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Санаторна, буд.
19, викликається на 24 лютого 2016 року на 08 годину
10 хвилин до суду для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність.

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області (85302, м. Красноармійськ, вул. Горького, 20) розглядає цивільну справу за позовом Уповноваженої особи
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення
тимчасової адміністрації в ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач Чернов Володимир Васильович викликається на 10 березня 2016 року о 09-00 год. до суду, каб.
№ 7, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2)
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «ПРИВАТБАНК» до Ботнар Аліни Олексіївни про стягнення заборгованості. Відповідач у справі Ботнар Аліна Олексіївна,
відоме місце проживання якої: Донецька область,
м. Святогірськ, вул. 1-го Травня, буд. 26, кв. 4, викликається на 24 лютого 2016 року на 08 годину 30 хвилин до
суду для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Акцент-Банк » до
Плаксіна Владислава Вікторовича про стягнення заборгованості. Відповідач у справі Плаксін Владислав Вікторович,
відоме місце проживання якого: Донецька область,
м. Слов’янськ, вул. Олімпійська, буд.7, кв.102, викликається на 24 лютого 2016 року на 08 годину 20 хвилин до
суду для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Чемодурова Н.О.

Суддя Хмельова C.M.

Суддя Чемодурова Н.О.

Суддя Чемодурова Н.О.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
погода на завтра
Фото Світлани Скрябіної

фотофакт

ТЕМПЕрAТУрA ПO OбЛAСТяХ УкрAїнИ
нA 14 ЛЮТоГо
ОДИНАДЦЯТЬ СВІЧОК І БУКЕТ. У київському зоопарку відсвяткували черговий день народження слона Хораса. Цьогоріч іменинникові, який ще підріс і важить вже понад три тонни, подарували величезний кошик з улюбленими ласощами. Серед гостинців були яблука, морква, банани, яким він радіє найбільше. організатори не поскупилися на сервірування іменинного стола і зробили з фруктів та

Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

овочів цілу композицію. їстівний букет справив на тварину радше
враження аперитиву. Адже загалом щоденний раціон Хораса становить понад 200 кілограмів їжі. А після смачного обіду співробітники
зоопарку провели зоовікторину для запрошеної на іменини дітвори.
Під час конкурсу малюки дізналися багато цікавого про екзотичних
тварин та випробували себе в ролі дослідників.

На Запоріжжі зустрічають по-домашньому
Євген ЛОГАНОВ,
«Урядовий кур’єр»
ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ. Фахівці
туристичного бізнесу, фермери, представники обласної влади, місцевих громадських організацій та учасники навчальних
програм професійного зростання консорціуму з удосконалення менеджмент-освіти в Україні
обговорили перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Запорізькій області.
на цій території діє ще небагато садиб зеленого туризму,

та є серед них успішні, які
приваблюють туристів. Це,
зокрема, «Медяний двір» у
селі Мала Токмачка, де пропонують апітерапію. Садиба
«У яковенка» вражає своєю
творчою, казковою атмосферою. Великим попитом користується також «Відпочинок у Валентини», хоча ця садиба розташована на околиці
Мелітополя.
Господарі поділилися досвідом становлення та розвитку сільського зеленого туризму, обговорили перспек-

тивні шляхи залучення туристів. Йшлося й про оздоровлення та реабілітацію переселенців, воїнів АТо, інвалідів у
садибах сільського зеленого
туризму, організацію пізнавальних екскурсій, відпочинку школярів. Через те, що в
Україні ще немає єдиного законодавчого визначення поняття сільського зеленого туризму, порушили також питання врегулювання чинного
законодавства. Учасники зібрання вирішили звернутися
до депутатів Верховної ради

з проханням підтримати проект закону про внесення змін
до Закону України «Про особисте селянське господарство».
— Цей захід має сприяти
налагодженню співпраці між
усіма зацікавленими у розвитку активних видів туризму
та сприяти подальшому розвитку цього сегмента, — прокоментував подію заступник
директора
департаменту
агропромислового розвитку
Запорізької оДА олександр
ясинецький.

