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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 15 лютого 2016 року
USD 2614.7430   EUR 2948.1227      RUB 3.2892     /    AU 324097.39      AG 4089.46      PT 247877.64     PD 136228.11

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА ВІВТОРОК, 16 ЛЮТОГО 2016 РОКУ №30 (5650)
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ДОКУМЕНТИ

Розпорядження Кабінету Міністрів
України «Деякі питання забезпечення
діяльності Державної служби 
з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів»

ЦИФРА ДНЯ

Відповідь 
була дзеркальною 

ОБМЕЖЕННЯ. Порушуючи правила і процедури СОТ та дво -
сторонньої міжурядової угоди про автомобільні перевезення, дня-
ми РФ в односторонньому порядку зупинила рух українських
вантажних автотранспортних засобів своєю територією. До мо-
менту отримання пояснень від російської сторони та вирішення
цього питання Україна також тимчасово припиняє транзитні пере-
везення вантажними автомобілями, зареєстрованими в Росії. Від-
повідне протокольне рішення ухвалено вчора на урядовій нараді. 

Водночас МЗС України негайно направило РФ ноту з вимогою
пояснення таких незаконних дій. «Ми вимагаємо від Росії невід-
кладно виконати вимоги СОТ, відновити транзитний рух україн-
ських автотранспортних засобів», — цитує слова  Прем’єра
департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секрета-
ріату КМУ. Арсеній Яценюк також підкреслив, що українська сто-
рона проводить консультації з країнами-членами Європейського
Союзу й звертається до країн — членів ЄС щодо виконання Росій-
ською Федерацією базових принципів Світової організації торгівлі.

ЦИТАТА ДНЯ

Ахмет ДАвутоглу:
«Для нас 

є фундаментальною
цінністю

територіальна
цілісність 

і незалежність
України, тому ми

сприймаємо Крим як
невід’ємну її частину».

Прем’єр-міністр Турецької Республіки про незмінність
принципів добросусідства й міжнародного права
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ПОГЛЯД 

Воїн-інтернаціоналіст Костянтин
Кукушкін поділився думками 
про війну в Афганістані 
1979—1989 років та нинішні
події на сході України

Луганськ: життя
за межею

РЕПОРТАЖ. Як виживають люди в окупованому місті
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Із варяг у китайці
ТРАНСУКРАЇНСЬКЕ. Майже повністю відлучена від перевезення колись численних російських
вантажів Україна торує нові стежки, на яких могла б заробити транзитну дещицю

Іван ШЕВЧУК,  
«Урядовий кур’єр»

Під захоплені вигуки наших ін-
формагенцій, зловтішні реплі-

ки недоброзичливців та стримані
коментарі фахівців агітпоїзд з Іллі-

чівська (півмісяця тому це місто зва-
лося саме так) з деяким запізненням
дістався пункту призначення на
кордоні Казахстану з Китаєм.  Чому
агітпоїзд? Тому що суто технологіч-
них резонів для того, щоб гнати на-
півпорожній потяг через півсвіту і

дві поромні переправи фахівці не
вбачають. Шлях цей не був чимось
незвіданим — сухопутний маршрут
через Кавказ і Середню Азію «про-
топтали» ще у 1990-х й назвали його
міжнародний транспортний кори-
дор TRACECA (Transport corridor

europed Caucaus Asia). Тож, мабуть,
трішки відтермінувавши старт,
можна було залагодити всі організа-
ційні питання (зокрема розробити
тарифи) і відправити до Китаю Тра-
секою чи, більш поетично, новим
Шовковим шляхом уже повноцінно

завантажений потяг. Імовірно, тут
переважила передусім політична
доцільність дати негайну відповідь
агресорові — через кілька
днів після того, як він закрив
свої кордони для українських
та трансукраїнських товарів. 4

1 725 893 
переселенці з Донбасу і Криму стали 

на облік у структурні підрозділи
соціального захисту населення обласних та

Київської міської державних адміністрацій



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

Товарна біржа «Українська енергетична біржа»
проводить спеціалізований аукціон № 16(189)-1 

з продажу скрапленого газу для потреб населення. 
Аукціон відбудеться 23 лютого 2016 року о 15:30 год. 

за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55.
АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ
СПБТ (ДСТУ 4047-2001) загальним обсягом 462,000 т, ресурс
березня 2016 р. Виробництво Тимофіївської УПВВ філії ГПУ
«Полтавагазвидобування»: Позиція № 1: 22 лоти, обсяг 1 лоту
– 21 т, заг.обсяг – 462 т, транспортування автотранспортом.
Стартова ціна за 1 тонну – 7 683,71 грн., в т.ч. ПДВ. За ре-
зультатами аукціону переможці і продавець укладають двос-
торонні договори купівлі-продажу. Постачання  скрапленого
газу  здійснюється у березні 2016 року на умовах EXW
франко-завод. Покупець самостійно забезпечує та оплачує
послуги по наливу та  транспортуванню скрапленого газу. По-
купці для участі в аукціоні сплачують гарантійний внесок в
розмірі 5 % вартості заявленого обсягу закупівлі на один з
рахунків біржі, подають на біржу: 1) заявку на участь в аук-
ціоні; 2) завірену банком копію платіжного доручення, що під-
тверджує сплату гарантійного внеску; 3) документ, що
посвідчує уповноважену особу покупця та його повнова-
ження. Прийом документів проводиться за адресою: м. Київ,
вул. Хрещатик, 44 А, оф. 8 та закінчується 22.02.2016 року о
18.00 год. Рахунки біржі: 1) № 26500007785008 в ПАТ «Креді
Агріколь Банк», МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819; 2) 
№ 26001010105760 в ПАТ «Вернум Банк», МФО 380689, код
ЄДРПОУ 37027819. Для участі в аукціоні покупці повинні ук-
ласти з біржею договори про надання послуг та надати від-
повідні документи, згідно Регламенту організації та
проведення спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого
газу для потреб населення. Додаткову інформацію можна от-
римати за місцезнаходженням ТБ «Українська енергетична
біржа»: м. Київ, вул. Хрещатик, 44А, оф. 8, тел. +38 (044) 234-
79-90, 591-11-77. е-mail: auction@ueex.com.ua, та на сайті
www.ueex.com.ua. Режим роботи біржі: з 09.00 до 18.00 год.,
крім святкових та вихідних днів.

ЗАПИТ ЛИСТІВ ПРО ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ № QCBS-3.3
(консультаційні послуги, відбір фірми)

УКРАЇНА
Проект „Модернізація системи соціальної підтримки населення України”
Угода про позику № 8404-UA від 9 липня 2014 року

Розробка та впровадження регіонального плану стосовно збільшення обсягів
надання послуг з догляду на сімейній основі (реформування інтернатних закладів у
Київській області)

Код закупівлі QCBS-3.3

Уряд України отримав від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (далі –
„МБРР”) позику на цілі реалізації проекту „Модернізація системи соціальної під-
тримки населення України” та має намір використати частину коштів цієї позики на
консультаційні послуги. 

Консультаційні послуги (далі – „Послуги”) включають: 1) розроблення та затвер-
дження Регіонального плану реформування дитячих інтернатних закладів, розвитку
системи надання соціальних послуг сім’ям з дітьми, в тому числі сім’ям, які вихову-
ють дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, та сімейно-
орієнтованих соціальних послуг у громадах Київської області, який відповідає
найкращим інтересам дитини та максимально враховує потреби сімей з дітьми; 2)
розроблення планів трансформації дитячих інтернатних закладів та супровід їх впро-
вадження (орієнтовно 8-10 закладів). В процесі надання консультаційних послуг не-
обхідно розробити та впровадити систему прийняття рішень, яка найкраще враховує
інтереси дитини та упереджує потрапляння дітей до інтернатних закладів, підтримати
впровадження в Київській області системи надання соціальних послуг для дітей на
основі сімейно-орієнтованого підходу, які сприятимуть підвищенню здатності батьків
забезпечувати потреби дитини у розвитку та реалізовувати її потенціал.

Очікуваний період надання послуг – чотири роки, з серпня 2016 року по вересень
2020 року.

Цим листом Міністерство соціальної політики України запрошує прийнятні кон-
сультаційні компанії (далі – „Консультанти”) висловити свою зацікавленість у наданні
зазначених Послуг (українською або англійською мовою). Зацікавлені Консультанти
мають надати інформацію, що підтверджує наявність у компанії досвіду та кваліфі-
кації, необхідних для виконання вищезазначених Послуг. Критерії для включення
компаній до короткого списку наступні:

Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до Консультантів:
• підтверджений досвід надання консультаційних послуг у сфері соціальної полі-

тики та/або у сфері адміністративного управління – не менше 5 років;
• підтверджений досвід роботи (співпраці) з органами місцевого самоврядування;
• підтверджений досвід реструктуризації підприємств, організацій, установ або на-

вчальних закладів.
Бажані кваліфікаційні вимоги до Консультантів:
• підтверджений досвід роботи з розробки та надання послуг для дітей з особли-

вими потребами;
• підтверджений досвід роботи з розробки та надання послуг для дітей-сиріт, дітей,

позбавлених батьківського піклування, та сімей з дітьми, які перебувають у складних
життєвих обставинах; 

• підтверджений досвід проведення інформаційно-роз’яснювальних кампаній;
• підтверджений досвід роботи (співпраці) з органами державної виконавчої влади;
• підтверджений досвід проведення навчальних заходів та тренінгів – не менше 3

років.
Зацікавлені консультанти мають звернути увагу на параграф 1.9 „Керівництва: від-

бір та залучення консультантів за позиками МБРР, кредитами та грантами МАР по-
зичальниками Світового банку”, опублікованого Світовим банком у січні 2011 року
(далі – „Керівництво із закупівлі послуг консультантів”), що визначає політику Світо-
вого банку щодо конфлікту інтересів.

Консультанти можуть об’єднуватися для підвищення рівня загальної кваліфікації.
Відбір консультантів здійснюватиметься згідно з процедурою відбору на основі

якості та вартості (QCBS).
Зацікавлені консультанти можуть отримати додаткову інформацію за зазначеною

нижче адресою з 10:00 до 18:00, окрім вихідних днів.
Висловлення зацікавленості слід направляти поштою, кур’єром або електронною

поштою (сканована версія) за наведеною нижче адресою до 17:00 (за місцевим
часом) 02 березня 2016 року.

Міністерство соціальної політики України
                                вул. Еспланадна, 8/10
                                Київ, 01601, Україна
До уваги:                 Устименка Сергія Олександровича, заступника міністра соці-

альної політики України з питань європейської інтеграції; го-
лови Комітету з конкурсних торгів

Телефон:                 + 38 (044) 289-74-03
Ел.пошта:                serhii.ustymenko@mlsp.gov.ua
копія:                       n.chaban@mlsp.gov.ua; nproskurin@ukr.net; 
                                mac001@ukr.net; ntwb@ukr.net

ППоозз.. ППррооддааввееццьь ВВииддооббууттоокк 
ООббссяягг,, щщоо 
ммііссттииттььссяя вв 

ооддннооммуу ллооттіі,, ттоонннн

КК--ссттьь ллооттіівв,, 
ооддииннииццьь

ССттааррттоовваа ццііннаа ззаа 
11 ттооннннуу            

((ббеезз ППДДВВ)),, ггррнн..

ССттааррттоовваа       
ццііннаа ззаа 11 ттооннннуу       
((зз ППДДВВ)),, ггррнн..

CCттааррттоовваа ввааррттііссттьь 
ооддннооггоо ллооттуу,, ггррнн 

((зз ППДДВВ))

ЗЗааггааллььнниийй 
ооббссяягг,, ттоонннн

ЗЗааггааллььннаа 
ввааррттііссттьь,, 

ггррнн..((зз ППДДВВ))
УУммооввии ттррааннссппооррттуувваанннняя

1
ПАТ 

"Укрнафта"
Гнідинцівський 

ГПЗ
25 3 6 403,09 7 683,71 192 092,75 75 576 278,25

залізницею:EXW  -  Гнідинцівський ГПЗ (Інкотермс - 
2010). Обсяги виробництва березня 2016р. Термін 

відвантаження  березень 2016р.

