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Хочеш бути 
затребуваним — 
готуйся до змін

ЦИТАТА ДНЯ

АРСЕНІЙ ЯЦЕНЮК:

Агресор 
мусить відчути тиск

ОФІЦІЙНО. Верховна Рада ухвалила Звернення до парла-
ментів іноземних держав, парламентських асамблей міжна-
родних організацій щодо засудження агресії РФ проти України. 
Верховна Рада вимагає негайно припинити окупацію Криму, 
Севастополя, окремих районів Донецької та Луганської облас-
тей. Зокрема викрадення, незаконні затримання та ув’язнення 
громадян України, заборону на в’їзд представникам кримсько-
татарського народу на територію Криму, порушення свободи 
слова, обмеження свободи віросповідань і мирних зібрань. 

Озвучено й вимогу припинити фінансування незаконних 
збройних формувань на своїй території та на території Украї-
ни, пересилання військової техніки, озброєння, організацію ти-
лового забезпечення, підготовку та фінансування терористів.

Парламентарії закликали світове співтовариство засудити на-
сильницькі дії Росії в Україні та посилити політико-дипломатичний 
тиск на неї через постійні порушення міжнародного права. А та-
кож посилити обмежувальні заходи проти РФ до повного вико-
нання нею взятих зобов’язань у межах мінських домовленостей.

ЦИФРА ДНЯ

298 млн доларів     
на фінансування Плану гуманітарного 

реагування на 2016 рік запросили 
у міжнародних донорів установи 

системи ООН спільно з урядом України 

«Ми не маємо 
права допустити 

жахливого сценарію 
розпаду країни і не маємо 

права повторювати 
помилки 2005 року».

сПівРОбіТНИЦТвОРЕФОРМА

Місцеві владні структури 
Черкащини та фахівці 
з Євросоюзу активно 
допомагають аграріям 
у питанні кооперування

Чи допоможуть 
відкриті реєстри 
нерухомості 
захистити 
майно

Прем’єр-міністр про заклик до всіх демократичних 
сил перегорнути складну сторінку відносин 
заради єдності в державі 
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НА ЧАсі. Як розв’язувати проблеми зайнятості в умовах, коли  
пропозицій від роботодавців дедалі меншає

Розстріл на Інститутській 
спланували заздалегідь
РЕЗОНАНс. У Генпрокуратурі розповіли, хто відповість за загибель Небесної Сотні

Тетяна БОДНЯ, 
«Урядовий кур’єр» 

У справі про розслідування 
злочинів під час Євромай-

дану проходять 276 осіб. Про 

це повідомив начальник управ-
ління спеціальних розсліду-
вань Генеральної прокуратури 
України Сергій Горбатюк. За 
його словами, шоста частина 
з них — високопоставлені чи-

новники. «На території Укра-
їни було створено стійку зло-
чинну групу, в керівництві якої 
підозрюють колишнього пре-
зидента. Протягом 2010—2013 
років учасники цього угрупо-

вання здійснили узурпацію 
влади, на всі ділянки держав-
ної влади було поставлено до-
вірених людей, — розповів 
Сергій Горбатюк. — Системно 
скоювали злочини для власно-

го збагачення, що призвело до 
системної кризи загалом у кра-
їні. За вчинення таких 
дій притягнуто до відпо-
відальності низку поса-
дових осіб».
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�����Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, �факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ЗАКОН УКРАЇНи

Про внесення змін до деяких законів України щодо безоплатного 
забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів та педагогічних працівників
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 21, ст. 84; 2014 р., № 2-3, ст. 41,

№ 37-38, ст. 2004; 2015 р., № 6, ст. 40):
1) абзац четвертий частини другої статті 12 викласти в такій редакції:
«забезпечує підготовку та видання підручників, посібників»;
2) третє і четверте речення частини другої статті 35 замінити новим реченням такого змісту: «Держава гарантує

безоплатне забезпечення підручниками, посібниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів та педагогічних
працівників у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».

2. Абзаци шостий і дев’ятий частини другої статті 37 Закону України «Про загальну середню освіту» (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., № 28, ст. 230; 2014 р., № 2-3, ст. 41; 2015 р., № 6, ст. 40) викласти в такій редак-
ції:

«забезпечує підготовку та видання підручників, посібників»;
«організовує безоплатне забезпечення підручниками, посібниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів

та педагогічних працівників у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-пра-

вових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ 
26 січня 2016 року
№ 940-VIII

ЗАКОН УКРАЇНи

Про ратифікацію Угоди між Україною та Королівством Іспанія 
про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Угоду між Україною та Королівством Іспанія про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом, вчинену

10 лютого 2015 року у м. Києві, яка набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення, в
якому Сторони дипломатичними каналами інформують одна одну про виконання відповідних внутрішньодержав-
них процедур, необхідних для набрання Угодою чинності, ратифікувати.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ 
27 січня 2016 року 
№ 941-VIII

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНи
ПОСТАНОВА

від 18 лютого 2016 р. № 66
Київ

Про затвердження Методики визначення середньоринкової вартості
легкових автомобілів та внесення змін у додатки 1 і 2 

до Порядку визначення середньоринкової вартості 
легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів

Відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів
України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Методику визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів, що додається.
2. Внести зміни у додатки 1 і 2 до Порядку визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів, мото-

циклів, мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2013 р. № 403  (Офіційний
вісник України, 2013 р., № 44, ст. 1576), виклавши їх в редакції, що додається.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 18 лютого 2016 р. № 66

МЕТОДИКА
визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів

1. Ця Методика встановлює механізм визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів (далі — ав-
томобілі) для цілей віднесення таких автомобілів до об’єктів оподаткування транспортним податком.

2. Середньоринкова вартість автомобіля розраховується за методом аналогії цін ідентичних автомобілів за фор-
мулою, визначеною у пункті 3 Порядку визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів, мотоциклів,
мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2013 р. № 403 (Офіційний вісник Ук-
раїни, 2013 р., № 44, ст. 1576), де за ціну нового транспортного засобу (ЦН) береться ціна нового автомобіля з
урахуванням марки, моделі, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач.

3. Джерелом інформації для визначення ціни нового автомобіля є офіційні прайс-листи виробників (дилерів).
4. Інформація про ціни нового автомобіля з урахуванням марки, моделі, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна,

типу коробки переключення передач подається до 10 січня базового податкового (звітного) періоду (року) дер-
жавним підприємством «Держзовнішінформ» до Мінекономрозвитку.

5. Ідентичними є автомобілі, в яких збігаються такі ознаки і параметри:
марка;
країна-виробник;
тип кузова (седан, універсал тощо);
модель;

конструкція привода тягових коліс;
тип та робочий об’єм двигуна;
потужність двигуна;
тип коробки переключення передач та інших складників силової передачі;
габаритні розміри;
рік випуску;
комплектація.
Розбіжності можуть стосуватися комплектації, пробігу та технічного стану.
6. Аналогічними є автомобілі, в яких збігаються такі ознаки і параметри:
тип кузова (седан, універсал тощо);
призначення (дорожні, позадорожні);
тип двигуна (бензиновий, дизельний тощо);
робочий об’єм двигуна;
привод тягових коліс (передньоприводні, задньоприводні, повноприводні);
тип коробки переключення передач;
габаритні розміри;
комплектація.
7. За наявності кількох аналогів аналогічним автомобілем є автомобіль одного виробника (країни-виробника).
8. У разі коли неможливо визначити ціну ідентичного нового автомобіля в Україні (немає необхідних довідкових

даних) допускається використання даних щодо аналогічних автомобілів.
9. У разі коли неможливо визначити ціну нового автомобіля в Україні, використовується інформація про його

ціну в країнах-виробниках (експортерах).
Ціна нового автомобіля в Україні визначається на рівні ціни країн-виробників (експортерів) без урахування по-

датку на додану вартість у таких країнах, збільшеної на суму податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що
відповідно до законодавства сплачуються під час митного оформлення автомобіля.

10. У разі коли неможливо визначити ціну нового автомобіля в Україні згідно з пунктами 3—8 цієї Методики
допускається використання інформації про ціни нових автомобілів, зазначені у спеціалізованих періодичних ви-
даннях для продажу автомобілів, комп’ютерних програмах, Інтернеті тощо.

11. Коефіцієнт коригування ринкової ціни автомобілів залежно від строку експлуатації визначається як середнє
значення співвідношення ціни автомобілів, що були у використанні, до ціни аналогічних нових автомобілів.

12. Коефіцієнт коригування ринкової ціни автомобілів залежно від пробігу визначається з урахуванням фак-
тичного та нормативного середньорічного пробігу автомобілів.

У разі коли фактичний середньорічний пробіг автомобілів є вищим, ніж їх нормативний середньорічний пробіг,
середньоринкова вартість зменшується, а у разі, коли фактичний середньорічний пробіг є нижчим, ніж норма-
тивний середньорічний пробіг, середньоринкова вартість збільшується.