Нiч
-1 +4
0 +5
-1 +4
0 +5
+3 +8
+2 +7
+3 +8
+2 +7
-1 +4
-1 +4
-1 +4
+5 +10
+1 +3

День
+2 +7
+3 +8
+2 +7
+3 +8
+6 +11
+6 +11
+6 +11
+6 +11
+2 +7
+3 +8
+2 +7
+8 +13
+4 +6

Бійці стають
упевненими
користувачами
Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»

Фото з сайту vk.com

НАГОРОДА. «бурдон фолькбенд» отримав престижну європейську музичну премію «Залізний Еферштайнер» на фестивалі «FolkHerbst» в німеччині.
Український гурт вперше за
всю історію конкурсу набрав 6,8
балів з можливих семи.
Фестиваль проходить в місті
Плауен з 1991 року. До участі
в ньому запрошуються найцікавіші європейські гурти, що
працюють у жанрі фольк та
world music. З поміж багатьох
заявок офіційне журі відбирає
вісім гуртів, які змагаються за
отримання премії єдиної і найбільш вагомої музичної нагороди в жанрі folk та world music в німеччині, повідомляє інтернет-ресурс «Твоє місто».
«бурдон фольк-бенд» створений 2002 року у Львові. репертуар гурту побудований на
традиційних українських мелодіях, ритуальних піснях,
давніх баладах та танцях. багато пісень взято з локальної
традиції унікальних етнічних
груп, котрі живуть на теренах
карпатського регіону: лемки,
бойки та гуцули. Джерела його iнспiрацiй знаходяться на

Oбласть
Черкаська
Кіровоградська
Полтавська
Дніпропетровська
Одеська
Миколаївська
Херсонська
Запорізька
Харківська
Донецька
Луганська
Крим
Київ

Укргiдрометцентр

Львівський фольк-гурт визнали в Європі
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»
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ДОБРА СПРАВА. Вінницька обласна наукова бібліотека імені Тімірязєва в рамках програми «Світ інтернету» започаткувала безкоштовне проведення тренінгів з комп’ютерної грамотності для учасників
антитерористичної операції. на початку лютого було сформовано першу таку групу, яка протягом двох тижнів опановуватиме основи роботи на Пк та пошук інформації в інтернеті. Заняття відбуваються по
дві години в день. «навчаємо доступу до публічної інформації органів
влади, допомагаємо реєструватися на сайтах, які їм потрібні, вчимо,
як обрахувати пенсії чи субсидії, як подавати чи підтримувати петиції,
як користуватися онлайн-сервісами», — повідомила заступник директора з наукової роботи та інформатизації обласної наукової бібліотеки
імені Тімірязєва Галина Слотюк. Групи формуються за попереднім
записом, користувачі самі обирають для себе зручний час відвідування занять. якщо буде попит серед учасників АТо, організатори обіцяють і надалі набирати групи для занять.

Шахрай нажився
на рекламі
Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»

Львівські музики знаходять натхнення у творчості унікальних етносів
теренах мало не цiлої Європи
— вiд Скандинавiї до балканiв. Зі всім цим багатокультурним міксом гурт творить своє
власне унікальне звучання за
допомогою скрипок, бузукі, ліри колісної, морахарпи, дримби, мандоліни, контрабаса та
перкусії.
Музиканти домагаються сучасного свіжого трактування

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)

традиційної музики, не претендуючи на автентичну відповідність матеріалу. Термін
бурдон означає постійний звуковий тон на фоні мелодії,
частіше в музиці давній фольковій або в будові народних інструментів таких як дуда, колісна ліра чи дримба.
До складу гурту входять
олена Єременко — скрипка,

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступники головного редактора:
Павло БЕБа, Лариса УСЕНКО

спів, морахарпа, мандоліна,
скрипка тромбкова, оксана
Пашина-Гринько — спiв, акордеон, фуяра, Дана бончук —
спiв, гардон, рост Татомир —
бузукi, спiв, саз, слайд-гітара,
Любомир іщук — бубон, думбек, діджеріду, дримба, ліра
колісна, Михайло качалов —
фiдель, Iван огар — контрабас.

ОТАКОЇ! До яких лише хитрощів-викрутасів не вдаються шахраї,
аби принести комусь лихо та вчинити протиправне. Щонайменше десять тернополян зазнали напасті від одного з ошуканців. Він занадився до власників приватних фірм, відрекомендовувався працівником
відомого в обласному центрі інформаційного інтернет-порталу та пропонував нібито на вигідних умовах розмістити рекламу. як повідомили
в секторі комунікації головного управління національної поліції в Тернопільській області, свої послуги спритник оцінював від 100 до 400
гривень. Така незначна вартість і вигідні умови не могли не привабити
рекламодавців, тож беззастережно віддавали аферисту готівку.
Збагнули, що їх обманули, лише тоді, коли не знайшли на сайті відповідної рекламної інформації. Довелося відтак звертатися із заявою
до поліції. наразі особу підозрюваного поліцейські встановили, проводять слідчі заходи. За фактом шахрайських дій відкрито кримінальне провадження згідно зі статтею 190 ккУ.
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