2
ПАТ 

"Укрнафта"
Гнідинцівський 

ГПЗ
20 4 6 403,09 7 683,71 153 674,20 80 614 696,80

автотранспортом: EXW  -  Гнідинцівський 
ГПЗ(Інкотермс - 2010) Обсяги виробництва березня 

2016р. Термін відвантаження  березень 2016р.

3
ПАТ 

"Укрнафта"
Качанівський 

ГПЗ
20 5 6 403,09 7 683,71 153 674,20 100 768 371,00

автотранспортом:EXW  -  Качанівське                          
в-во Качанівського ГПЗ (Інкотермс - 2010). Обсяги 
виробництва березня 2016р. Термін відвантаження  

березень 2016р.

4
ПАТ 

"Укрнафта"
Качанівський 

ГПЗ
20 7 6 403,09 7 683,71 153 674,20 140 1 075 719,40

автотранспортом:EXW  -  Глинсько-Розб. в-во 
Качанівського ГПЗ (Інкотермс - 2010). Обсяги 

виробництва березня 2016р. Термін відвантаження  
березень 2016р.

5
ПАТ 

"Укрнафта"
Долинський 

ГПЗ
20 4 6 403,09 7 683,71 153 674,20 80 614 696,80

автотранспортом:EXW  - Долинський  ГПЗ (Інкотермс 
- 2010). Обсяги виробництва березня 2016р. Термін 

відвантаження  березень 2016р.

475

3 649 762,25

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 
спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення на ПрАТ "Українська міжбанківська валютна біржа", ознайомитись з яким можна на офіційному веб-сайті біржі: 

www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання заявок: до 18:00 22.02.2016р. за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1.  Довідки за телефоном: (044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00.

Загальний обсяг, тонн:

ПАТ "Укрнафта"
1)  умови поставки залізницею: Продавець передає скраплений газ виробництва Гнідинцівського ГПЗ на умовах EXW  -  Гнідинцівський ГПЗ (Інкотермс - 2010). Оплату за 
перевезення скрапленого газу залізничним  транспортом здійснює покупець по окремому договору з транспортною організацією.
2) Продавець проводить відвантаження  оплачених обсягів скрапленого газу у автомобільний транспорт покупця.

Загальна вартість (з ПДВ), грн.:

Оголошення про проведення спеціалізованого аукціону з продажу скрапленого газу для потреб населення
№16(189)-2 на базі ПрАТ «УМВБ»

23.02.2016 р. о 13-30 за адресою: м.Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» від-
будеться спеціалізований аукціон з продажу скрапленого газу для потреб населення №16(189)-2, який підлягає реалі-
зації згідно з постановою КМУ №570 від 16.10.14 р. 

Обсяги скрапленого газу та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

 оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення 

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27 січня 2016 р. № 76-р
Київ

Деякі питання забезпечення діяльності 
Державної служби з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів
1. Відповідно до статті 21 Закону України «Про Державний бюджет України

на 2016 рік» передати частину бюджетних призначень, передбачених Господар-
сько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України у за-
гальному фонді державного бюджету (загальнодержавні витрати) за програмою
0421010 «Заходи щодо оптимізації системи центральних органів виконавчої
влади та скорочення кількості контролюючих органів», у сумі 493688,5 тис. гри-
вень (видатки споживання — 493688,5 тис. гривень, з них оплата праці —
335828 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв — 11264,1 тис.
гривень) Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів для здійснення заходів щодо забезпечення її функціонування, за-
вершення реорганізації Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, Дер-
жавної санітарно-епідеміологічної служби, ліквідації Державної інспекції з
питань захисту прав споживачів, Державної інспекції з контролю за цінами, ви-
значивши Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів відповідальним виконавцем бюджетних програм, що відкриваються
для здійснення зазначених видатків, за якими головним розпорядником бюд-
жетних коштів є Міністерство аграрної політики та продовольства.

2. Відповідно до частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України пере-
дати Міністерству аграрної політики та продовольства бюджетні призначення,
передбачені у загальному фонді державного бюджету на 2016 рік:

1) Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів
України за програмою 0421020 «Здійснення державного контролю за додер-
жанням законодавства про захист прав споживачів», — у сумі 2504,3 тис. гри-
вень (видатки споживання — 2504,3 тис. гривень);

2) Міністерству економічного розвитку і торгівлі за програмами:
1202010 «Керівництво та управління у сфері захисту прав споживачів», — у

сумі 5208,9 тис. гривень (видатки споживання — 5208,9 тис. гривень, з них оп-
лата праці — 3713,3 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв
— 232,7 тис. гривень);

1209010 «Керівництво та управління у сфері контролю за цінами», — у сумі
292,6 тис. гривень (видатки споживання — 292,6 тис. гривень, з них оплата
праці — 209,1 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв — 20,5
тис. гривень);

3) Міністерству охорони здоров’я за програмою 2304010 «Керівництво та уп-
равління у сфері санітарно-епідеміологічної служби», — у сумі 55 544,8 тис.
гривень (видатки споживання — 55 544,8 тис. гривень, з них оплата праці —
40484 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв — 942,3 тис.
гривень).

3. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійс-
нити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Мініс-

терству аграрної політики та продовольства у 2016 році, перерозподіл видатків
державного бюджету шляхом:

1) зменшення їх обсягу за програмою 2802010 «Керівництво та управління у
сфері ветеринарної медицини та фітосанітарної служби України» на суму
47856,2 тис. гривень (видатки споживання загального фонду — 47856,2 тис.
гривень, з них оплата праці — 34719,6 тис. гривень, оплата комунальних послуг
та енергоносіїв — 1057,3 тис. гривень);

2) зменшення їх обсягу за програмою 2802020 «Протиепізоотичні заходи та
участь у Міжнародному епізоотичному бюро» на суму 56856,7 тис. гривень (ви-
датки споживання загального фонду — 53856,7 тис. гривень, видатки розвитку
загального фонду — 3 000 тис. гривень);

3) зменшення їх обсягу за програмою 2802030 «Організація та регулювання
діяльності установ ветеринарної медицини та фітосанітарної служби» на суму
376695,2 тис. гривень (видатки споживання загального фонду — 114545,7 тис.
гривень, з них оплата праці — 91132 тис. гривень, оплата комунальних послуг
та енергоносіїв — 1627,7 тис. гривень; видатки споживання спеціального фонду
— 222026 тис. гривень, з них оплата праці — 90438,4 тис. гривень, оплата ко-
мунальних послуг та енергоносіїв — 11633,3 тис. гривень; видатки розвитку
спеціального фонду — 40123,5 тис. гривень);

4) їх встановлення за бюджетними програмами, відкритими відповідно до
пункту 1 цього розпорядження.

4. Забезпечити:
1) Міністерству аграрної політики та продовольства — погодження передачі

бюджетних призначень, передбаченої пунктами 1 і 2 цього розпорядження, та
перерозподілу видатків державного бюджету, передбаченого пунктом 3 цього
розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

2) Міністерству фінансів — відкриття Державній службі з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів бюджетних програм для здійснення
видатків, передбачених пунктами 1—3 цього розпорядження, і внесення відпо-
відних змін до розпису державного бюджету;

3) Державній казначейській службі — перерахування бюджетних коштів від-
повідно до переданих бюджетних призначень.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про продовження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну 

плит деревоволокнистих (ДВП) мокрого способу виробництва, 
твердих походженням з Російської Федерації

Відповідно до вимог Закону України «Про захист національного товарови-
робника від демпінгового імпорту» (далі – Закон України) 12.02.2016 Міжві-
домча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) розглянула подані
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі – Міністерство)
матеріали та звіт про результати проведення перегляду антидемпінгових заходів
щодо імпорту в Україну плит деревоволокнистих (ДВП) мокрого способу вироб-
ництва, твердих (далі – товар) походженням з Російської Федерації у зв’язку із
закінченням строку їх застосування (далі – Перегляд).

Жоден російський виробник чи експортер товару не зареєструвався у рамках
проведення Перегляду. У зв’язку з цим Міністерство провело дослідження та
зробило відповідні висновки на підставі найбільш показової інформації, яка була
в розпорядженні.

Протягом 2012 – 2014 років експорт в окремі треті країни товару походжен-
ням з Російської Федерації мав ознаки демпінгового.

Російські виробники товару мають значні вільні потужності, що в декілька
разів перевищують обсяг споживання подібного товару на внутрішньому ринку
України.

За результатами розгляду Комісією встановлено таке:
рівень діючих антидемпінгових заходів достатній для запобігання демпінго-

вому імпорту плит деревоволокнистих (ДВП) мокрого способу виробництва,
твердих та заподіянню ним шкоди національному товаровиробнику;

становище експортерів та економічні умови є такими, за яких не виключа-
ється ймовірність виникнення нових видів демпінгу, що заподіюватиме шкоду
національному товаровиробникові;

припинення застосування антидемпінгових заходів ймовірно спричинить по-
новлення дії демпінгу та заподіяння шкоди;

національні інтереси потребують продовження дії антидемпінгових заходів
щодо імпорту в Україну плит деревоволокнистих (ДВП) мокрого способу вироб-
ництва, твердих походженням з Російської Федерації.

Зважаючи на вищезазначене та керуючись положеннями статей 5, 18 і 19 За-
кону України Комісія прийняла рішення № АД-531/2016/4411-05, згідно з яким:

продовжила дію антидемпінгових заходів, застосованих згідно з рішенням
Комісії від 14.07.2006 № АД-135/2006/143-35 «Про застосування остаточних ан-
тидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну плит деревноволокнистих (ДВП)
мокрого способу виробництва, твердих походженням з Російської Федерації»,
із змінами та доповненнями, і продовжених рішенням Комісії від 12.02.2010 
№ АД-227/2010/4403-41 «Про продовження дії антидемпінгових заходів щодо
імпорту в Україну плит деревноволокнистих (ДВП) мокрого способу виробниц-
тва, твердих походженням з Російської Федерації»;

продовжила дію антидемпінгових заходів строком на п’ять років. Дія анти-
демпінгових заходів продовжується з моменту набрання чинності цим рішен-
ням;

продовжила дію антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну товару, що
має такий опис:

плити деревоволокнисті (ДВП) мокрого способу виробництва, тверді (густи-
ною більш як 0,8 г/см3), без механічного оброблення або облицювання, поход-
женням з Російської Федерації, що класифікуються за кодом згідно з
УКТЗЕД 4411 92 10 00.

Зазначене рішення Комісії набирає чинності з дня опублікування цього пові-
домлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

ПОВІДОМЛЕННЯ
про продовження строку проведення антидемпінгового розслідування

щодо імпорту в Україну соди каустичної походженням з Російської Федерації
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) розглянула ре-

зультати роботи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в рамках
продовженого антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну соди ка-
устичної походженням з Російської Федерації, порушеного рішенням Комісії від
03.11.2014 № АД – 324/2014/4421-06. 

За результатами розгляду та керуючись частиною десятою статті 13 Закону
України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту»,
Комісія прийняла рішення від 12.02.2016 № АД – 350/2016/4411-05, згідно з
яким продовжила строк проведення антидемпінгового розслідування до 18 мі-
сяців.

Рішення Комісії набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення. 
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідачів Сорокіну
Ольгу Володимирівну та Сорокіна Максима Вікторо-
вича (92000, Луганська обл., м. Лутугине, кв. Шев-
ченка, б. 7, кв. 25) по цивільній справі №409/177/16-ц
за позовом ПАТ «Дельта Банк» про стягнення забор-
гованості за кредитом.