13. Мінекономрозвитку відповідно до цієї Методики розраховує середньоринкову вартість автомобіля та щороку
до 1 лютого базового податкового (звітного) періоду подає ДФС інформацію про автомобілі, з року випуску яких
минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімаль-
ної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

14. Мінекономрозвитку забезпечує роботу офіційного веб-сайту в режимі, який дає змогу отримати інформацію
про середньоринкову вартість автомобіля шляхом введення даних про їх марку, модель, рік випуску, тип двигуна,
об’єм циліндрів двигуна, тип коробки переключення передач та пробіг.

Додаток 1
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України  
від 18 лютого 2016 р. № 66)

КОЕФІЦІЄНТ 
коригування ринкової ціни транспортних засобів

________
Примітка. У разі експлуатації транспортних засобів понад 12 років коефіцієнт знижується на 1 для легкових ав-

томобілів і на 2 для мопедів та мотоциклів за кожний рік, але не може бути меншим ніж 4.
_____________________

Додаток 2
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України  
від 18 лютого 2016 р. № 66)

КОЕФІЦІЄНТ 
коригування ринкової ціни транспортних засобів

________
Примітка. Для транспортних засобів із строком експлуатації до 1 року, а також транспортних засобів, різниця

між фактичним та нормативним середньорічним пробігом яких становить до 2 тис. кілометрів, кое-
фіцієнт не визначається.

 

Найменування 
транспортних 

засобів 

Коефіцієнт з урахуванням строку експлуатації транспортних  
засобів у роках 

до 1 
понад 
1 до 

2 

понад 
2 до 

3 

понад 
3 до 

4 

понад 
4 до 

5 

понад 
5 до 

6 

понад 
6 до 

7 

понад 
7 до 

8 

понад 
8 до 

9 

понад 
9 до 
10 

понад 
10 до 

11 

понад  
11 до 

12 
Легкові 
автомобілі  

74 62 50 45 42 39 36 33 31 29 27 25 

Мопеди 81 65 52 42 34 27 22 18 14 11 9 7 
Мотоцикли 91 82 75 69 62 57 51 47 43 39 37 35 

 

 

Норматив-
ний 

середньо- 
річний 
пробіг 

транспорт-
них засобів, 

тис. 
кілометрів 

Фактич-
ний 

серед-
ньо-

річний 
пробіг 
транс-
портних 
засобів, 
тис.  
кіло-
метрів 

Коефіцієнт з урахуванням різниці між фактичним  
та нормативним середньорічним пробігом транспортних  

засобів у тис. кілометрів 

понад 
2  

до 5 

понад 
5  

до 8 

понад 
8  

до 10 

понад 
10  

до 12 

понад 
12  

до 14 

понад 
14  

до 16 

понад 
16  

до 18 

понад 
18  

до 20 

понад 
20  

до 22 

понад 
22 

27 
до 27 1 3 5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 

понад 27 0,5 1,5 3 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 
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У Подільському районному суді м. Києва 22.02.2016 року об 11 год. 00
хв. під головуванням судді Декаленко B.C. буде розглядатись цивільна
справа за позовом Шеремета Анатолія Григоровича до Закритого акціонер-
ного товариства «Фінансова Група «Страхові традиції» про стягнення коштів,
третя особа: Моторне (транспортне) страхове бюро України.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) у судове засідання обов’яз-
кова.

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

Суддя B. C. Декаленко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Арбузов Сергій Геннадійович, 24.03.1976 р.н., відпо-

відно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України викликається 25 лю-
того 2016 року о 10.00 год. до старшого слідчої групи - заступника
начальника відділу Генеральної прокуратури України Кравця А. Б. за
адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 36/1, каб. № 313 (тел.: 044-200-67-69)
для проведення слідчих та процесуальних дій за його участю як підоз-
рюваного у кримінальному провадженні № 42015000000000915 за 
ч. 5 ст. 191 КК України.

Новопсковський районний суд Луганської області викликає Гарина Сергія Павло-
вича, фізичну особу-підприємця Бобрицького Євгена Вікторовича як відповідачів у су-
дове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ № 420/2585/15-ц (провадження 
№ 2/420/1959/15) за позовом Публічного акціонерного товариства «Райффайзен банк
Аваль» до Гарина Сергія Павловича, фізичної особи-підприємця Бобрицького Євгена
Вікторовича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 22 лютого 2016 року о 13
год. 40 хв. (резервна дата судового засідання - 26 лютого 2016 року о 13 год. 40 хв.) у
приміщенні Новопсковського районного суду за адресою: вул. Леніна, 28, смт Ново -
псков Луганської області.

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

Суддя Ю. О. Бондар

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя викли-
кає Нікуленка Юрія Володимировича в судове засідання
як відповідача за позовом Фонду гарантування фізичних
осіб в інтересах ПАТ «Укрбізнесбанк» про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, призначене на
22.02.2016 року об 11.30 годині, яке відбудеться за адре-
сою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 51, кабінет № 10.

У випадку неявки в судове засідання та неповідомлення
суду про поважну причину неявки, позов буде розглянутий
на підставі документів, які є в матеріалах справи.

Суддя К. В. Гашук

Повістка про виклик до військової прокуратури Південного регіону України
Прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуван-

ням та підтриманням державного обвинувачення у кримінальних проваджен-
нях слідчого відділу військової прокуратури Південного регіону України
підполковником юстиції Чорним О. Д. відповідно до вимог ст.ст. 36, 112, 133
КПК України викликається на 10 годину 26 лютого 2016 року до приміщення
військової прокуратури Південного регіону України за адресою: м. Одеса, вул.
Піроговська, 11, тел. 731-47-08, для проведення допиту, підозрюваний у кри-
мінальному провадженні № 42015161010001139 Шакуро Дмитро Олексан-
дрович, який в останній раз був зареєстрованим за адресою: АР Крим, 
м. Севастополь, вул. Соловйова, буд. 1.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає відповідачів за позовами ПАТ
КБ «Приватбанк», ПАТ «Акцент-Банк» про стягнення заборгованості, у судові засідання, які
відбудуться: 

22.02.2016 р. (резервне судове засідання 01.03.2016 р.) 
Маклашов Дмитро Олександрович об 11.00 (останнє відоме місце проживання: м. Луганськ,

с. Тепличне, вул. Степна, буд. 4, кв.1) - № 409/270/16-ц
Краснов Сергiй Вiкторович об 11.30 (останнє відоме місце проживання: м. Луганськ, кв. За-

річний, буд. 10, кв. 41) - № 409/269/16-ц 
Суддя В. Г. Скворцова

01.03.2016 р.
Благіна Ірина Іванівна о 9.30 (останнє відоме місце проживання: м. Луганськ, вул. Алчевська,

буд. 27)  № 409/111/16-ц
Суддя В. В. Тімінський

У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України. З
опублікуванням цього оголошення відповідачі по справах вважаються належним чином пові-
домленими про час, день та місце проведення судового засідання.

 оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення 
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Втрачені документи
на човен «КРИМ» бортовий № НИГ1298К, видані 

на ім’я Миргородова Дмитра Анатолійовича, 
вважати недійсними.

Втрачений диплом спеціаліста 
АН № 10216594, виданий 26 червня 1998 року Східноукраїнським 

державним університетом Федотову Олександру Олексійовичу 
за спеціальністю «Правознавство», 

вважати недійсним.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя
Юдіна С. Г.) повідомляє, що 02 грудня 2015 року було винесено заочне рі-
шення за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк
«Український фінансовий світ» до Куделінської Тетяни Анатоліївни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької області
викликає Вілкова Євгена Олександровича, останнє місце реєс-
трації якого: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Будівельни-
ків, 171-144, як відповідача у цивільній справі за позовом
Жовтневої районної адміністрації Маріупольської міської ради
до Вілкова Євгена Олександровича, третя особа - Комунальний
заклад «Міський дитячий будинок змішаного типу «Центр
опіки» для дітей дошкільного та шкільного віку», про позбав-
лення батьківських прав у судове засідання, яке відбудеться
22.02.2016 р. о 09 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою:
87500, Донецька область, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31
(каб.10). У разі неявки та неповідомлення суду про причини
неявки справу буде розглянуто у відсутність відповідача на під-
ставі наявних документів. 

Суддя О. В. Турченко

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська,
буд. 39 «А») розглядає цивільну справу за позовом Заєць
Катерини Михайлівни до Пірус Ганни Анатоліївни про стяг-
нення аліментів.

Відповідач Пірус Г. А. викликається на 22 лютого 2016
року о 10.30 годині до Добропільського міськрайонного
суду, кабінет № 7, для участі у розгляді справи. До розгляду
цивільної справи пропонується надати суду письмові пояс-
нення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача,
необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність на підставі наяв-
них у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення. 

Суддя Діденко C. O.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська,
буд. 39 «А») розглядає цивільні справи за позовами Публіч-
ного акціонерного товариства «Дельта Банк» про стягнення
заборгованості за кредитними договорами.