Судове засідання відбудеться 17.03.2016 року (ре-
зервна дата 21.03.2016 р.) о 09-00 годині в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О.Г.

Оболонський районний суд м. Києва викликає як
відповідача Перелигіна Андрія Олександровича (ос-
таннє відоме місце проживання: АР Крим, м. Сімфе-
рополь, вул. Донська, 6, кв. 16) по цивільній справі
№ 2/756/1741/16, унікальний №756/12119/15 за по-
зовом ПАТ «Дельта Банк» до Перелигіна А.О. про
стягнення заборгованості за кредитним договором
в судове засідання на 16 березня 2016 року о 14
год.00 хв.

Наслідки неявки в судове засідання передбачені
ст. 169 ЦПК України. Адреса суду: м. Київ, вул. Ти-
мошенка, 2-є, каб. 23.

Суддя Маринченко М.М.

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача в судове засідання Конюшенка
Станіслава Ігоровича в справі № 433/40/16-ц-
2/433/160/16 за позовом ПАТ «БМ Банк» до Коню-
шенка Станіслава Ігоровича про стягнення
заборгованості.

Засідання відбудеться 26 лютого 2016 року о 10
год. 00 хв. за адресою: Луганська область, смт Тро-
їцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Бондаренко Л.І.

Троїцький районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача в судове засідання Макаренко
Олену Сергіївну в справі № 433/89/16-ц-2/433/181/16
за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Макаренко Олени
Сергіївни про стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 26 лютого 2016 року о 09
год. 00 хв. за адресою: Луганська область, смт Тро-
їцьке, вул. 1-го Травня, 5-А.

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

Суддя Бондаренко Л.І.



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

9

оголошення
www.ukurier.gov.ua16 лютого 2016 року, вівторок, № 30

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає на 24.02.2016 р. на 08 годину 00 хвилин відповідачів
по справі за позовом ПАТ «Універсал Банк» про стяг-
нення заборгованості:

- Бездітка Володимира Івановича, 19.08.1950 р.н., ос-
таннє відоме зареєстроване місце проживання (перебу-
вання): Луганська обл., м. Червонопартизанськ;

- Бездітко Віру Олександрівну, 06.12.1953 р.н., останнє
відоме зареєстроване місце проживання (перебування):
Луганська обл., м. Червонопартизанськ;

- Ритікову Наталію Володимирівну, 06.12.1981 р.н., ос-
таннє відоме зареєстроване місце проживання (перебу-
вання): Луганська обл., м. Червонопартизанськ.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Комсомольська, 30. У разі неявки справу буде роз-
глянуто без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Г.В. Булгакова

Біловодський районний суд Луганської області викликає на
24.02.2016 р. на 08 годину 00 хвилин відповідачів по справах за
позовом ПАТ «БМ Банк» про стягнення заборгованості:

- Очакову Олену Олександрівну, 02.11.1972 р.н., останнє ві-
доме зареєстроване місце проживання (перебування): Луганська
обл., м. Ровеньки;

- Блінова Володимира Геннадійовича, 19.02.1972 р.н., останнє
відоме зареєстроване місце проживання (перебування): Луган-
ська обл., м. Ровеньки;

- Блінову Світлану Олександрівну, 30.12.1973 р.н., останнє ві-
доме зареєстроване місце проживання (перебування): Луганська
обл., м. Ровеньки;

- Макогонова Сергія Володимировича, 06.07.1979 р.н., ос-
таннє відоме зареєстроване місце проживання (перебування):
Луганська обл., м. Ровеньки;

- Макогонову Антоніну Сергіївну, 02.05.1987 р.н., останнє ві-
доме зареєстроване місце проживання (перебування): Луганська
обл., м. Ровеньки.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Комсо-
мольська, 30. У разі неявки справу буде розглянуто без Вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Г.В. Булгакова

Біловодський районний суд Луганської області викликає в
якості відповідачів Ковальова Віктора Миколайовича, Сукма-
нюка Олега Миколайовича, Журу Костянтина Павловича, Пар-
пуланського Анатолія Геннадійовича, Болошенка Антона
Олександровича. Хмельницького Миколу Леонідовича для
участі в цивільних справах за позовом ПАТ «Дельта Банк», які
відбудуться 22 лютого 2016 року до Жури Костянтина Павло-
вича о 13:10 годині; до Сукманюка Олега Миколайовича о 13:50
годині; до Ковальова Віктора Миколайовича о 13:30 годині;
Парпуланського Анатолія Геннадійовича о 14:00 годині; до Бо-
лошенка Антона Олександровича о 13:40 годині; до Хмельниць-
кого Миколи Леонідовича о 13:00 годині про стягнення
заборгованості за кредитним договором у приміщенні суду за
адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Комсомоль-
ська, 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

Лисичанський міський суд  Луганської області викликає як
відповідачів по справах:

№ 415/470/16-ц за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором - Мова Максима Сергійовича, 28.05.1986 р.н.
(зареєстрований м. Брянка, вул. Латвійська, буд. 4, Луганська
обл.,) у судове засідання, що відбудеться 22 лютого 2016 року
о 14:00 год. в приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ, Лу-
ганської обл., вул. Радянська, буд. 38, зала № 2.

№ 415/496/16-ц за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором - Каверіну Марію Сергіївну, 07.06.1962 р.н,
(зареєстрована Перевальський район, с. Городище, вул. Шев-
ченка, буд. 32, Луганська обл.), у судове засідання, що відбу-
деться 22 лютого 2016 року о 14:30 год. в приміщенні суду 
за адресою: м. Лисичанськ, Луганської обл., вул. Радянська,
буд. 38, зала № 2.

У разі неявки відповідачів у судове засідання справи будуть
розглянуті на підставі наданих суду документів, відповідно до
ст. 169 ЦПК України.

Суддя Л.Б.Чернобривко

Апеляційний суд Львівської області викликає в судове
засідання Андрушків Майю Петрівну, Андрушківа Ярос-
лава Михайловича, ПАТ «УкрСиббанк», для участі у роз-
гляді цивільної справи за апеляційною скаргою
Андрушків Майї Петрівни на рішення Галицького район-
ного суду м. Львова від 30 квітня 2015 року в справі за
позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта
Банк» до Андрушків Майї Петрівни, Андрушківа Ярос-
лава Михайловича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 22 лютого 2016 року о
17 год. 30 хв. у приміщенні Апеляційного суду Львівської
області за адресою: 79008, м. Львів, площа Соборна, 7. 

Суддя Монастирецький Д. І.

Державна фітосанітарна інспекція Терно-
пільської області (код ЄДРПОУ 38535039) 

припиняє діяльність у зв’язку із реорганізацією шляхом
приєднання до Головного управління Держпродспожив-
служби в Тернопільській області, постанова КМУ від
16.12.2015 № 1092 «Про утворення територіальних ор-
ганів Державної служби України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів».

Головою комісії з реорганізації призначено Паньке-
вича Віталія Степановича, тел. (0352) 52-10-10.

Претензії кредиторів приймаються не пізніше двох мі-
сяців з дня опублікування (з 02.02.2016 по 03.04.2016)
за адресою: Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Ми-
кулинецька, 20.

Деснянський районний суд м. Києва викликає як
відповідача Гатілова Олексія Миколайовича, 30
травня 1982 року народження, у судове засідання,
яке відбудеться 11.03.2016 року об 11.30 год. за ад-
ресою: 02225, м. Київ, пр-т Маяковського, 5-в, каб.
№ 32, для розгляду цивільної справи за позовом Га-
тілової Г.Д. до Гатілова О.М., 3-тя особа: Служба у
справах дітей Деснянської районної в м. Києві дер-
жавної адміністрації про позбавлення батьківських
прав.

Адреса суду: 02225, м. Київ, пр. Маяковського, 
5-в, каб. 32.

Суддя Є. П. Смирнова

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької об-
ласті викликає до суду Кандішора Віктора Івановича як
відповідача у справі за позовом Публічного акціонерного
товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Канді-
шора Віктора Івановича про стягнення заборгованості,
розгляд якої відбудеться 03.03.2016 р. о 08.00 год. у
приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Металур-
гів, № 31, каб. № 24.

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

Суддя Т. І. Скрипниченко

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає Снігура Олександра Романовича, мешканця:
вул. Леніна, б. 10, кв. 19, смт Ювілейне, м. Луганськ, як
відповідача в судове засідання за позовом Снігур Ірини
Сергіївни про стягнення аліментів на неповнолітню ди-
тину по справі № 409/31/16-ц, що відбудеться
24.02.2016 року об 11 год. 00 хв. (резервна дата
01.03.2016 об 11.00 год.) у приміщенні суду за адресою:
92200, Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шев-
ченка, 2, тел. 2-28-12.

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

Суддя В. С. Полєно

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає Земенкова Євгена Олександровича, зареєстро-
ваного: вул. Радянська, б. 227, смт Успенка Лутугин-
ського району Луганської області, як відповідача в
судове засідання по справі № 409/614/14-ц за позовом
Земенкової Анни Вікторівни до Земенкова Євгена Олек-
сандровича про стягнення аліментів, що відбудеться
22.02.2016 року о 15 год. 30 хв. у приміщенні суду за ад-
ресою: 92200, Луганська область, смт Білокуракине, 
пл. Горького, 2, тел. 2-28-12.

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

Суддя В. С. Полєно

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає Дубицького Анатолія Григоровича, зареєстро-
ваного: вул. Миру, б. 70, кв. 25, м. Лутугине Луганської
області, як відповідача в судове засідання по справі 
№ 409/950/15-ц за позовом ПАТ «ПРОСТО-страхування»
до Дубицького Анатолія Григоровича про відшкодування
шкоди, що відбудеться 24.02.2016 року о 08 год. 00 хв.
(резервна дата 01.03.2016 року о 08 год. 00 хв.) у при-
міщенні суду за адресою: 92200, Луганська область, смт
Білокуракине, пл. Горького, 2, тел. 2-28-12.

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

Суддя В. С. Полєно

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької об-
ласті викликає до суду Кечеджи Андрія Володимировича
як відповідача у справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Ке-
чеджи Андрія Володимировича про стягнення
заборгованості, розгляд якої відбудеться 04.03.2016 р.
о 08.00 год. у приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь,
пр. Металургів, № 31, каб. № 24.

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

Суддя Т. І. Скрипниченко

Попаснянський районний суд Луганської області
викликає відповідача Філонова Романа Сергійовича,
який мешкає за адресою: Луганська область, м. Гір-
ське, вул. Дзержинського, 31, у судове засідання по
цивільній справі № 423/1360/15-ц за позовом ПАТ
«Альфа Банк» до Філонова Романа Сергійовича про
стягнення заборгованості по кредиту, що відбудеться
24 лютого 2016 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні
суду за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул.
Суворова, 6, каб. № 3 (2 поверх).

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

Суддя Т. В. Мозолєва

Попаснянський районний суд Луганської області викли-
кає відповідача Чіфлікліна Олексія Вікторовича, який заре-
єстрований за адресою: Луганська область, Попаснянський
район, смт Тошківка-1, кв. Цупріка, 28/45, який мешкає за
адресою: Луганська область, Попаснянський район, смт
Тошківка-1, кв. Цупріка, 40/55, у судове засідання по цивіль-
ній справі № 423/1272/15-ц за позовом Натахіної Світлани
Миколаївни до Чіфлікліна Олексія Вікторовича про визнання
особи такою, яка втратила право користування житловим
приміщенням, що відбудеться 23 лютого 2016 року о 10 год.
00 хв. у приміщенні суду за адресою: Луганська область, 
м. Попасна, вул. Суворова, 6, каб. № 3 (2 поверх).

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

Суддя Т. В. Мозолєва

Попаснянський районний суд Луганської області
викликає відповідача Лєпілкіна Олександра Юрійо-
вича, який мешкає за адресою: Луганська область,
м. Золоте-5, вул. Войкова, 13/35, у судове засідання
по цивільній справі № 423/992/15-ц за позовом Адо-
ньєвої Оксани Сергіївни до Лєпілкіна Олександра
Юрійовича про позбавлення батьківських прав, що
відбудеться 24 лютого 2016 року о 10 год. 00 хв. у
приміщенні суду за адресою: Луганська область, 
м. Попасна, вул. Суворова, 6, каб. № 3 (2 поверх).

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

Суддя Т. В. Мозолєва

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Хацкова Олександра Миколайо-
вича (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул.
Енергетиків, буд. 18, кв. 1) у судове засідання з розгляду
цивільної справи № 428/12038/15ц за позовом Глухих
Олександра Івановича до Хацкова Олександра Мико-
лайовича про стягнення суми боргу, 3% річних, індексу
інфляції та моральної шкоди, яке відбудеться 22.02.2016
р. о 14 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Наро-
дів, 19. У разі неявки на вказане судове засідання суд
розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України. 

Суддя Г. Д. Скочій

Виноградівський районний суд Закарпатської об-
ласті викликає Меренича Михайла Івановича, 1989
р.н., як відповідача по цивільній справі за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Меренича Михайла Івано-
вича про стягнення заборгованості в судове засі-
дання, яке призначене на 22.02.2016 року о 08.30
годині у залі Виноградівського районного суду за 
адресою: Закарпатська область, м. Виноградів, 
вул. Тюльпанів, 24.

У разі неявки в судове засідання, справу буде роз-
глянуто у вашу відсутність на підставі ст.ст. 169, 224
ЦПК України.

Суддя Бак М. Д.

Вінницький міський суд Вінницької області викли-
кає Клименко Еліту Тимофіївну, Руденко Еліту Ро-
манівну на 04.03.2016 р. об 11 год. 00 хв. та
10.03.2016 р. о 14 год. 30 хв. у зал судового засі-
дання № 3, суддя Бар’як А.С., на розгляд справи за
позовом Шумаріної Раїси Василівни, Буга Наталі
Леонідівни до Савіцького Андрія Володимировича,
Савіцького Володимира Леонідовича, Петельки
Олени Миколаївни, Клименко Еліти Тимофіївни, Ру-
денко Еліти Романівни про визначення розміру час-
ток у спільній сумісній власності.

Суддя А. С. Бар’як

Рубіжанський міський суд Луганської області ви-
кликає Височину Яну Юріївну, Височина Євгена Юрі-
йовича, Височину Ліану Камалівну як відповідачів у
цивільній справі № 425/134/16ц за позовом Висо-
чина Антона Юрійовича до Височиної Яни Юріївни,
Височина Євгена Юрійовича, Височиної Ліани Кама-
лівни про визнання осіб такими, що втратили право
користування житловим приміщенням, у судове за-
сідання, яке відбудеться 29 лютого 2016 року о 12
год. 45 хв. - зал судових засідань № 3.

Суддя О. Ш. Мирошникова

Оболонський районний суд м. Києва викликає
Плескуна Андрія Володимировича як відповідача по
цивільній справі № 2/756/776/16 за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та
Кредит» до Плескуна Андрія Володимировича про
стягнення заборгованості на 1 березня 2016 року о
12.15 годині.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб. 18,
суддя К.А. Васалатій.

Наслідки неявки в судове засідання особи, яка
бере участь у справі, передбачені ст.ст. 169, 170 ЦПК
України, ст. 185-3 КпАП України.

Суддя К. А. Васалатій
Роздільнянський районний суд Одеської області викли-

кає на судове засідання Шашкова Костянтина Валерійо-
вича, не зареєстрованого в Роздільнянському районі
Одеської області, по цивільній справі № 511/3306/15ц,
номер провадження 2/511/131/16 за позовом ПАТ «Всеук-
раїнський Банк розвитку» до Шашкова Костянтина Вале-
рійовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Судове засідання відбудеться 3 березня 2016 року о 10
год. 00 хв. у приміщенні Роздільнянського районного суду
Одеської області за адресою: м. Роздільна, вул. Леніна, 37
«А» Одеської області.

У випадку неявки в судове засідання цивільна справа
буде розглянута без вашої присутності.

Суддя Ж. В. Теренчук

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова,
157) розглядає цивільну справу № 233/6915/15-ц за позо-
вом ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» до Тітова І.В. про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі - Тітов Ігор Валентинович,
01.06.1977 р.н., останнє відоме місце проживання якого:
м. Макіївка Донецької області, вул. Леніна, буд. 131-а, кв.
152, викликається до суду на 29 лютого 2016 року о 08.15
годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. С. Малінов

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті повідомляє, що 4 листопада 2015 року розгля-
нуто цивільну справу № 2/409/2015/15 за позовом
Публічного акціонерного товариства «Банк-Форум»
в особі представника Ларченко Ірини Миколаївни до
Марковського Михайла Геннадійовича, Марковської
Олени Анатоліївни про стягнення заборгованості за
кредитним договором та винесено заочне рішення
про часткове задоволення позову.

Суддя Тімінський В. В.

Житомирський районний суд Житомирської області ви-
кликає Кардаш Світлану Василівну як відповідача по ци-
вільній справі за позовною заявою Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк»
до Кардаш Світлани Василівни, ПАТ «Всеукраїнський Ак-
ціонерний банк», третьої особи відділу державної виконав-
чої служби Житомирського районного управління юстиції
про звільнення заставного майна з-під арешту.

Розгляд справи відбудеться о 10 год. 30 хв. 15 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.

Суддя І. В. Зубчук
Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська 

(м. Дніпропетровськ, пр. Слобожанський, 84, суддя Мар-
ченко Н.Ю.) повідомляє, що 22 лютого 2016 року о 13 годині
00 хвилин призначений судовий розгляд цивільної справи
за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта
банк» до Победінскас Олени Леонідівни (останнє відоме
місце проживання: м. Дніпродзержинськ, просп. Металургів,
буд. 4, кв. 50) про звернення стягнення на предмет іпотеки
— квартиру, що знаходиться за адресою: м. Дніпропет-
ровськ, вул. Янтарна, буд. 75А, корпус 3, кв. 28.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову і докази. У випадку неприбуття в судове засідання,
відповідач повинен повідомити про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність.

Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської
області викликає Наришкову Юлію Леонідівну (останнє ві-
доме місцезнаходження: Полтавська область, м. Кремен-
чук, вул. Г. Манагарова, 8, кв. 28) в якості відповідача в
цивільній справі за позовом ПАТ «Кредобанк» до Нариш-
кової Юлії Леонідівни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Судове засідання відбудеться 
9 березня 2016 року о 09:00 год. у приміщенні суду за ад-
ресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Красіна,
буд. 37/49.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки відповідача
справу буде розглянуто за його відсутості.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини
неявки в судове засідання.

Суддя Степура А.А.

Троїцький районний суд Луганської області пові-

домляє, що у приміщенні суду 18 лютого 2016 року

об 11:30 год. відбудеться розгляд цивільної справи

№ 433/3279/15-ц за позовом Шаповалової Ольги

Станіславівни до Жовтневої районної у м. Луганську

ради про визнання права власності на майно в по-

рядку спадкування за заповітом.

Суддя Суський О.І.

Ємільчинський районний суд Житомирської об-
ласті викликає відповідача Кот Галину Анатоліївну,
02 січня 1982 року народження, у цивільній справі
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Кот Галини
Анатоліївни про стягнення заборгованості в судове
засідання, яке відбудеться 17 лютого 2016 року о
14:30 год. за адресою: Житомирська область, смт
Ємільчине, вул. Жовтня, 2, зала № 3. У разі неявки в
судове засідання відповідача без поважних причин
справу буде розглянуто за його відсутності на під-
ставі наявних доказів.

Суддя Т.П. Прищепа
Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні

спеціального досудового розслідування. 
Підозрювана Геліконова Зоя Вікторівна,

20.06.1962 року народження, зареєстрована за ад-
ресою: м. Черкаси, вул. Боженка, б. 5, кв. 29, відпо-
відно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України
Вам необхідно з’явитися 19 лютого 2016 року о
09:00 год. в каб. №229 до слідчого УСБУ в Черка-
ській області Смілянця С.В. за адресою: м. Черкаси,
вул. Гоголя, 240, р.т. 398-667, для участі у слідчих 
та процесуальних діях у кримінальному провадженні
№ 22015250000000019 від 23.04.2015 за ч. 1 ст. 258-3,
ч. 2 ст. 110 КК України.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні
спеціального досудового розслідування. 

Підозрюваний Кравченко Микола Іванович,
17.05.1970 року народження, зареєстрований за адре-
сою: Черкаська область, Маньківський район, с. Юр-
піль, вул. Дружби, буд. 19, відповідно до вимог ст.ст.
133, 135, 297-5 КПК України Вам необхідно з’явитися
19 лютого 2016 року о 09:00 год. в каб. № 430 до стар-
шого слідчого УСБУ в Черкаській області Глембоцького
А.М. за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, р.т. 398-
642, для участі у слідчих та процесуальних діях у кри-
мінальному провадженні № 22015250000000036 від
06.10.2015 за ч. 1 ст. 2583 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає
цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Щербій
М.В. про стягнення заборгованості та судових витрат.

Відповідач: Щербій Максим Васильович, останнє місце
реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Горлівка, с.
Озерянівка, вул. Ріхтера, буд.12, кв. 2, викликається 19 лю-
того 2016 року о 13:30 год. до суду для участі у розгляді
справи по суті.

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

Суддя О.В. Неженцева 

Гнатовський Володимир Вікторович викликається в су-
дове засідання в якості відповідача для розгляду цивільної
справи за позовом Садової Оксани Іванівни до громадської
організації «Антикорупційний підприємницький фронт»,
Гнатовського Володимира Вікторовича про захист честі та
гідності, ділової репутації, спростування недостовірної ін-
формації та стягнення моральної шкоди на 09 год. 00 хв.
18 лютого 2016 року в Шевченківський районний суд 
м. Києва (м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 401).

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

Суддя І. О. Макаренко
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оголошення
Національний банк України

Звіт про фінансовий стан

Голова        В. О. Гонтарева
Головний бухгалтер - директор 
Департаменту бухгалтерського обліку  Б. В. Лукасевич

Теребовлянський районний суд Тернопільської об-
ласті викликає на судове засідання як відповідача До-
хват Лесю Андріївну (зареєстрована: с. Бурканів
Теребовлянського району Тернопільської області),
місце перебування якої невідоме, у цивільній справі
за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Дохват Лесі Ан-
дріївни про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 10 год. 00 хв. 3 бе-
резня 2016 року в приміщенні Теребовлянського ра -
йонного суду за адресою: м. Теребовля, вул. Князя
Василька, 116 Тернопільської області. Явка до суду
обов’язкова. Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення проти позову та докази. У разі неявки від-
повідач повинен повідомити суд про причини.

У разі неявки відповідача без поважної причини
справу розглянуть без нього за наявними в ній дока-
зами.

Суддя І. І. Бойко

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає Павленка Руслана Олександро-
вича: м. Лутугине, вул. Папаніна, 49, Павленко
Світлану Василівну: м. Лутугине, вул. Леніна,
93/14, як відповідачів у судове засідання по ци-
вільній справі №2/409/285/16 за позовом ПАТ
«Дельта Банк» про стягнення заборгованості, що
відбудеться 23.02.2016 року о 9 год. 20 хв. (резер-
вна дата слухання 29.02.2016 року о 9 год. 20 хв.)
у приміщенні суду за адресою: 92200, Луганська
область, смт Білокуракине, пл. Горького, 2, тел.
2-27-92.

Із опублікуванням оголошення відповідачі вва-
жаються належним чином повідомленими про
час, день та місце проведення судового засідання.