Відповідачі:
Сопіна Ірина Анатоліївна, 11.06.1966 року народження,

останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Харцизьк,
вул. Рєпіна, 29;

Мартинов Олександр Сашевич, 05.04.1977 року народ-
ження, останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Хар-
цизьк, вул. 40-річчя Визволення України, 50/22;

Шушкіна Антоніна Василівна, 18.05.1977 року народ-
ження, останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Хар-
цизьк, вул. Краснознаменівська, 59/33;

Теремицька Ганна Іванівна, 19.01.1973 року народження,
останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Харцизьк,
вул. 40-річчя Визволення України, 17/65;

Яковлєв Володимир Вікторович, 01.04.1966 року народ-
ження, останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Хар-
цизьк, вул. Металургів, 15/100, викликаються на 22 лютого
2016 року о 09.30 годині до Добропільського міськрайон-
ного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді справ. До роз-
гляду цивільних справ пропонується надати суду письмові
пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по
справах.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідачів
необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше
справи будуть розглянуті у їхню відсутність на підставі на-
явних у них даних чи доказів і ухвалено заочні рішення.

Суддя Хоменко Д. Є.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя
(місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає
справу за позовом Рудченко Юлії Вікторівни до Третья-
кова Артура Володимировича про визнання особи
такою, що втратила право користування житловим при-
міщенням, треті особи - ПП «Житлофонд 279», Викон-
ком Маріупольської міської ради.

Відповідач у справі Третьяков Артур Володимирович
викликається на 23 лютого 2016 року о 09.00 годині до
Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя
Донецької області для участі в розгляді справи по суті.

Суддя Щербіна А. В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, Донецька область, вул. Артема, 5)
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТ-
БАНК» до Хохлової Катерини Олександрівни про стягнення
заборгованості за договором.

Відповідач по справі Хохлова Катерина Олександрівна,
28.03.1988 року народження, яка зареєстрована за адресою:
Артемівський район, м. Соледар, вул. Носова, 6/6, виклика-
ється на 23.02.2016 року о 08 годині 30 хвилин до суду, ка-
бінет 312, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він по-
винен повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута у його відсутність.

Суддя Погрібна Н. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Артемівськ, Донецька область вул. Артема, 5) розглядає ци-
вільну справу за позовом Марценюк Анни Василівни до Мар-
ценюка Василя Йосиповича про стягнення аліментів на дитину,
яка продовжує навчатися.

Відповідач по справі: Марценюк Василь Йосипович, 1970
року народження, який мешкає за адресою вказаною в позові:
Донецька область, м. Артемівськ, вул. Річна, 30, викликається
на 10 годину 00 хвилин 22 лютого 2016 року до суду: м. Арте-
мівськ, вул. Артема, 5, кім. 302, для участі у розгляді справи
по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він пови-
нен повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде
розглянута у його відсутність.

Суддя Фролова Н. М.

Артемівський міськрайонннй суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, Донецька область, вул. Артема, 5)
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТ-
БАНК» до Русанової Лариси Анатоліївни про стягнення за-
боргованості.

Відповідач по справі Русанова Лариса Анатоліївна, яка за-
реєстрована: м. Часів Яр, вул. Горького, 3/7, Донецька об-
ласть, викликається на 23.02.2016 року о 08 годині 30
хвилин до суду, кабінет №312, для участі у розгляді справи
по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він по-
винен повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута у його відсутність.

Суддя Погрібна Н. М.

Артемівський міськрайонннй суд Донецької області 
(м. Артемівськ Донецької області, вул. Артема, 5) розглядає
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват-Банк» про стяг-
нення заборгованості, відповідач по справі Євтухова Тетяна
Леонідівна, місце реєстрації та проживання: Донецька об-
ласть, м. Артемівськ, вул. Риндіна, 5-4, викликається на
22.02.2016 року о 09 годині 30 хвилин до суду, каб. № 309,
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Тверський С. М.

Артемівський міськрайонннй суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, Донецька область, вул. Артема, 5)
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТ-
БАНК» до Лугового Юрія Миколайовича про стягнення за-
боргованості.

Відповідач по справі Луговий Юрій Миколайович,
17.02.1970 р.н., який зареєстрований: м. Єнакієве, вул. Вок-
зальна, 67, викликається на 23.02.2016 року о 08 годині 30
хвилин до суду, кабінет №312, для участі у розгляді справи
по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він по-
винен повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута у його відсутність.

Суддя Погрібна Н. М.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в
судове засідання, яке відбудеться 22 лютого 2016 року об
11.30 годині в приміщенні Токмацького районного суду Запо-
різької області за адресою: Запорізька область, м. Токмак,
вул. Леніна, буд. 28, Зінчук Валентину Анатоліївну, 20 червня
1964 року народження, зареєстрована за адресою: Донецька
область, Старобешівський район, с. Кумачове, вул. Радянська,
59, та Зінчука Сергія Вікторовича, 18 лютого 1988 року народ-
ження, зареєстрований за адресою: Донецька область, Ста-
робешівський район, с. Кумачове, вул. Радянська, 59, як
відповідачів у цивільній справі № 328/282/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства «Кредобанк» до Зінчук
Валентини Анатоліївни, Зінчука Сергія Вікторовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. 

Суддя Петренко Л. В.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл. повідом-
ляє, що кримінальне провадження № 1-кп/243/66/2016 по
обвинуваченню Попова Олександра Володимировича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ст. 258-3 ч. 1 КК України - призначено до судового розгляду
на 22.02.2016 року о 13.00 год. за адресою суду: 
м. Слов’янськ Донецької обл., вул. Добровольського, 2 
(2 поверх).

Явка обвинуваченого Попова Олександра Володимиро-
вича, 25.11.1978 року народження, зареєстрованого: м. Гор-
лівка Донецької обл., вул. Матросова, б. 30 — обов’язкова.

При собі мати паспорт.
Суддя Руденко Л. М.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоно-
сова, №157) розглядає цивільну справу №233/5227/15-ц за
позовом ПАТ «Дельта Банк» до Лукіша О. І. про стягнення
заборгованості. Відповідач у справі Лукіш Олег Іванович,
14.12.1963 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька
область, м. Макіївка, пос. Калініна, вул. Ботанічна, 7/208, ви-
кликається до суду на 08 год. 30 хв. 23 лютого 2016 року
(корп. №2, каб. №21) для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У разі неприбуття відповідач повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за його відсутності. 

Суддя О. В. Каліуш

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

Відповідач Орел Олександр Вікторович, останнє місце ре-
єстрації та проживання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Ру-
дакова, буд. 41, кв. 30, викликається 23 лютого 2016 року о
08 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. В. Неженцева

Чернігівський районний суд Запорізької області викликає
в судове засідання, яке відбудеться 23 лютого 2016 року о
09.30 годині в приміщенні Чернігівського районного суду
Запорізької області за адресою: Запорізька область, смт
Чернігівка, вул. Леніна, буд. 391, Лищенка Павла Анатолійо-
вича, Лищенко Валентину Іванівну, зареєстровані за адре-
сою: Донецька область, м. Кіровське, вул. І.Франка, 13, як
відповідачів по цивільній справі №329/81/16-ц за позовом
уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб на ліквідацію ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» (ско-
рочена назва ПАТ «ВБР») до Лищенка Павла Анатолійовича,
Лищенко Валентини Іванівни про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Суддя Н. М. Пода

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоно-
сова, №157) розглядає кримінальне провадження
№233/5696/15-к за обвинуваченням Великанова О. О. за 
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Великанов Олексій
Олександрович, 25.04.1994 р.н., останнє відоме місце про-
живання: Донецька область, м. Авдіївка, вул. Нахімова, 23,
викликається до суду на 09.30 год. 22 лютого 2016 року
(корп. № 2, каб. №18), для участі у судовому засіданні. Ухи-
лення від явки на виклик суду обвинуваченим та оголо-
шення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є
підставою для здійснення спеціального досудового розслі-
дування чи спеціального судового провадження. 

Суддя А. І. Міросєді

Суддя Голопристанського районного суду м. Гола
Пристань Ширінська О. Х. повідомляє про слухання
цивільної справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
до Алєксієнко Ю.Г. про стягнення заборгованості,
яке відбудеться 25.02.2016 року о 09:30 год. за ад-
ресою: м. Гола Пристань, вул. Горького, №19, та ви-
кликає до суду відповідача Алєксієнко Юлію
Генріхівну, місце реєстрації: пров. Л. Українки, 6, кв.
3, м. Гола Пристань, 75600. У разі неявки у судове
засідання відповідача справа буде розглядатися за
її відсутності. 

Краматорський міський суд Донецької області (84000, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну
справу за позовом Заболотньої Яни Володимирівни до За-
болотнього Олексія Петровича про визнання особи такою,
що втратила право користування житлом. Відповідач у
справі Заболотній Олексій Петрович, 1976 року народження,
зареєстрований: м. Краматорськ, вул. Бєляєва, 117-71, фак-
тичне місце проживання якого невідомо, викликається на
24.02.2016 року о 09.20 годині до суду, зал судових засідань
№11/3, для участі у розгляді справи по суті. Відповідачу про-
понується надати свої заперечення проти позову та докази.
У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його
відсутність. 

Суддя Марченко Л. М.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Якубович Ігор Валентинович,

11.04.1966 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135,
297-5 КПК України викликається до старшого слід-
чого в ОВС Генеральної прокуратури України Третяка
Д.О. за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 36/1,
кабінет 259 (тел. 044-200-58-86) для проведення 24
лютого 2016 року об 11:00 год. слідчих та проце-
суальних дій у кримінальному провадженні 
№ 42015000000000362 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК
України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Гаврилов Ігор Олексійович,

16.10.1969 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135,
297-5 КПК України викликається до старшого слід-
чого в ОВС Генеральної прокуратури України Третяка
Д.О. за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 36/1,
кабінет 259 (тел. 044-200-58-21) для проведення 24
лютого 2016 року о 10:00 год. слідчих та проце-
суальних дій у кримінальному провадженні 
№ 42015000000000362 за ч. 5 ст. 191 КК України.