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

Суддя В. В. Тімінський

Новопсковським районним судом Луган-
ської області викликається до суду:

- Болдарев Сергій Олександрович (останнє
відоме місце проживання: 93193, Луганська
обл., м. Новодружеськ, вул. Маяковського,
буд. 11, кв. 4) на 09 годин 00 хвилин
29.02.2016 р. (резервна дата судового засі-
дання  - 10.03.2016 р. на 08:30) для участі у
розгляді справи № 420/2702/15-ц по суті за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Стеценко О.С.

Біловодським районним судом Луганської об-
ласті викликаються до суду:

- Карепін Олександр Сергійович (останнє ві-
доме місце проживання: 94830, Луганська обл.,
Свердловський р-н, м. Червонопартизанськ, 
кв. Ворошилова, буд. 12, кв. 52) на 11 годин 30
хвилин 18.03.2016 р. для участі у розгляді справи
№ 408/3958/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк».

- Кузовков Олександр Віталійович (останнє ві-
доме місце проживання: 94800, Луганська, обл.,
м. Свердловськ, вул. 610 Стрілецького полку, буд.
53) на 13 годин 30 хвилин 18.03.2016 р. для участі
у розгляді справи № 408/3853/15-ц по суті за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Соболєв Є.О.

Уповноважена особа Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного
акціонерного товариства «БАНК ФОРУМ» пові-
домляє про скасування відкритих торгів (аук-
ціону), проведення яких було призначено на
19.02.2016 року з 10.00 до 13.00 на веб-сайті ТОВ
«САМСОН», https://www.torgi.samson.com.ua.

ПУБЛІЧНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«МАРФІН БАНК» 

оголошує тендер на надання по-

слуг з прибирання приміщень

Банку та 121 банкомата (ГБ та фі-

ліальної мережі) у 2016 р. 

Умови проведення тендера роз-

міщені на сайті: www.marfinbank.ua

Сєвєродонецький міський суд Луган-
ської області викликає в якості відпові-
дачів за позовами ПАТ КБ «Приватбанк»
м. Дніпропетровськ про стягнення за-
боргованості у судові засідання, які
відбудуться 01 березня 2016 року о 16-
15 год., Шевченка Сергія Миколайо-
вича (місце реєстрації: Луганська
область, м. Сєвєродонецьк, вул. Мая-
ковського, 5а/27), Ревякіна Миколy Єго-
ровича (місце реєстрації: Луганська
область, м. Лисичанськ, вул. Курганна,
29а) (цивільна справа №428/10784/15-
ц); 16-30 год. Борисова Валерія Анатолі-
йовича (місце реєстрації: Луганська
область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енерге-
тиків, 8/77) (цивільна справа
№428/10799/15-ц).

Суддя І.О. Юзефович

Біловодським районним судом Луганської області викликаються до суду:
- Інамова Наталія Сергіївна (останнє відоме місце проживання: 94851, Лу-

ганська обл., Свердловський район, с. Провалля, вул. Шкільна, буд. 5, кв.
6) на 08 годин 00 хвилин 11.03.2016 р. для участі у розгляді справи 
№ 408/5736/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Аляб’єва Галина Олександрівна (останнє відоме місце проживання:
94784, Луганська обл., м. Ровеньки, смт Пролетарський, вул. Леніна, буд.
40а, кв. 4) на 08 годин 00 хвилин 11.03.2016 р. для участі у розгляді справи
№408/5753/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Духова Наталія Вікторівна (останнє відоме місце проживання: 94800,
Луганська обл., м. Свердловьск, вул. Колгоспна, буд. 12, кв. 6) на 08 годин
00 хвилин 11.03.2016 р. для участі у розгляді справи №408/5738/15-ц по суті
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Терешкіна Катерина Володимирівна (останнє відоме місце проживання:
94832, Луганська обл., м. Червонопартизанськ, вул. Молдавська, буд. 97)
на 08 годину 00 хвилин 11.03.2016 р. для участі у розгляді справи
№408/5742/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Іванова Аліна Сергіївна (останнє відоме місце проживання: 94700, Лу-
ганська обл., м. Ровеньки, кв. Шахтарський, буд. 28, кв. 80) на 08 годин 00
хвилин 11.03.2016 р. для участі у розгляді справи №408/5696/15-ц по суті
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Гришин Денис Борисович (останнє відоме місце проживання: 94863, Лу-
ганська обл., Свердловський р-н, с. Братське, вул. Садова, буд. 1) на 08 годин
00 хвилин 11.03.2016 р. для участі у розгляді справи №408/5674/15-ц по суті
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Столяренко Марина Станіславівна (останнє відоме місце проживання:
94700, Луганська обл., м. Ровеньки, кв. Гагаріна, буд. 30, кв. 280) на 08 годин
00 хвилин 11.03.2016 р. для участі у розгляді справи №408/5679/15-ц по суті
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Булгакова Г.В.

11 березня 2016 року до:
Онищенко Є. О. на 09-00
Малахової Ю. В. на 09-30
Павелка А. М. на 10-00
Драгомира М. М. на 10-30
Старого В. О. на 11-00
Чапуріна С. Д. на 11-30
Максимова О. О. на 13-00
Гончарової С. В. на 13-30
Левіна Д. М. на 14-00
Разживіна О. М. на 14-30
Гвозденка В. М. на 15-00.
на 15 березня 2016 року до:
Ільїнської О. І. на 09-00
Хайруліна А. І. на 09-30
Герасимені В. М. на 10-00
Пую М. М. на 10-30
Чуракова С. Г. на 11-00
Зінченка А. К. на 11-30
Рубанцова А. В. на 13-00
Нестеренко Т. М. на 13-30
Кальонного О. В. на 14-00
Нечаєвої І. Г. на 14-30

Рубан Т. А. на 15-00
Шпорт Е. М. на 15-30
на 18 березня 2016 року до:
Узун Н. І. на 09-00
Бутенко А. С. на 09-30
Кудріна В. В. на 10-00
Грибенка А. М. на 10-30
Чевичалова О. С. на 11-00
Канівцової Н. М. на 13-00
Яловегі Л. В. на 14-00

Суддя  Соболєв Є.О.

У разі неявки відповідачів  у
призначений час або неповідом-
лення про причини неявки справу
буде розглянуто за їх  відсутності
за наявними доказами.

З опублікуванням цього оголо-
шення відповідачі по справах вва-
жаються належним чином
повідомленими про час, день та
місце проведення судового засі-
дання.

Біловодський районний суд Луганської області викликає на 24.02.2016р. о 08
годині 00 хвилин відповідачів по справах за позовами ПАТ «Банк Форум» про
стягнення заборгованості:

Гайсинський районний суд Вінницької
області повідомляє, що розгляд справи за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Рудь
Володимира Костянтиновича про стяг-
нення заборгованості відбудеться
26.02.2016 р. о 09:00 год. в приміщенні
Гайсинського районного суду Вінницької
області за адресою: м. Гайсин, вул. Со-
борна (К.Маркса), 47, Вінницької області.

У випадку неявки в судове засідання
відповідача Рудь Володимира Костянти-
новича, який народився 09.06.1973 р. в с.
Побірка Теплицького району Вінницької
області, останнє відоме місце проживання
якого було за адресою: с. Губник, вул. Ку-
рортна, буд. 26, Гайсинського району Він-
ницької області, без поважних причин,
справу може бути розглянуто без нього.

Суддя Кравець В.І.

Гайсинський районний суд Вінницької
області повідомляє, що розгляд справи за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Бадяка
Романа Петровича про стягнення забор-
гованості відбудеться 26.02.2016 р. о
09:30 год. в приміщенні Гайсинського
районного суду Вінницької області за ад-
ресою: м. Гайсин, вул. Соборна (К.Мар-
кса), 47, Вінницької області.

У випадку неявки в судове засідання
відповідача Бадяка Романа Петровича,
який народився 08.06.1988 р. в с. Гранів
Гайсинського району Вінницької області,
останнє відоме місце проживання якого
було за адресою: с. Гранів, вул. Садова,
буд. 9 Гайсинського району Вінницької об-
ласті, без поважних причин, справу може
бути розглянуто без нього.

Суддя Кравець В.І.

У провадженні Бердянського міськрайон-
ного суду Запорізької області знаходиться
цивільна справа за позовом Федька Анатолія
Миколайовича, Федько Антоніни Афана-
сіївни, Скобьолкіної Ольги Миколаївни до Ор-
ловського Сергія Вікторовича, третя особа:
приватний нотаріус Дніпропетровського мі-
ського нотаріального округу Куликов Сергій
Васильович, про визнання договору купівлі-
продажу недійсним та повернення сторін в
попереднє становище.

Суд викликає відповідача Орловського
Сергія Вікторовича в судове засідання, яке
відбудеться 18.03.2016 року о 09:00 годині в
приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бер-
дянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 506. Суддя
Ревуцький С.І., тел. (код 06153) 3-51-09. Явка
до суду є обов’язковою. В разі неявки справа
буде розглянута за наявними матеріалами в
заочному порядку.

Суддя С.І. Ревуцький

Добропільський міськрайонний суд До-
нецької області (85000, Донецька область
м. Добропілля, вул. Радянська, 39-А) роз-
глядає цивільну справу за позовом ПАТ
КБ «Приватбанк» до Хорошого Андрія
Сергійовича про стягнення боргу за кре-
дитним договором. Відповідач у справі
Хороший Андрій Сергійович, 1987 року
народження, офіційно зареєстрований за
адресою: м. Авдіївка Донецької області,
вул. Гагаріна, 8-А/89, викликається на 02
березня 2016 року о 10:30 год. до суду,
каб. №1, для участі у розгляді справи по
суті.

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

Суддя Тітова Т.А.

Білокуракинський районний суд Луган-
ської області викликає Благодатного Ар-
тема Васильовича: м. Луганськ, кв-л
Ленінського Комсомолу, 8-б/45, Благодатну
Лілію Василівну: м. Луганськ, кв-л Ленін-
ського Комсомолу, 8-б/45, як відповідачів
у судове засідання по цивільній справі
№2/409/329/16 за позовом ПАТ «Дельта
Банк» про стягнення заборгованості, що
відбудеться 23.02.2016 року о 9 год. 40 хв.
(резервна дата слухання 29.02.2016 року о
09.40 год.) у приміщенні суду за адресою:
92200, Луганська область, смт Білокура-
кине, пл. Горького, 2, тел. 2-27-92.

Із опублікуванням оголошення відпові-
дачі вважаються належним чином повідом-
леними про час, день та місце проведення
судового засідання.

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

Суддя В. В. Тімінський

Корюківський районний суд Чернігів-
ської області викликає Дюбу Людмилу Ва-
силівну як відповідача по цивільній справі
№ 736/122/16-ц за позовом ТОВ «Фінан-
сова компанія «Європейська агенція з по-
вернення боргів» до Дюби Людмили
Василівни про стягнення заборгованості
за кредитним договором в судове засі-
дання на 24 лютого 2016 року на 12 год.
00 хв.

Адреса суду: м. Корюківка Чернігівської
області, вул. Шевченка, 66, зала № 2,
суддя Корх О.І.

Наслідки неявки в судове засідання
особи, яка бере участь у справі, передба-
чені ст. 169 ЦПК України. У разі неявки
відповідача справа буде розглянута за
його відсутності на підставі наявних у
справі доказів.

Суддя О.І.Корх

Захарчук Анатолій Петрович, житель с. Су-
воровське Тульчинського району Вінницької
області, вул. Братів Сташків, 16, виклика-
ється 1 березня 2016 року на 10 год. в судове
засідання до Тульчинського районного суду
Вінницької області (м. Тульчин, вул. Пере-
моги, 16) в якості третьої особи по цивільній
справі за позовом Побережного Олега Мико-
лайовича до Максимишеної Ганни Іванівни
про скасування свідоцтв про право на спад-
щину і договору купівлі-продажу будинку, от-
риманих та укладених внаслідок злочину.

Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України, з
опублікуванням оголошення про виклик від-
повідач вважається повідомленим про час і
місце розгляду справи.

Відповідно до ч. 2 ст. 305 ЦПК України не-
явка сторін або інших осіб, які беруть участь
у справі, належним чином повідомлених про
час і місце розгляду справи, не перешкоджає
розгляду справи.

Суддя А.П. Карнаух

Втрачені поліси ОСЦПВВНТЗ: Серії АЕ:
4421992, 4432829, 4433089, 4945329. АІ:
4988430, 4062952, 4927773, 062067, 6503589,
4062080, 3307075, 3707304, 3707442, 3311161-
3311164, 3311173, 3311175-3311179, 3311208,
4053615, 4053686, 4053697-4053700, 4053730,
4053732-4053739, 4053741, 4053742, 4053746-
4053748, 4753680, 4753711, 4924153-4924155,
4946041, 4952193, 4962669, 4962670, 4967609,
4987092, 4987252, 4987257, 815633, 815754,
2928357, 2928475, 3305232, 3305242, 4990223,
4990224, 4050863, 4050864, 4973601, 3705595,
3738104- 3738107, 4752278-4752280, 4937340,
4986545, 4994771, 4994773, 4994775-4994778,
4994783, 4978873, 4978874, 4986528, 4986567,
4986568, 4986570, 4986575-4986580, 4968649-
4968656, 4968678, 4966354, 4966355, 4946943,
4049322 страховик — ПрАТ «Європейський
страховий союз», код ЄДРПОУ 33552636 —

вважати недійсними.

Приазовський районний суд Запорізької об-
ласті викликає відповідачів: Алтинпара Анжелу
Меліківну, 23.05.1971 р.н, останнє відоме місце
проживання якої: Донецька область, Новоазов-
ський район, с. Чистопіля, вул. Шкільна, 8, та
Алтинпара Юрія Федоровича, 23.03.1967 р.н.,
останнє відоме місце проживання якого: До-
нецька область, Новоазовський район, с. Широ-
кине, вул. Шкільна, 8, у судове засідання по
цивільній справі за позовом публічного акціо-
нерного товариства «Родовід Банк» до Алтин-
пара Анжели Меліківни, Алтинпара Юрія
Федоровича про стягнення заборгованості за
кредитним договором, яке призначене на 29 лю-
того 2016 року о 13 годині 30 хвилин і відбу-
деться у приміщенні Приазовського районного
суду Запорізької області за адресою: вул. Пуш-
кіна, 5, смт Приазовське Приазовського району
Запорізької області.

З опублікуванням оголошення про виклик
відповідачі вважаються повідомленими про час
і місце розгляду справи і у разі неявки до суду
справа може бути розглянута за відсутності від-
повідачів на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Діденко Є.В.

Скадовський районний суд Херсонської об-
ласті викликає в судове засідання як відпові-
дачів на 26.02.2016 року на 08:00 год.
Сулайман Лідію Михайлівну, паспорт серія СН
042650, виданий Шевченківським РУГУ УМВС
України в м. Києві 07.12.1995 року, останнє
відоме місце проживання: вул. Радянська, 28,
с. Приморське Скадовського району Херсон-
ської області, Сулаймана Валіда, тимчасове
посвідчення громадянина України серії ОТ №
010341 від 15.02.2007 року, останнє відоме
місце проживання: вул. Радянська, 28, с. При-
морське Скадовського району Херсонської
області, в цивільній справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства комерційний
банк «ПРАВЕКС-БАНК» до Сулайман Лідії Ми-
хайлівни, Сулаймана Валіда про стягнення
боргу за кредитним договором.

У разі неявки в судове засідання відповіда-
чів Сулайман Лідії Михайлівни та Сулайман
Валіда справу буде розглянуто за їх відсут-
ності відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України
за наявними в справі доказами.

Суддя С.В. Пухальський
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Біловодський районний суд Луганської обл. викликає як відпові-
дачів у судові засідання для розгляду цивільних справ за позовом ПАТ
КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості:

— Бірюкову Ларису Миколаївну, ос-
таннє відоме зареєстроване місце прожи-
вання (перебування): Луганська обл., 
м. Ровеньки;

— Гречанова Юрія Олександровича,
останнє відоме зареєстроване місце про-
живання (перебування): Луганська обл.,
м. Свердловськ;

— Заруднєва Миколу Миколайовича,
останнє відоме зареєстроване місце про-
живання (перебування): Луганська обл.,
м. Свердловськ;

— Філіппову (Ахмерову) Алсу Рафаї-
лівну, останнє відоме зареєстроване
місце проживання (перебування): Луган-
ська обл., м. Свердловськ;

— Ахмерова Рафаїля Халізєєвича, ос-
таннє відоме зареєстроване місце прожи-
вання (перебування): Луганська обл., 
м. Свердловськ;

— Старцева Руслана Сергійовича, ос-
таннє відоме зареєстроване місце прожи-
вання (перебування): Луганська обл., 
с. Володарськ;

— Олдирєву Елладу Євгенівну, ос-
таннє відоме зареєстроване місце прожи-
вання (перебування): Луганська обл., 
м. Свердловськ;

— Олдирєва Віктора Миколайовича,
останнє відоме зареєстроване місце про-

живання (перебування): Луганська обл.,
м. Свердловськ;

— Смирнову Ольгу Петрівну, останнє
відоме зареєстроване місце проживання
(перебування): Луганська обл., м. Свер-
дловськ;

— Смирнова Євгена Сергійовича, ос-
таннє відоме зареєстроване місце прожи-
вання (перебування): Луганська обл., 
м. Свердловськ;

— Ваняшина Вадима Сергійовича, ос-
таннє відоме зареєстроване місце прожи-
вання (перебування): Луганська обл., 
м. Свердловськ;

— Хоменко Людмилу Ігорівну, ос-
таннє відоме зареєстроване місце прожи-
вання (перебування): Луганська обл., 
м. Ровеньки;

Хоменко Людмилу Олегівну, останнє
відоме зареєстроване місце проживання
(перебування): Луганська обл., м. Ро-
веньки.

Адреса суду: Луганська область, смт
Біловодськ, вул. Комсомольська, 30.

У разі неявки справи будуть розглянуті
без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК
України.

Суддя Г. В. Булгакова
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Лисиця Валерій Миколайович, Лисиця Микола Володи-
мирович викликаються на 3 березня 2016 року о 10 годині
в судове засідання до Дубровицького районного суду (м.
Дубровиця, вул. Воробинська, 22 Рівненської області) по
справі 560/1687/15-ц за позовом Виконавчого комітету
Дубровицької міської ради до Лисиці Валерія Миколайо-
вича, Лисиці Миколи Володимировича про визнання особи
такою, що втратила право користування жилим приміщен-
ням і зняття з реєстраційного обліку.

У випадку неявки справа буде розглянута у вашу відсут-
ність.

При публікації оголошення про виклик до суду особа
вважається сповіщеною про час і місце розгляду справи.

Суддя З. С. Сидоренко

Конончук Геннадій Георгійович, Конончук Людмила Ми-
колаївна викликаються на 3 березня 2016 року об 11 го-
дині 30 хвилин у судове засідання до Дубровицького
районного суду (м. Дубровиця, вул. Воробинська, 22 Рів-
ненської області) по справі 560/1686/15-ц за позовом Ви-
конавчого комітету Дубровицької міської ради до
Конончука Геннадія Георгійовича, Конончук Людмили Ми-
колаївни про визнання особи такою, що втратила право
користування жилим приміщенням і зняття з реєстрацій-
ного обліку.

У випадку неявки справа буде розглянута у вашу відсут-
ність.

При публікації оголошення про виклик до суду особа
вважається сповіщеною про час і місце розгляду справи. 

Суддя З. С. Сидоренко

У провадженні Бердянського міськрайонного суду 
Запорізької області знаходиться цивільна справа 
№ 310/645/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Си-
дорова A.M. про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 02.03.2016 року о
13.00 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Комунарів, 64, зала судового засідання 411.

Суд викликає Сидорова Андрія Михайловича як від-
повідача.

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

Суддя Б. І. Полянчук

У провадженні Бердянського міськрайонного суду 
Запорізької області знаходиться цивільна справа 
№ 310/646/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Ва-
силенка А.А. про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 02.03.2016 року о
13.10 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Комунарів, 64, зала судового засідання 411.

Суд викликає Василенка Андрія Анатолійовича як від-
повідача.

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

Суддя Б. І. Полянчук

Святошинський районний суд м. Києва (вул. Жи-

лянська, 142) у зв’язку з розглядом справи за позо-

вом Вавринюк Ірини Леонідівни до Вавринюка

Георгія Володимировича про розірвання шлюбу ви-

кликає Вавринюка Георгія Володимировича в судове

засідання на 01.03.2016 р. о 09.15 год. та повідом-

ляє, що в разі неявки справа буде розглянута у його

відсутність.

Суддя Кириленко Т. В.

У Подільському районному суді м. Києва
29.02.2016 р. о 17 год. 00 хв. під головуванням судді
Декаленко B.C. буде розглядатись цивільна справа
за позовом Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «ОТП Факторинг Україна» до Рогальчук Ок-
сани Миколаївни про стягнення заборгованості.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) в су-
дове засідання обов’язкова.

При неявці відповідача - справа буде слухатись за
його відсутності згідно зі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. С. Декаленко

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача в судове засідання Єсіпенка
Євгена Анатолійовича та Єсіпенко Ганну Олексан-
дрівну в справі № 433/35/16-ц за позовом ПАТ «Укр -
соцбанк» до Єсіпенка Євгена Анатолійовича та
Єсіпенко Ганни Олександрівни про стягнення кре-
дитної заборгованості.

Засідання відбудеться 26 лютого 2016 року о 10
год. 30 хв. за адресою: Луганська область, смт Тро-
їцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Суський О. І.

Красноармійський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85300, Донецька область, м. Красноармійськ, вул.
Горького, 20) розглядає цивільну справу за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Біловол
Інни Євгенівни (адреса реєстрації: м. Донецьк, вул. Ар-
ктики, 49/6), Біловола Сергія Вікторовича (адреса реєстра-
ції: м. Донецьк, вул. Нижньоудинська, 3/134) про стягнення
заборгованості. Відповідачі викликаються в судове засі-
дання з розгляду справи по суті на 24 лютого 2016 року о
8 годині 30 хвилин (зал суду № 15). Відповідачам пропо-
нується надати заперечення (з додаванням доказів). У ви-
падку неможливості бути присутнім у судовому засіданні,
відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки
інакше справа буде розглянута у їхню відсутність.

Суддя А. С. Клікунова

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл. по-
відомляє, що цивільна справа № 2/243/836/2016 за по-
зовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Терлецької Тетяни
Леонідівни про стягнення заборгованості за кредит при-
значена до розгляду на 25.02.2016 р. о 08.00 год., за-
пасна дата 29.02.2016 р. об 11.00 год.

Явка відповідачки Терлецької Тетяни Леонідівни,
16.07.1958 року народження, зареєстрованої за адре-
сою: м. Горлівка Донецької обл., вул. Герцена, 28/6,
обов’язкова.

У разі неявки до судового засідання справа буде роз-
глянута без вашої участі з винесенням заочного рішення.

При собі мати паспорт.
Суддя Руденко Л. М.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл. по-
відомляє, що цивільна справа № 2/243/839/2016 за по-
зовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Ставицького В’ячеслава
Івановича про стягнення заборгованості за кредит при-
значена до розгляду на 25.02.2016 р. о 08.30 год., за-
пасна дата 29.02.2016 р. о 10.00 год.

Явка відповідача Ставицького В’ячеслава Івановича,
19.07.1975 року народження, зареєстрованого за адре-
сою: м. Горлівка Донецької обл., проспект Перемоги,
134/33, обов’язкова.

У разі неявки до судового засідання справа буде роз-
глянута без вашої участі з винесенням заочного рішення.

При собі мати паспорт.
Суддя Руденко Л. М.

Вакулюк Василь Васильович, 26.04.1984 року народ-
ження, останнє відоме місце проживання якого: м. Київ,
вул. Симиренка, буд. 22-г, кв. 50, викликається до Свя-
тошинського районного суду м. Києва як відповідач в
цивільній справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства акціонерний банк «Укргазбанк» до Вакулюка
Василя Васильовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Судове засідання відбудеться об 11 годині 30 хвилин
23.02.2016 року в приміщенні суду за адресою: м. Київ,
вул. Жилянська, 142, каб. 12, 12а. У разі неявки відпові-
дача до суду справу буде вирішено на підставі наявних
у ній даних чи доказів.

Суддя Коваль О. А.

Ізюмський міськрайонний суд Харківської області ви-
кликає відповідача Ахмед-заде Еміль Октай огли, який
мешкає за адресою: Харківська область, м. Ізюм, вул. Со-
нячна, буд. 2б, кв. 2, по справі № 623/2/16-ц,
2/623/222/2016 року за позовом Публічного акціонерного
товариства Комерційний банк «Приват Банк» до Ахмед-
заде Еміль Октай огли про стягнення заборгованості в су-
дове засідання, яке відбудеться 24 лютого 2016 року о 10
годині 00 хвилин.

Явка відповідача Ахмед-заде Еміль Октай огли обов’яз-
кова.

У разі неявки справу буде розглянуто за вашої відсут-
ності відповідно до ст. 169 ч. 4 ЦПК України. Адреса суду:
64309, Харківська область, м. Ізюм, вул. Соборна, 52.

Суддя Т. Д. Бєссонова

Кременчуцький районний суд Полтавської області викли-
кає Горюха Руслана Олексійовича, останнє місце прожи-
вання: с. Білецьківка, вул. Петровського, 6 Кременчуцького
району Полтавської області, як відповідача в судове засі-
дання у цивільній справі № 536/58/16 за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Горюхи Руслана Олексійовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 9 березня 2016 року о 08
годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: м. Кре-
менчук, вул. Цюрупи, 31. 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.

Суддя Кузнецов А. В.

В провадженні Галицького районного суду міста
Львова (суддя Зубачик Н.Б.) знаходиться цивільна
справа ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Капустинського
Романа Олеговича про стягнення заборгованості.

Повідомляємо, що розгляд справи призначено на
24 лютого 2016 року о 09 годині 30 хвилин. Попе-
реджаємо відповідача Капустинського Романа Оле-
говича, що у випадку неявки в судове засідання на
вищевказане число, справу буде розглянуто за його
відсутності на підставі наявних доказів у матеріалах
справи.

Суддя Зубачик Н. Б.

Бородянський районний суд Київської області по ци-
вільній справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційного банку «Приватбанк» до Дацука
Тараса Володимировича про стягнення заборгованості
за кредитним договором викликає до суду (адреса: Ки-
ївська область, смт Бородянка, вул. Центральна, 315)
Дацука Тараса Володимировича, який проживає за ос-
танньою відомою адресою: вул. Петровського, 36, сел.
Немішаєве Бородянського району Київської області,
07853, як відповідача на 26 лютого 2016 року о 10 годині
00 хвилин.

У разі неявки справа буде розглянута за вашої відсут-
ності.

Суддя Д. Унятицький

Вишгородський районний суд Київської області
повідомляє, що Мажарську Світлану Миколаївну та
Солов’янова Михайла Костянтиновича викликають в
судове засідання як відповідачів у цивільній справі
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Мажарської
Світлани Миколаївни та Солов’янова Михайла Кос-
тянтиновича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 29 лютого 2016
року об 11 годині 30 хвилин за адресою: м. Вишго-
род, вул. Кургузова, 7, кабінет № 17.

У разі неявки відповідачів без поважних причин
справа буде розглянута за їхньої відсутності.

Суддя М. Б. Баличева

Кам’янський районний суд Черкаської області ви-
кликає Мотрича Володимира Івановича, 19.02.1956
р.н., як відповідача по цивільній справі за позовом
Мотрич Ольги Петрівни до Мотрича Володимира Іва-
новича, Мотрич Оксани Володимирівни, Кам’янської
міської ради Черкаської області про визнання права
власності за набувальною давністю.

Засідання відбудеться під головуванням судді
Шкреби В.В. о 15 год. 00 хв. 23 лютого 2016 року в
приміщенні Кам’янського районного суду Черкаської
області за адресою: Черкаська область, м. Кам’янка,
вул. Пушкіна, 45, зал судових засідань № 1. Явка
обов’язкова.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Артемівськ, вул. Артема, 5) проводить розгляд цивільної
справи за позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «Приватбанк» до Жученка Дмитра Вікторовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі: Жученко Дмитро Вікторович, проживає
за адресою: 84500, Донецька область, м. Соледар, вул. Черво-
нознаменна, буд. 11, викликається в судове засідання, призна-
чене на 09 год. 00 хв. 24.02.2016 р., до суду, каб. №213, для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення на позов
та відповідні докази. У випадку неможливості прибуття, відпо-
відач повинен повідомити суд про причини неявки. За інших об-
ставин розгляд справи відбудеться у його відсутність.

Суддя Чопик О. П.

Апеляційний суд Львівської області викликає в су-
дове засідання Бенедика Ореста Ігоровича для участі
у розгляді цивільної справи за апеляційною скаргою
Бенедика Ореста Ігоровича на рішення Личаків-
ського районного суду м. Львова від 30 квітня 2014
року в справі за позовом Публічного акціонерного
товариства «Дельта Банк» до Бенедика Ореста Іго-
ровича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 22 лютого 2016
року о 17 год. 15 хв. у приміщенні Апеляційного суду
Львівської області за адресою: 79008, м. Львів,
площа Соборна, 7.

Суддя Монастирецький Д. І.

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, м.
Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Пан-
кратову Анну Сергіївну як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі № 426/5156/15-ц за
позовом ПАТ «Дельта Банк» до Панкратової А.С. про
стягнення заборгованості за кредитним договором,
що відбудеться 19 лютого 2016 року о 15.30 год.

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

Суддя С. А. Пчолкін

Голосіївський районний суд м. Києва викликає відпові-
дача Покидайла Марка Яковича, останнє відоме місце ре-
єстрації якого: АР Крим, м. Севастополь, вул. Хрустальова,
буд. 137, кв. 36, у судове засідання на 19.02.2016 року о
09 год. 30 хв. на розгляд цивільної справи за позовом По-
кидайло Ірини Борисівни до Покидайла Марка Яковича,
третя особа: Служба у справах дітей Голосіївської районної
в м. Києві державної адміністрації, про надання дозволу на
багаторазові тимчасові виїзди за межі України дитини без
згоди та супроводу батька, яке відбудеться в приміщенні
суду: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 14А, кабінет № 27.

Наслідки неявки в судове засідання передбачені стат-
тями 169, 170 ЦПК України.

Суддя Н. В. Антонова

Звенигородський районний суд Черкаської області ви-
кликає в судове засідання Кимгира Михайла Степановича,
Кимгир Ольгу Василівну, Кимгир Анастасію Михайлівну,
Кимгира Данила Михайловича як відповідачів у цивільній
справі за позовом Кимгира Степана Васильовича до Ким-
гира Михайла Степановича, Кимгир Ольги Василівни, Ким-
гир Анастасії Михайлівни, Кимгира Данила Михайловича
про визнання осіб такими, що втратили право користу-
вання житловим приміщенням, яке відбудеться 22 лютого
2016 року о 10.00 годині в приміщенні Звенигородського
районного суду Черкаської області за адресою: Черкаська
обл., м. Звенигородка, пр-т Шевченка, 12 а. У разі неявки
до суду справа буде розглянута на підставі наявних у ній
доказів згідно з ч. 9 ст. 74, ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. М. Кравченко

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Близнюк Н.Я. про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Близнюк Наталія Яківна, яка про-
живає за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул.
Судейка, б. 10, кв. 66, викликається на 08.45 годину 24
лютого 2016 року до суду для участі у розгляді справи
по суті.

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

Суддя І. О. Сидоренко

Комінтернівський районний суд м. Харкова викликає
Вовк Ларису Григорівну, останнє відоме місце прожи-
вання якої: м. Харків, пр. Московський, буд. 208/1, кв.
33, у судове засідання як відповідача у цивільній справі
за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Вовк Лариси Григо-
рівни про звернення стягнення на предмет іпотеки, на
01.03.2016 року о 09.30 год. у приміщенні суду за адре-
сою: м. Харків, пров. Брянський, 5.

При неможливості явки відповідач зобов’язаний по-
відомити про причини неявки, в разі неявки без поваж-
них причин або неповідомлення про причини неявки,
справа буде розглядатися за відсутності відповідача на
підставі наданих по ній доказів.

Суддя М. Ю. Онупко

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає відповідачів: Савулу Сергія Васильовича,
21.09.1956 р.н., Савулу Артема Сергійовича,
21.03.1982 р.н., Савулу Світлану Юріївну, 22.06.1963
р.н., у судове засідання, яке призначене на 14.00 го-
дину 4 березня 2016 року, для розгляду цивільної
справи за позовом ПАТ «Універсал Банк» до Савули
Сергія Васильовича, Савули Артема Сергійовича, Са-
вули Світлани Юріївни про стягнення заборгованості
за кредитним договором, яке відбудеться за адре-
сою: вул. Центральна, 26а, смт Куйбишеве Куйби-
шевського району Запорізької області.

Суддя Мальований В. О.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає відповідачів: Охмата Олександра Мико-
лайовича,19.07.1967 р.н., та Охмат Ольгу Юхимівну,
01.06.1970 р.н., у судове засідання, яке призначене
на 15 годину 30 хвилин 10 березня 2016 року, для
розгляду цивільної справи № 319/45/16-ц за позо-
вом ПАТ «Універсал Банк» до Охмата Олександра
Миколайовича та Охмат Ольги Юхимівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, яке
відбудеться за адресою: вул. Леніна, 26-а, смт Куй-
бишеве Куйбишевського району Запорізької області. 

Суддя Горбачов Ю. М.

У Подільському районному суді м. Києва (04071,
м. Київ, вул. Хорива, 21) 22 березня 2016 року о 09
год. 00 хв. під головуванням судді Богінкевич С.М.
буде розглядатись цивільна справа за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства Комерційний банк
«Правекс-Банк» до Косаківської Дарини Володими-
рівни про стягнення заборгованості.

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

Суддя Богінкевич С. М.

Енергодарський міський суд Запорізької області ви-
кликає Голуба Едуарда Васильовича та Голуб Оксану
Миколаївну (зареєстрованих за адресою: вул. Курчатова,
б. 24, кв. 89, м. Енергодар, Запорізька область) як від-
повідачів у справі № 316/2743/15-ц, провадження 
№ 2/316/145/16 за позовною заявою ПАТ КБ «Правекс-
Банк» про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором.

Судове засідання відбудеться 22.02.2016 року о 09
год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: пр. Будівель-
ників, б. 17, м. Енергодар, Запорізька область, 71503.

У разі неявки відповідачів розгляд справи буде про-
водитися у їхню відсутність на підставі наявних у ній до-
казів відповідно до ст. 224 ЦПК України. 

Суддя М. В. Капустинський

Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у
зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства комерційний банк
«Правекс-Банк» до Гожда Юрія Петровича, Гожда Вла-
дислави Геннадіївни про стягнення боргу за кредитним
договором викликає відповідача Гожда Юрія Петровича
в судове засідання, яке відбудеться 23.02.2016 року о
10.00 годині в приміщенні Кіровського районного суду
м. Дніпропетровська (пр. Пушкіна, 29, суддя Казак С.Ю.,
каб. 6).