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду у До-
нецькій області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського,
2, тел. (0626)-66-42-55) знаходиться кримінальне провад-
ження № 4201405000000473 (справа №1-кп/243/788/2015)
за обвинуваченням Давиденко Олександра Анатолійовича за
ст.ст. 258-3 ч. 1, 367 ч. 2 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваче-
ного Давиденко Олександра Анатолійовича, який зареєстро-
ваний за адресою: вул. К. Маркса, 23/23, м. Слов’янськ
Донецької області у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 22 лютого 2016 року о 12-30 год.  у залі судового за-
сідання № 7. Якщо обвинувачений, до якого не застосовано
запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не прибув
за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий роз-
гляд, призначає дату нового засідання і вживає заходів до
забезпечення його прибуття до суду.

Суд також має право постановити ухвалу про привід об-
винуваченого та/або ухвалу про накладання на нього грошо-
вого стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12
КПК України та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя О. В. Неженцева

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду у Донець-
кій області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, тел.
(06262)-3-56-33) знаходиться кримінальне провадження 
№ 4201505000000046 (справа №1-кп/243/579/2015) за обвину-
ваченням Сталенного Владислава Юрійовича за ст. 258-3 ч. 1 КК
України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Неженцева О. В.
викликає обвинуваченого Сталенного Владислава Юрійовича,
який зареєстрований за адресою: вул. Перемоги, 162/47, м. Гор-
лівка Донецької області, у підготовче судове засідання, яке від-
будеться 22 лютого 2016 року об 11-30 год.  у залі судового
засідання №7. Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за ви-
кликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд,
призначає дату нового засідання і вживає заходів до забезпе-
чення його прибуття до суду.

Суд також має право постановити ухвалу про привід обвину-
ваченого та/або ухвалу про накладання на нього грошового стяг-
нення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України
та здійснити спеціальне судове провадження.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська,
буд. 39 «А») розглядає цивільну справу за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «ДТЕК Донецькобленерго» в
особі Криворізького ЦОК до Науменка Володимира Мико-
лайовича про стягнення вартості електроенергії, не обліко-
ваної внаслідок порушення споживачем правил
користування електроенергією.

Відповідач Науменко В. М. викликається на 22 лютого
2016 року о 09.00 годині до Добропільського міськрайон-
ного суду, кабінет № 7, для участі у розгляді справи. До роз-
гляду цивільної справи пропонується надати суду письмові
пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по
справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача,
необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність на підставі наяв-
них у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення. 

Суддя Діденко C. O.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул. Артема,
5) розглядає цивільну справу № 219/9830/15-ц;
2/219/381/2016 за позовною заявою Череповської Ольги
Володимирівни до Череповського Олексія Ігоровича,
третя особа: Орган опіки та піклування Артемівської мі-
ської ради, про позбавлення батьківських прав.

Відповідач по справі Череповський Олексій Ігорович
(останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: До-
нецька область, м. Соледар, вул. Бездворного, буд. 80)
викликається 23 лютого 2016 року на 10 годину 00 хви-
лин до суду, каб. 301, для участі в розгляді справи по
суті.

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

Суддя Конопленко О. С.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу за заявою Сорокіної К. М., за участю
заінтересованої особи Дубініної С. В. про перегляд рі-
шення Слов’янського міськрайонного суду від 24 липня
2013 року за позовом Дубініної С. В. до Сорокіної К. М.
про визнання заповіту недійсним.

Заінтересована особа Дубініна Світлана Володими-
рівна, місце реєстрації та проживання: Російська Феде-
рація, Красноярський край, м. Норильськ, проспект
Ленінський, 31/141, викликається 22 лютого 2016 року
о 08 год. 00 хв. до суду, для участі у розгляді справи по
суті.

Заінтересованій особі пропонується надати свої запе-
речення щодо заявлених вимог та докази. У випадку не-
прибуття відповідач повинен повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута у його
відсутності.

Суддя О. В. Неженцева

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радян-
ська, буд. 39 «А») розглядає цивільні справи за позовом
Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський
Акціонерний Банк» (ПАТ «ВіЕйБі Банк») до Гоклова Юрія
Яковича про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

Відповідач Гоклов Ю. Я. викликається на 22 лютого
2016 року на 09.00 годину до Добропільського міськ-
районного суду, кабінет № 7, для участі у розгляді
справи. До розгляду цивільної справи пропонується на-
дати суду письмові пояснення та заперечення, а також
усі наявні докази по справі. У випадку неприбуття до су-
дового засідання відповідача, необхідно повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута у
його відсутність на підставі наявних у них даних чи до-
казів і ухвалено заочне рішення. 

Суддя Діденко C. O.

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул.
Радянська, буд. 39 «А») розглядає цивільні справи
за позовом Фельцан-Харченко Олени Михайлівни до
Харченко Андрія Миколайовича про розірвання
шлюбу.

Відповідач Харченко A. M. викликається на 22 лю-
того 2016 року на 09.00 годину до Добропільського
міськрайонного суду, кабінет № 7, для участі у роз-
гляді справи. До розгляду цивільної справи пропо-
нується надати суду письмові пояснення та
заперечення, а також усі наявні докази по справі. У
випадку неприбуття до судового засідання відпові-
дача, необхідно повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у його відсутність на
підставі наявних у них даних чи доказів і ухвалено
заочне рішення. 

Суддя Діденко C. O.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова,
157) розглядає цивільну справу № 233/6694/15-ц за позовом
Мозгунової Т. В. до Мозгунова В. М., третя особа - Орган
опіки та піклування Костянтинівської міської ради, про на-
дання дозволу на багаторазовий в’їзд та виїзд в районі про-
ведення АТО на неконтрольовану територію України через
лінію зіткнення у межах Донецької області та за межі Ук-
раїни неповнолітньої дитини без згоди батька.

Відповідач у справі Мозгунов В’ячеслав Миколайович,
1980 р.н., останнє відоме місце проживання якого: м. Макі-
ївка Донецької області, вул. Державіна, буд. 13, кв. 1, викли-
кається до суду на 22 лютого 2016 року о 08.30 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
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оголошення

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська повідом-
ляє Матюшина Дмитра Анатолійовича, що судом у судо-
вому засіданні 18 грудня 2015 р. винесено заочне рішення
по цивільній справі № 201/15405/15-ц, 2/201/4041/2015 за
позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Дата
Майнінг Груп» до Матюшина Дмитра Анатолійовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором, яким
позовні вимоги товариства з обмеженою відповідальністю
«Дата Майнінг Груп» до Матюшина Дмитра Анатолійовича
про стягнення заборгованості за кредитним договором за-
доволено. Стягнуто з Матюшина Дмитра Анатолійовича
(ІПН 3095318631) на користь товариства з обмеженою від-
повідальністю «Дата Майнінг Груп» (код ЄДРПОУ
35945570, р/р 26500010453501 в ПАТ «Альфа-Банк», МФО
300346, м. Київ, вул. О. Гончара, 52, оф. 31) заборгованість
за кредитним договором № 500237561 від 01 листопада
2011 року станом на 10 серпня 2015 року у розмірі 38 307,
95 грн., а саме:

— заборгованість за кредитом — 21 720, 25 грн.
— заборгованість за відсотками — 4 787, 70 грн.
— заборгованість по комісії — 4 800 грн.
— штраф за останній рік — 7 000 грн.
Стягнуто з Матюшина Дмитра Анатолійовича (ІПН

3095318631) на користь товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Дата Майнінг Груп» (код ЄДРПОУ 35945570,
р/р 26500010453501 в ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346,
м. Київ, вул. О. Гончара, 52, оф. 31) судовий збір у розмірі
1 218 грн. Рішення суду набирає законної сили в порядку,
передбаченому ст. 223 ЦПК України.

Суддя Демидова C. O.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа за позо-
вом Бакаржиєвої Валентини Федорівни до Василишеної
Наталі Антонівни про визнання особи такою, що втра-
тила право користування житловим приміщенням.

Суд викликає відповідачку Василишену Наталю Анто-
нівну в судове засідання, яке відбудеться 10.03.16 року
о 10-00 годині в приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ,
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.

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільну справу за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Укрсоцбанк» до Ярошенко Жанни Вікторівни
про стягнення заборгованості за кредитним договором,
місце проживання якої невідомо, викликається на
25.03.2016 року о 08-00 годині, до суду, каб. №22, для
участі у розгляді справ 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 у його відсутність. 

Суддя Михальченко А. О.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області
викликає в якості відповідача Шеховцова Станіслава
Сергійовича у справі за позовом Шеховцової Анас-
тасії Вячеславівни до Шеховцова Станіслава Сергі-
йовича про позбавлення батьківських прав у судове
засідання, яке відбудеться 23.02.2016 року о 09 го-
дині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою:
(93400, бул. Дружби народів (колишня вул. Леніна),
буд. 19, м. Сєвєродонецьк).