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

Суддя С. Ю. Казак

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

Відповідач Жужа Геннадій Олександрович виклика-
ється на 2 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. 

Суддя Хмельова С. М.

Богунський районний суд м. Житомира (м. Жито-
мир, м-н Соборний, 1) викликає як відповідача Лі-
щинську Альвіну Сергіївну в судове засідання, яке
відбудеться 22.03.2016 року об 11 год. 30 хв. у каб.
2-Б-2 за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва «УкрСиббанк» до Іванцова Ігоря Анатолійовича,
Ліщинської Альвіни Сергіївни, Іванцової Тетяни Бо-
рисівни про стягнення заборгованості. В разі неявки
в судове засідання, справа буде розглянута у вашу
відсутність. 

Суддя Н. Ф. Слюсарчук

Святошинський районний суд м. Києва повідом-
ляє гр. Лубачкину Федору Івановичу, останнє відоме
місце реєстрації якого: Житомирська обл., с. Старо-
сілля, вул. Космонавтів, 3, що судове засідання по
цивільній справі № 2/759/1217/16 за позовом Хо-
хотва  Л.В. до Лубачкина Ф.І. про відшкодування
шкоди, завданої внаслідок ДТП, відбудеться 29 лю-
того 2016 року о 15 год. 00 хв. за адресою: Свято-
шинський районний суд м. Києва, вул. Я.Коласа, 27
А, зал №1. 

Суддя Заєць Т. О.



www.ukurier.gov.ua УРяДОВий КУР’єР12

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року

Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» — 
61035, 40227 (соціальний)

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

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008,  Київ,  вул. Садова,  1
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09,  
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер,

п’ятницю та суботу
Зам. № 46051. Тираж 21339

Листування з читачами тiльки 
на сторiнках газети.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть
iнформацiї та реклами несуть автори 

та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному

центрi «Урядового кур’єра». 
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф»,  

04073,  Київ,  вул. Марка Вовчка,  12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

погода на завтра

Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 17 ЛЮТОГО

Oбласть Нiч         День
Київська -2   +3      +1    +6
Житомирська -2   +3      +1    +6
Чернігівська -2   +3         0    +5
Сумська -2   +3         0    +5
Закарпатська +1   +6    +10 +15
Рівненська -2   +3      +1    +6
Львівська -2   +3      +1    +6
Івано-Франківська -2   +3      +2    +7
Волинська -2   +3      +1    +6
Хмельницька -2   +3      +1    +6
Чернівецька -2   +3      +1    +6
Тернопільська -2   +3      +1    +6
Вінницька -2   +3      +1    +6

Oбласть Нiч          День
Черкаська -2     +3      +1    +6
Кіровоградська -2     +3      +1    +6
Полтавська -2     +3        0    +5
Дніпропетровська -2     +3      +1    +6
Одеська 0     +5      +4    +9
Миколаївська 0     +5      +3    +8
Херсонська 0     +5      +3    +8
Запорізька 0     +5      +2    +7
Харківська -2     +3        0    +5
Донецька -2     +3      +1    +6
Луганська -2     +3      +1    +6
Крим +4     +9   +10  +15
Київ 0     +2      +2    +4

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

На других  
юнацьких — перше
українське «золото»

Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»

ІГРИ-2016. Учора на ІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх,
які тривають у норвезькому Ліллехаммері, українська збірна роз-
почала медальний рахунок. Перемогу в гонці переслідування здо-
була шістнадцятирічна біатлоністка Христина Дмитренко. 

Стартувавши з четвертої позиції, на якій напередодні зупини-
лася в спринті,  та допустивши два промахи на першому вогне-
вому рубежі, юна українська спортсменка продемонструвала бій-
цівські якості. У подальшому стрільба була ідеальною, і з остан-
нього вогневого рубежу Христина пішла дещо попереду своїх ос-
новних суперниць на цьому турнірі.  Фінішувала Христина у стилі
досвідчених кумирів — представниць першої  жіночої біатлонної
команди України. 

«Золотий» час спортсменки — 25:12.9.
«Я не одразу зрозуміла, що перемогла! Повірила в свій успіх,

тільки коли вже була на фінішній прямій», —  поділилася вона
емоціями з прес-службою НОК України після фінішу. 

—  На першому вогневому рубежі зробила два промахи, але,
мабуть, саме вони загартували мене, й на наступних рубежах я
не робила помилок. 

Дуже хотіла вибороти медаль. Четверте місце в спринті дало
мені великий поштовх для сьогоднішньої перемоги! Хотіла довес-
ти всім та насамперед собі, що здатна на більше», — додала чем-
піонка. Президент Національного олімпійського комітету України
Сергій Бубка, який на трибунах вболівав за українську спортсмен-
ку, першим привітав чемпіонку, тренерський склад збірної та Фе-
дерацію біатлону України з успішним виступом.

Палац відновлять… під землею
Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

КРАЄЗНАВСТВО. За про-
грамою «Відродимо у Рівному
палац» на 2016 — 2018 роки
планують відродити пам’ятку,
згадка про яку сягає XV сто-
ліття. Палац князів Любомир-
ських тоді розташовувався
на місці нинішніх вулиць Зам-
кова та 24 Серпня. Сьогодні
геофізики переконують: фун-

даменти та підвали палацу,
зруйновані під час Другої сві-
тової, збереглись, і їх потріб-
но рятувати. 

— Нам треба було зробити
це раніше, — каже заступник
Рівненського міського голови
Галина Кульчинська.  

— Після війни місце не було
досліджено, не велося жод-
них розкопок. Запропонова-
ний проект цілком реальний
до втілення завдяки фінансо-

вій децентралізації.  Проект
реконструкції палацу розра-
хований на три роки, у 2016-
му на нього планують витра-
тити з міського бюджету 400
тисяч гривень. За задумом
авторів, після реконструкції
основа палацу буде під зем-
лею, а над нею — прозоре на-
криття. 

Також відтворять образ па-
лацу у вигляді голограми.
Знахідки, на які натраплять,

обіцяють передати до облас-
ного краєзнавчого музею.
Свого часу, в 1481 році, за-
мок (який тоді, щоправда, був
дерев’яним) звела княгиня
Марія Несвицька, яка здобу-
ла для Рівного магдебурзьке
право. Князі ж Любомирські,
що володіли містом з початку
ХVII століття, звели його на
місці дерев’яного, який згорів.
Тож іще на початку ХХ століт-
тя місто мало свій палац.

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

СПРАВА №. Правоохоронці
Управління Служби безпеки
України в Сумській області
спільно з працівниками проку-
ратури виявили зловмисника,

який систематично втручався
в роботу мереж мобільного
зв’язку одного з операторів
для безкоштовних міжнарод-
них та «прихованих» дзвінків.

Як повідомила прес-група
УСБУ в Сумській області, під
час обшуку у його помешканні

вилучено спеціальне облад-
нання для дзвінків на мобіль-
ні телефони, у тому числі й на
території, тимчасово підкон-
трольні бойовикам так званих
ДНР та ЛНР. За отриманими
матеріалами відкрито кримі-
нальне провадження за ч. 2 

ст. 361 (несанкціоноване втру-
чання в мережу електрозв’яз-
ку) Кримінального кодексу Ук-
раїни. Правоохоронці припус-
кають, що до вчинення злочи-
ну можуть бути причетними й
інші громадяни, яких устано-
вить слідство.

Кусова Анастасія Андріївна, 29.03.1985 р.н., останнє відоме місце про-
живання якої: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Склярова, буд. 6, кв. 12,
викликається до Добропільського міськрайонного суду Донецької області
як відповідач та Щеглов Олексій Валентинович, 09.09.1968 р.н., останнє
відоме місце проживання якого: м. Львів, вул. Театральна, 7/13-А, викли-
кається до Добропільського міськрайонного суду Донецької області як
третя особа по цивільній справі № 461/12344/15-ц за позовом ПАТ «Ідея
Банк» до Кусової Анастасії Андріївни про звернення стягнення на предмет
застави.

Судове засідання відбудеться 22.02.2016 року об 11:00 год. в примі-
щенні суду за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Радянська,
39-А. У разі неявки відповідача до суду справу буде вирішено на підставі
наявних у ній даних чи доказів.

Суддя В.В. Корнєєва

фотофакт

БОРОЛИСЯ — ВИБОРОЛИ. Спортсме-
ни з 22 країн світу взяли участь у ХХ Київ-
ському міжнародному турнірі з боротьби,
який відбувся 13 — 14 лютого в столично-
му Палаці спорту. 

Змагання повернулися після дворічної
перерви в оновленому форматі: на столич-
них килимах змагалися не лише борці й
борчині-вільники, а й представники греко-
римського стилю — усіх трьох олімпійських
дисциплін. Україну представляли  зіркові
спортсмени Жан Беленюк, Валерій Андрій-
цев, Ален Засєєв, Олександр Хоцянівський,
Олександр Чернецький, Дімітрій Тімченко,
Армен Варданян, Юлія Ткач, Аліна Махиня
та інші, не менш амбітні  члени збірної.  

Приміром, у  вільному стилі в найлегшій
вазі до 57 кг  переможцем турніру став  Ва-
силь Шуптар.  Він бронзовий призер чем-
піонату світу у вазі до 61 кг. На нинішньому
турнірі перебрався в олімпійську вагову ка-
тегорію, де впевнено довів перевагу над су-
перниками. 

У фіналі Василь переміг дворазового
чемпіона світу серед кадетів Андрія Яценка
(на знімку — на лопатках) — 10:0.  Зважаю-
чи на те, що 2016 рік є олімпійським, для
багатьох команд турнір став репетицією лі-
цензійних змагань, де навесні будуть розіг-
рані олімпійські путівки. 

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

ВЕЛОСПОРТ. Український
велогонщик Андрій Гривко у
складі команди Pro Team Asta-
na здобув перемогу в престиж-
ній французькій велогонці Тур
Середземномор’я, повідомили
в прес-службі Федерації вело -
спорту України.

Після перемоги на третьому
етапі багатоденки, в результаті
якої Гривко перехопив лідер-
ство в генеральній класифіка-
ції, українець фінішував оди-
надцятим на заключному етапі
Туру Середземномор’я і зберіг
майку лідера. Найближчі пере-
слідувачі француз Матьє Ла-
дано (FDJ) і бельгієць Ян Баке-
лантс (AG2R La Mondiale) ви-
бороли друге та третє місця ге-
неральної классифікації. «Ду-

же радий цій перемозі і хотів
би присвятити її своїй родині
та товаришам по команді.
Все пройшло ідеально, моя 
команда виконала приголом-
шливу роботу з контролю за

гонкою, починаючи з самого
старту і аж до останніх кіло-
метрів, очолюючи групу протя-
гом всього маршруту», — за-
значив після закінчення зма-
гань Гривко. 

— Ця подвійна перемога (на
етапі і в генеральній класифі-
кації) — це величезна мотива-
ція розпочати сезон на кращій
ноті». 

У свою чергу, президент Фе-
дерації велосипедного спорту
України Олександр Башенко
зазначив: «Безумовно, це одна
з найбільш знакових подій для
українського велоспорту остан-
ніх років! Перший старт у сезоні
і такий чудовий початок свід-
чить про правильну професійну
підготовку Андрія. 

Попереду у Гривка непрос-
тий рік: участь у Тур де Франс,
чемпіонаті світу і найважливі-
ший старт для всієї України —
Олімпійські ігри в Ріо-де-Жа-
нейро. У Бразилії зберуться
найсильніші спортсмени, тому
дуже важливо, щоб Андрій пра-
вильно розрахував свої сили».

Андрій Гривко виграв Тур Середземномор’я 

Перший старт сезону засвідчив лідерські якості українця

Зловмисник  більше не дзвонитиме
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