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

Суддя В. М. Олійник
Ніколаєва Олена Олександрівна, 14 вересня 1985 р.н.,

остання відома зареєстрована адреса проживання: м. Лу-
ганськ, квартал Ольховський, буд. 10, кв. 41, викликається
до Броварського міськрайонного суду Київської області як
відповідачка по цивільній справі № 361/8266/2015-ц за по-
зовом Ніколаєва Володимира Володимировича до Ніко-
лаєвої Олени Олександрівни, третя особа: орган опіки та
піклування Броварської міської ради Київської області, про
визначення місця проживання малолітньої дитини та стяг-
нення аліментів на її утримання.

Судовий розгляд справи відбудеться 04 березня 2016
року о 10 год. 00 хв. Явка до суду обов’язкова. Адреса
суду: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Грушевського,
2, кабінет (зал судових засідань) № 217. 

Суддя В. О. Василишин

Каховський міськрайонний суд Херсонської області у
зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Мані-
йова Олександра Вікторовича до Ємельянової Юлії Вік-
торівни, треті особи: Приватний нотаріус Чаплинської
державної нотаріальної контори Херсонської області За-
воротченко Алла Іванівна про визнання договору дару-
вання частини житлового будинку недійсним, викликає
відповідачку — Ємельянову Юлію Вікторівну. Судове за-
сідання відбудеться 23.02.2016 року о 09.00 год.

Адреса суду: м. Каховка Херсонської області, вул. Ме-
літопольська, 172, каб. № 27. В разі неявки у судове за-
сідання відповідача слухання справи відбудеться за його
відсутності. 

Суддя Г. В. Подіновська

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідачку в судове засідання Рослякову
Марину Олександрівну в справі № 433/165/16-ц-
2/433/207/16 за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Рос-
лякової Марини Олександрівни 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, 5 а.

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

Суддя Бондаренко Л. І.

Троїцький районний суд Луганської області 
викликає як відповідача в судове засідання 
Суржанського Дмитра Валентиновича в справі 
№ 433/164/16-ц-2/433/206/16 за позовом ПАТ «Ук-
рсоцбанк» до Суржанського Дмитра Валентиновича
про стягнення 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 роз-
глядатиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України. 

Суддя Бондаренко Л. І.

Білокуракинський  районний суд   Луганської об-

ласті повідомляє, що 24.09.2015 року ухвалено за-

очне рішення по цивільній справі № 409/2365/15-ц

за позовом Публічного акціонерного товариства ко-

мерційного банку «Приватбанк» до Скляренка Кос-

тянтина Юрійовича, 12.11.1968 р.н., про стягнення

заборгованості за кредитним договором. 

Суддя Максименко Ю. О.

Білокуракинський районний суд  Луганської об-

ласті повідомляє, що 26.08.2015 року ухвалено за-

очне рішення по цивільній справі № 409/1788/15ц за

позовом Публічного акціонерного товариства комер-

ційного банку «Приватбанк» до Костюк Валентини

Іванівни, 29.05.1956 р.н., про стягнення заборгова-

ності за кредитним договором. 

Суддя В. Г. Скворцова

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 09.10.2015 року ухвалено за-

очне рішення по цивільній справі № 409/2025/15ц за

позовом Публічного акціонерного товариства комер-

ційного банку «Приватбанк» до Укачукву Олени Ва-

леріївни, 06.05.1966 р.н., про стягнення

заборгованості за кредитним договором. 

Суддя Третяк О. Г.

Лисичанський міський суд Луганської області по-

відомляє, що 28.09.2015 року ухвалено заочне рі-

шення по цивільній справі № 415/2573/15ц за

позовом Публічного акціонерного товариства комер-

ційного банку «Приватбанк» до Остроглядової Олек-

сандри Олександрівни, 18.01.1959 р.н., про

стягнення заборгованості за кредитним договором. 

Суддя Калмикова Ю. О.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області

повідомляє, що 01.12.2015 року ухвалено заочне рі-

шення по цивільній справі № 428/7972/15ц за позо-

вом Публічного акціонерного товариства

комерційного банку «Приватбанк» до Степанова Ми-

коли Костянтиновича, 13.12.1968 р.н., про стягнення

заборгованості за кредитним договором. 

Суддя Олійник В. М.

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької об-
ласті викликає до суду: 

— Павленко Ольгу Вікторівну, остання адреса реєс-
трації якої: м. Маріуполь, вул. Курчатова, б. 51, кв. 55,
як відповідачку по цивільний справі за позовом публіч-
ного акціонерного товариства комерційний банк «При-
ватбанк» до Павленко Ольги Вікторівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором, розгляд якої
відбудеться 01.03.2016 р. о 08:30 год. в приміщенні суду
за адресою: м. Маріуполь, пp. Металургів, 31, каб. 10.

У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
у його відсутність.

Суддя О. В. Турченко

Старовижівський районний суд Волинської об-
ласті (Волинська область, смт Стара Вижівка, вул.
Польова, 2) викликає в судове засідання Гузя Ро-
діона Степановича, 01.08.1988 р.н., зареєстрованого
у с. Смідин Старовижівського р-ну Волинської об-
ласті, як відповідача по справі за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» про стягнення заборгованості, роз-
гляд якої відбудеться 24.02.2016 р. о 10 год. 00 хв. 

У разі неможливості прибути в судове засідання
на вказану дату резервна дата розгляду справи о 10
год. 00 хв. 29.02.2016 р. 

Суддя Л. О. Кошелюк

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№157) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ «Укрсоцбанк»
до Іванової Я.В., Дутікової М.В. про стягнення заборгованості 
за кредитним договором. Відповідач у цивільній справі 
№ 233/471/16-ц — Дутікова Марина Василівна, 31 жовтня 1973
р.н., зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Макіївка,
вул. Ольховська, буд. 22, пер. 13, викликається у судове засі-
дання на 08-00 год. 29 лютого 2016 р. Відповідач у цивільній
справі №233/475/16-ц — Іванова Яна Володимирівна, 17 грудня
1977 р.н., зареєстрована за адресою: м. Макіївка Донецької об-
ласті по вул. Філатова, 6/12, викликається у судове засідання на
08-45 годину 29 лютого 2016 року. Розгляд зазначених цивільних
справ відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайон-
ного суду Донецької області (корп. №2,каб.№16).

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
за їх відсутності. 

Суддя Т.О. Мартишева

Миргородський районний суд Полтавської області ви-
кликає Нестерова Валерія Олексійовича, Нестерову Тетяну
Віталіївну, Нестерову Олену Валеріївну, Нестерова Павла
Валерійовича (останнє відоме зареєстроване місце прожи-
вання: вул. Гоголя, 181 А, кв. 28, м. Миргород) в якості 
відповідачів в судове засідання по цивільній справі 
№ 2/541/96/2016 за позовом Чернякової Надії Іванівни до
Нестерова Валерія Олексійовича, Нестерової Тетяни Віта-
ліївни, Нестерової Олени Валеріївни, Нестерова Павла Ва-
лерійовича про визнання права власності на квартиру.

Судове засідання відбудеться 09 березня 2016 року о 09
годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: вул. Го-
голя, 133, м. Миргород Полтавської області, головуючий
суддя Гриб М. В.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки, справу буде
розглянуто за Вашої відсутності. Відповідачі Нестеров Ва-
лерій Олексійович, Нестерова Тетяна Віталіївна, Нестерова
Олена Валеріївна, Нестеров Павло Валерійович зобов’язані
повідомити суд про причини неявки в судове засідання.

В провадженні Білгород-Дністровського міськрайонного
суду знаходиться цивільна справа №495/5648/15-ц за позо-
вом ПАТ «Державний ощадний банк України» до Левченка
Євгена Вікторовича, третя особа — Димченко Михайло Вік-
торович про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської об-
ласті викликає в якості відповідача Левченка Євгена Вікто-
ровича, та в якості третьої особи — Димченка Михайла
Вікторовича у судове засідання, яке відбудеться 15 березня
2016 року о 10 год. 40 хв. у приміщенні Білгород-Дністров-
ського міськрайонного суду за адресою: Одеська область,
м. Білгород-Дністровський, вул. Енгельса, 27 (зал судових
засідань №1).

Білгород-Дністровський міськрайонний суд пропонує
Левченку Євгену Вікторовичу, Димченку Михайлу Вікторо-
вичу надати пояснення, заперечення та усі наявні докази по
справі особисто або через представника.

У разі Вашої неявки у судове засідання, справа може бути
розглянута у Вашу відсутність. 

Суддя Боярський О. О.

Білоцерківський міськрайонний суд (09100, 
м. Біла Церква, вул. Першотравнева, 4-а, зал судо-
вого засідання № 6, суддя Цуранов А. Ю.) викликає
як відповідачку Калюжну Тетяну Вікторівну, по ци-
вільній справі №357/15787/15ц, 2/357/322/16 за по-
зовом Публічного акціонерного товариства
«Альфа-Банк» до Калюжної Тетяни Вікторівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором,
розгляд вищезазначеної справи призначено на 26
лютого 2016 року о 12 год. 30 хв.

У разі неявки в судове засідання справа буде роз-
глянута за вашої відсутності на підставі наявних у
справі доказів.

З опублікуванням у пресі оголошення про виклик
відповідач вважається повідомленим про час та
місце розгляду справи згідно з вимогами ст.74 ЦПК
України. 

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької
області (87535, м. Маріуполь, пр. Металургів, 231)
розглядає цивільну справу за позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційний банк «Приват-
Банк» до Шостак Ольги Калманівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Відповідачка по справі Шостак Ольга Калманівна,
останнє відоме місце реєстрації в Іллічівському
районі м. Маріуполя по вул. Сєченова, 81, кв.29, ви-
кликається о 16 годині 30 хвилин 04 березня 2016
року до суду, кабінет № 14, 15, для участі у розгляді
справи по суті. Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття, відповідач повинен повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута за
його відсутності на підставі ст. ст. 169 ч. 4, 225 ЦПК
України. 

Суддя О. О. Хараджа

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької
області (87535, м. Маріуполь, пр. Металургів, 231)
розглядає цивільну справу за позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційний банк «Приват-
Банк» до Зимнєва Анатолія Анатолійовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач по справі Зимнєв Анатолій Анатолійо-
вич, останнє відоме місце реєстрації в Іллічівському
районі м. Маріуполя по вул. Гонди, 48 А, кв.5, викли-
кається о 16 годині 40 хвилин 04 березня 2016 року
до суду, кабінет № 14, 15, для участі у розгляді
справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, від-
повідач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за його відсутності на
підставі ст. ст. 169 ч. 4, 225 ЦПК України. 

Суддя О. О. Хараджа

Ладижинський міський суд Вінницької області ви-
кликає Будник Юлію Анатоліївну та Будник Анастасію
Ігорівну для участі у судовому розгляді в якості від-
повідачів у цивільній справі за позовом виконавчого
комітету Ладижинської міської ради про визнання
осіб такими, що втратили право користування служ-
бовим жилим приміщенням. Справа буде розгляда-
тись суддею Патраманським І. О. у приміщенні
Ладижинського міського суду Вінницької області за
адресою: м. Ладижин, Вінницька область, вул. Ра-
дянська, 13, тел. (04343)6-03-66, 01 березня 2016
року о 13 год. 00 хв. У разі неявки відповідача у су-
дове засідання, справа буде розглядатись за його
відсутності за наявними у справі доказами з поста-
новленням заочного рішення.

Апеляційний суд міста Києва викликає як відповідача
Гонченка Сергія Сергійовича (останнє відоме місце про-
живання: м. Київ, просп. Ватутіна, 24, кв.257) у судове
засідання, що відбудеться 25 лютого 2016 року о 10 год.
30 хв. у цивільній справі за апеляційною скаргою пред-
ставника Публічного акціонерного товариства Акціонер-
ний Банк «Укргазбанк» — Сироїд Алли Валентинівни на
заочне рішення Дніпровського районного суду м. Києва
від 28 серпня 2015 року у справі за позовом Публічного
акціонерного товариства Акціонерний Банк «Укргазбанк»
до Гонченка Сергія Сергійовича про стягнення кредитної
заборгованості.

Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без
поважних причин або неповідомлення суд про причини
неявки, справа буде розглянута у Вашу відсутність.

Адреса суду: м. Київ, вул. Солом’янська, 2-а.
Суддя С. М. Рубан

Болградський районний суд Одеської області викли-
кає до суду як відповідача Тодорову Іванну Василівну,
останнє відоме місце проживання якої: с. Виноградне
Болградського району Одеської області, вул. Леніна, 61,
в судове засідання 03.03.2016 року о 09 год. 00 хв., для
участі в розгляді цивільної справи за позовом ПАТ
«Альфа-Банк» до Тодорової Іванни Василівни про стяг-
нення заборгованості.

Відповідачці пропонується надати заперечення проти
позову та відповідні докази. У випадку неявки відпові-
дачки Тодорової І. В. в судове засідання 03.03.2016 року
о 09.00 годині і неповідомлення про причину неявки,
справа буде розглянута у відсутності відповідачки на під-
ставі наявних у справі доказів.

Адреса суду: 68702, м. Болград Одеської області, вул.
25 Серпня, 192, каб.№5.

Це оголошення вважається належним повідомленням
про час та місце розгляду справи.

Суддя І. В. Тимошенко

Дніпровський районний суд м. Києва повідомляє,
що 11.03.2016 року о 13 год. 45 хв. розглядати-
меться цивільна справа № 755/22189/15-ц за позо-
вом Павловського Віталія Борисовича, Павловського
Володимира Віталійовича, Павловської Любові
Дмитрівни, Павловської Наталії Віталіївни до Власюк
Марії Миколаївни про визнання особи такою, що
втратила право користування житловим приміщен-
ням.

Власюк Марія Миколаївна, останнє відоме місце
проживання: м. Київ, вулиця Березняківська, 4, кв.68,
викликається в судове засідання як відповідачка.

У разі неявки відповідачки справа буде розглянута
на підставі наявних в матеріалах справи доказів.

Адреса суду: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 10.
Суддя Гаврилова О. В.

Крюківський районний суд м. Кременчука Полтав-
ської області викликає в судове засідання, що відбу-
деться в приміщенні Крюківського районного суду
м. Кременчука (м. Кременчук, вул. Красіна, буд.
37/49) в якості відповідача:

Хаманді Махмуда Хасана, останні відомі місця пе-
ребування: м. Одеса, вул. Арамейська, буд. 4, кв.36,
Полтавська область, Кременчуцький район, с. Мала
Кохнівка, вул. Лесі Українки, буд. 2, о 10 год. 00 хв.
11 березня 2016 року по справі за позовом Синяк
Ірини Олександрівни до Хаманді Махмуда Хасана про
позбавлення батьківських прав та стягнення алімен-
тів на утримання неповнолітньої дитини.

Ваша явка є обов’язковою. У разі неявки у судове
засідання справа буде вирішена на підставі наявних
у ній доказів, у Вашу відсутність.

Суддя Демиденко І. О.

Подільський районний суд м. Києва розглядає ци-
вільну справу за заявою Товариства з обмеженою
відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» до Сав-
чук Олени Анатоліївни про стягнення заборгованості
за договором про надання споживчого кредиту.

Відповідачка у справі Савчук Олена Анатоліївна,
31.03.1974 р.н., зареєстрована: м. Київ, вул. Нижньо-
юрківська , буд. 3, кв. 3, викликається до суду на 29
лютого 2016 р. о 12.30 год., каб. № 9, в приміщення
за адресою: м. Київ, вул. Волоська, 6/14 Б, для участі
у розгляді справи по суті.

У випадку неприбуття в судове засідання відпові-
дач повинен повідомити суд про причину неявки,
інакше справа буде розглянута за його відсутності. 

Суддя Ларіонова Н. М.
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Сахновщинський районний суд Харківської області
викликає Пелюшкевича Михайла Мироновича в судове
засідання як відповідача по цивільній справі за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості за
кредитним договором, яке відбудеться  29 лютого 2016
року о 15 год. 30 хв. у приміщенні суду: вул. Шмідта, 10,
смт Сахновщина Харківської області.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
вважається повідомленим про час та місце розгляду
справи, у випадку неявки відповідача в судове засідання
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя О. С. Зимовський

Сахновщинський районний суд Харківської області
викликає Польову Наталію Леонідівну в судове засі-
дання як відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ
КБ «Приватбанк»  про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, яке відбудеться  02 березня 2016
року об 11 год. 30  хв. у приміщенні суду: вул. Шмідта,
10, смт Сахновщина Харківської області.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
вважається повідомленим про час та місце розгляду
справи, у випадку неявки відповідача в судове засідання
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя О. С. Зимовський

Шевченківський районний суд Запорізької області

викликає у судове засідання на 24.02.2016 р. о 12:00

до Шевченківського районного суду Запорізької об-

ласті Костенюк Аллу Костянтинівну в якості відпо-

віда по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приват

Банк» про стягнення заборгованості за кредитним

договором. (Суддя Галущенко Ю. А.) У разі неявки в

судове засідання справа буде розглянута за відсут-

ності відповідача за навними у справі доказами.

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської
області викликає Ковальову Олену Василівну (останнє відоме
місце проживання: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук,
проспект Полтавський, буд. 211) в якості відповідача у су-
дове засідання по цивільній справі за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до
Ковальової Олени Василівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 21 березня 2016 року о 09
годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: м. Кремен-
чук, вул. Першотравнева, 29/5, кабінет № 18.

Явка до суду відповідача є обов’язковою, у разі неявки
справу буде розглянуто за Вашої відсутності. Відповідач зо-
бов’язаний повідомити суд про причини неявки в судове за-
сідання.

Суддя Ж. О. Кривич

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова ви-
кликає Бєляєву Олену Володимирівну, 21.12.1980
року народження, як обвинувачену на 10.30 годину
24 лютого 2016 року по кримінальному провадженню
№ 644/10913/15-к; №/п 1-кп/644/624/15 у відношенні
Бєляєвої Олени Володимирівни, обвинуваченої у вчи-
ненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 
ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Місцезнаходження
суду: м. Харків, просп. Архітектора Альошина, 7, каб.
№ 16.

Голова суду Черняк В. Г.

Приморський районний суд м. Маріуполя викликає як
відповідача Дяченка Павла Павловича, який мешкав за ад-
ресою: м. Маріуполь, вул. Котовського, б. 17, по цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства КБ
«Приватбанк» до Дяченка Павла Павловича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 23 лютого 2016 року 
о 08-40 годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріу-
поль, пр. Будівельників, 52-А, кабінет № 39-а.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі неявки
до суду без поважних причин, це оголошення вважається
належним повідомленням і справу буде розглянуто по суті
за наявними матеріалами справи.

Суддя М. В. Дзюба

Приморський районний суд м. Маріуполя викликає як
відповідачку Близнюк Ольгу Миколаївну, яка мешкала за
адресою: м. Маріуполь, вул. Домаха, б.46, по цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства КБ
«Приватбанк» до Близнюк Ольги Миколаївни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 23 лютого 2016 року о 08-
20 годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр.
Будівельників, 52-А, кабінет № 39-а.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі неявки
до суду без поважних причин, це оголошення вважається
належним повідомленням і справу буде розглянуто по суті
за наявними матеріалами справи.

Суддя М. В. Дзюба

Тарутинський районний суд Одеської області пові-
домляє Моток Серафима Валерійовича як відповідача,
що судове засідання по цивільній справі за позовом ПАТ
КБ «Приватбанк» до Моток Серафима Валерійовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором від-
будеться в приміщенні суду (Одеська область, Тарутин-
ський район, смт Тарутине, вул. Красна, 235, каб. №2)
під головуванням судді Тончевої Н. М. 01 березня 2016
р. о 10 год. 30 хвилин. У разі неявки у судове засідання
справа буде розглянута у Вашу відсутність у заочному
порядку.

Дворічанський районний суд Харківської області викликає Тома-
рєва Віктора Володимировича, 1979 р. н., який значиться зареєстро-
ваним за адресою: Харківська область, Дворічанський район, 
с. Вільшана, вул. Миру, буд. 238, як відповідача в судове засідання
по цивільній справі № 618/48/16-ц (провадження № 2/618/35/16) за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Томарєва Віктора Володимиро-
вича про стягнення заборгованості, призначене на 25 лютого 2016
року до 09-00 год. Судове засідання відбудеться в залі № 2 суду за
адресою: смт Дворічна, вул. Осеніна, 1, Дворічанського району Хар-
ківської області.

За неможливості явки відповідач зобов’язаний повідомити суд
про причини неявки. У разі неявки до суду в зазначений день та час
без поважних причин, неповідомлення про причини неявки, справа
буде розглянута за відсутності відповідача на підставі наявних дока-
зів із постановленням заочного рішення.

Суддя Є. А. Рябоконь

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання відповідача Тол-
стуна Олександра Олександровича (92023,
Луганська обл., Лутугинський р-н., с. Георгіївка, вул.
Мічуріна, б. 16) по цивільній справі №409/181/16-ц
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 17.03.2016 року (ре-
зервна дата 21.03.2016 р.) об 11-00 годині в залі
суду за адресою: Луганська область, смт Білокура-
кине, пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає в якості відповідача Будкова Сергія Володими-
ровича (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, с.
Павлоград, вул. Червона, 45) у судове засідання з роз-
гляду цивільної справи №428/10819/15-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» м.
Київ до Будкова Сергія Володимировича про стягнення
заборгованості за кредитним договором, яке відбу-
деться 04.03.2016 року о 08 годині 20 хвилин у примі-
щенні суду за адресою: Луганська область, м.
Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 19. У разі неявки на вказане
судове засідання суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І.О. Юзефович

У Подільському районному суді м. Києва
01.03.2016 р. о 10 год. 30 хв. під головуванням судді
Декаленко B. C. буде розглядатись цивільна справа
за позовом Публічного акціонерного товариства
«Київгаз» до Дундуа Нодара Отарієвича про стяг-
нення заборгованості за газ.

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

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

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача по справі 
№ 409/2162/15-ц за позовом ПАТ «Всеукраїнський Ак-
ціонерний Банк» до Афанасьєвої Світлани Миколаївни
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 01.03.2016 року о 09:30
год. (резервна дата 09.03.2016 р. о 09:30 год.) в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.

Викликається Афанасьєва Світлана Миколаївна, ос-
таннє місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Победоносна,
буд.1, кв. 93. У випадку неявки відповідача справу буде
розглянуто за її відсутності за наявними доказами.

Суддя Полєно B. C.

Сокирянський районний суд Чернівецької області по-
відомляє, що 01 лютого 2016 року постановлено заочне
рішення в цивільній справі №2/722/32/16 за позовом
ПАТ «Альфа-Банк» до Амбросійчука Вячеслава Івано-
вича про стягнення заборгованості, яким позовну заяву
задоволено.

Відповідач Амбросійчук В.І., 20.06.1971 року народ-
ження, зареєстроване місце проживання якого не 
відоме, а останнє відоме місце проживання — с. Роман-
ківці Сокирянського району Чернівецької області, має
право отримати в Сокирянському районному суді за ад-
ресою: вул. Шевченка, 7, м. Сокиряни Чернівецької об-
ласті, копію вищезазначеного рішення суду.

Суддя Римлянська Г. О.

Білокуракинський районний суд Луганської області 
викликає в судове засідання відповідача по справі 
№ 409/33/16-ц за позовом Стародубцева Станіслава Івано-
вича до Луганської міської ради про визнання права влас-
ності на квартиру.

Судове засідання відбудеться 24.02.2016 року о 10:00
год. (резервна дата 01.03.2016 р. о 10:00 год.) в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Шевченка, 2.

Викликається Представник Луганської міської ради, ос-
таннє місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Коцюбинського,
буд.14. У випадку неявки представника відповідача справу
буде розглянуто за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Полєно B. C.

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає відповідача по справі Шевченка Констянтина Мико-
лайовича в судове засідання з цивільної справи 
№ 408/6078/15-ц (2/408/430/16) за позовом Шевченко
Наталії Олександрівни до Шевченка Констянтина Мико-
лайовича про стягнення аліментів на утримання дитини,
що відбудеться 26 лютого 2016 року о 08-00 год. у при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, смт Біло-
водськ, вул. Комсомольська, 30.

У разі неявки відповідача Шевченка Констянтина Ми-
колайовича на вказане засідання суд розглядатиме
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя М. С. Рукас

Святошинський районний суд м. Києва повідомляє 
гр. Лещенка Івана Володимировича, зареєстрованого 
м. Київ, бульв. Ромена Роллана, 5/8, кв. 256, що судове
засідання щодо розгляду цивільної справи
№2/759/1046/16 за позовом Цушко В. І. до Лещенка І. В.
про визнання особи такою, що втратила право користу-
вання жилим приміщенням та зняття її з реєстрації за
місцем проживання відбудеться 09 березня 2016 року
об 11 год. 00 хв.

Просимо гр. Лещенка І. В. з’явитися до Святошин-
ського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул.
Якуба Коласа, 27-А, зал № 3, з собою мати документ,
який посвідчує особу.

Суддя Величко Т. О.

Новогродівський міський суд Донецької області 
(84583, м. Новогродівка, вул. Риночна, 110) розглядає
цивільну справу за позовом Шевченко Олени Олексан-
дрівни до Шевченка Дмитра Вікторовича про позбав-
лення батьківських прав. Відповідач у справі Шевченко
Дмитро Вікторович (зареєстрований за адресою: 83017,
вул. Антіпова, буд.1, кв. 42 Калінінського району міста
Донецьк), викликається на 21 березня 2016 року на 10
год. до суду, каб.№4, 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 відсутності. 

Суддя Пархоменко О. Ф.

На підставі наказу Міністерства енергетики та вугіль-

ної промисловості України №54 від 05.02.2016 року,

Державне підприємство «Донецька вугільна енергетична

компанія» повідомляє про виділ зі складу відокремле-

ного підрозділу «Шахта «Південнодонбаська №3 

ім. М. С. Сургая» та створення на його базі Державного

підприємства «Шахта ім. М. С. Сургая».

Строк пред’явлення вимог кредиторами — два місяці

від дати публікації повідомлення про виділ.

Святошинський районний суд м. Києва (вул. Жи-

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

вом Київського геріатричного пансіонату до

Тищенко Світлани Василівни про стягнення боргу за

договором викликає відповідача Тищенко Світлану

Василівну у судове засідання на 24.02.2016 р. о 09

год. 40 хв. та повідомляє, що в разі неявки справа

буде розглянута у її відсутності.

Суддя Ул’яновська О. В.

Самаілову Олегу Андрійовичу з’явитися в судове за-
сідання 10 березня 2016 року на 11-00 годин до Амур-
Нижньодніпровського райсуду м. Дніпропетровська за
адресою: вул. Новоселівська, 9 (каб. 9) як відповідачу
по цивільній справі № 199/9148/15 за позовом Товарис-
тва з обмеженою відповідальністю «Дата Майнінг Груп»
до Самаілова Олега Андрійовича про стягнення забор-
гованості.

У разі неявки відповідача у судове засідання справа
буде розглянута за його відсутності на підставі наявних
матеріалів та постановлене заочне рішення. 

Суддя Якименко Л. Г.

Токмацький районний суд викликає у судове за-

сідання на 09 годину 00 хвилин 26 лютого 2016 року

до Токмацького районного суду (м. Токмак, вул. Во-

лодимирська, 28, каб. №7) в якості відповідача Же-

ребятіну Ольгу по справі за позовом Жеребятіна

Сергія Володимировича до Жеребятіної Ольги про

розірвання шлюбу. 

Суддя Гавілей М. М.

Дніпровський районний суд м. Києва повідомляє, що
25.02.2016 року о 12 год. 30 хв. розглядатиметься ци-
вільна справа № 755/21967/15-ц за позовом Черніговець
Людмили Ігорівни, Манченко Валерії Миколаївни до
Черніговець Миколи Ігоровича про визнання особи
такою, що втратила право користування житловим при-
міщенням.

Черніговець Микола Ігорович, останні відомі місця
знаходження: м. Київ, вул. Юності, 6, кв. 51, виклика-
ється в судове засідання як відповідач.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута на
підставі наявних у матеріалах справи доказів.

Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. № 202.
Суддя Бартащук Л. П.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропет-

ровської області (суддя Юдіна С. Г.) повідомляє, що

25 грудня 2015 року було винесено заочне рішення

за позовом Публічного акціонерного товариства

«Комерційний банк «Український фінансовий світ»

в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування

вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ КБ «УФС»

Гончарова Сергія Івановича до Присяжнюк Олени

Володимирівни про стягнення заборгованості.

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає відповідача по справі №408/6091/15-ц за позовом
ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-Банк» про стягнення
заборгованості за кредитним договором Матвієнка Ми-
хайла Вікторовича (24.12.1981 р.н., м. Свердловськ, Лу-
ганська область).

Судове засідання відбудеться 18.03.2016 року о 15 го-
дині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська
область, смт Біловодськ, вул. Комсомольська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без Вашої участі
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Є. О. Соболєв

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в судове
засідання відповідача Ганул Юлію Адамівну (останнє ві-
доме місце проживання: м. Київ, вул. Райдужна, 71, кв. 24)
по цивільній справі за позовом Ганула Вадима Миколайо-
вича до Ганул Юлії Адамівни, третя особа Дніпровський
районний відділ Головного управління Державної мігра-
ційної служби України про визнання особи такою, що втра-
тила право користування житловим приміщенням, яке
відбудеться 22 лютого 2016 року о 12:45 год., в примі-
щенні Дніпровського районного суду м. Києва за адресою:
м. Київ, вул. І. Сергієнка, 3, каб. 47. 

Суддя Марцинкевич В. А. У разі неявки відповідача
Ганул Ю. А. справа буде розглянута у її відсутність.

Долинський районний суд Івано-Франківської області
повідомляє, що 29 лютого 2016 о 09.30 год в приміщенні
суду за адресою: м. Долина, вул. Обліски, 115, Івано-Фран-
ківської області, відбудеться розгляд цивільної справи за
позовною заявою Бєлаш Олександри Мирославівни до
Бєлаш Віктора Миколайовича про розірвання шлюбу.

У судове засідання викликають відповідача, останнє ві-
доме місце проживання: м. Алчевськ, вул. Гмирі, 34/8 Лу-
ганської області.

Явка в судове засідання відповідача обов’язкова.
Про причини неявки він зобов’язаний повідомити суд.

У разі неявки відповідача в судове засідання без поважних
причин справу буде розглянуто за наявними в справі до-
казами без його участі. 

Суддя Тураш В. А.

Макарівський районний суд Київської області по-
відомляє про те, що 17.03.2016 о 09.30 год., в при-
міщенні суду за адресою: 08000, смт Макарів,
Київська обл., вул. Фрунзе, 35, буде слухатись ци-
вільна справа за заявою ПАТ «Укрсоцбанк» про пе-
регляд за нововиявленими обставинами рішення
Макарівського районного суду від 13.02.2014 у
справі за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Лагуна М. І.,
Дмитрієва О. П., 3-тя особа: ТОВ «Траверз-Буд» Че-
ботарьова Ю. С., про звернення стягнення на пред-
мет іпотеки. 

Суддя Косенко А. В.

Броварський міськрайонний суд Київської області
викликає як відповідача Лісковця Олега Івановича у
цивільній справі за позовом Третяк Вікторії Володи-
мирівни до Лісковця Олега Івановича, третя особа:
Орган опіки та піклування Броварської міської ради
Київської області про позбавлення батьківських прав
та стягнення аліментів на дитину.

Розгляд справи призначено на 01 березня 2016
року на 16.00 год. та 11 березня 2016 року на 14.00
год. у приміщенні Броварського міськрайонного
суду за адресою: місто Бровари Київської області,
вулиця Грушевського, 2, каб. № 206. 

Суддя Дутчак І. М.

Оболонський районний суд м. Києва викликає як
відповідача Косовську Олену (Анжеліку) Миколаївну
(зареєстроване місце проживання: м. Київ, пр. 
Г. Сталінграду, 42-Б, кв. 136) по цивільній справі
№2/756/1689/16 за позовом Єрко Т. Л. до Косовської
О. (А.) М., третя особа — Оболонський РВ ГУ ДМС
України в м. Києві, про позбавлення відповідача
права користування квартирою, в судове засідання
на 17.03.2016 року на 14:00 год. Адреса суду: м.
Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 23.

Наслідки неявки передбачені ст.169 ЦПК України. 
Суддя М. М. Маринченко

Дніпровський районний суд м. Києва повідомляє, що
03.03.2016 року о 09 год. 30 хв. розглядатиметься ци-
вільна справа № 755/22274/15-ц за позовом Мельни-
ченко Наталії Іванівни, Місько Ярослави Ігорівни до
Місько Ігоря Петровича про визнання особи такою, що
втратила право на користування житловим приміщен-
ням.

Місько Ігор Петрович, останнє відоме місце реєстра-
ції: м. Київ, вул. Кибальчича, 8-А, кв. 35, викликається в
судове засідання як відповідач. У разі неявки відповідача
справа буде розглянута на підставі наявних в матеріалах
справи доказів. Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб.
№ 202. 

Суддя Бартащук Л. П.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85000, Донецька область, м. Добропілля, вул. Радянська,
39 А) розглядає цивільну справу за позовом Публічного
акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Дащенка Юрія
Вікторовича про стягнення боргу за кредитним договором.
Відповідач у справі Дащенко Юрій Вікторович, 1965 року
народження, офіційно зареєстрований за адресою: м. Іло-
вайськ Донецької області, вул. Комуністична, б.72, викли-
кається на 01 березня 2016 року о 10-00 год. до суду,
каб.№1, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Тітова Т. А.
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погода на завтра

Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 20 ЛюТОГО

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

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

Сєвєродонецький міський суд Луганської області повідом-
ляє, що 15 січня 2016 року ухвалено заочне рішення по ци-
вільній справі №428/3058/15-ц за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ до Со-
пунова Юрія Леонідовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Суддя І. О. Юзефович

фотофакт

Гранти сприяють
розвитку громад
на Донеччині

Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр» 

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ. Цими днями у містах Костянтинів-
ка та Дружківка Донецької області відкрили після ремонту центри
дитячої та юнацької творчості, а у Святогірську знову запрацювала
істотно оновлена міська музична школа. В урочистостях з нагоди
завершення реконструкції цих закладів взяли участь і міжнародні
партнери донеччан — Надзвичайний і Повноважний посол Японії
в Україні Шігекі Сумі та координатор програми з надзвичайних си-
туацій і стабілізації Міжнародної організації  з міграції Естер Руїз де
Азуа. Присутність поважних гостей стала цілком прогнозованою і
закономірною, адже вже майже рік (з березня 2015-го) за фінансо-
вої підтримки уряду Японії міжнародна організація з міграції реалі-
зує у 8 громадах Донецької і Луганської областей проект «Сприян-
ня стабілізації громад на Донбасі». Безпосередньо на Донеччині
бенефіціари проекту — органи влади, місцеві жителі та вимушені
переселенці в містах Бахмут, Краматорськ, Дружківка, Костянти-
нівка та Святогірськ. 

«Загалом проект передбачає проведення ремонту на 21 об’єкті
соціальної інфраструктури, які є соціальними центрами для понад
20 тисяч осіб у 8 громадах, серед яких майже 9 тисяч людей — ви-
мушені переселенці та інші вразливі групи», — уточнив Шігекі Сумі.

Міжнародна організація з міграції надала фінансову допомогу
для проведення заходів соціального згуртування громад, у яких
взяли участь понад 1400 людей, з них майже 400 — вимушені пе-
реселенці. І місцева влада Донеччини, і міжнародні партнери пере-
конані, що такі заходи потрібно проводити у прифронтовому регіоні
насамперед для того, щоб об’єднати людей та інтегрувати внутріш-
ньо переміщених осіб і всіх місцевих жителів в український простір,
у нормальне мирне життя. 

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

У ФОКУСІ. Днями онлайн-
видання LensCulture оголосило
фіналістів і переможців щоріч-
ного міжнародного конкурсу
сучасної фотографії. Серед
відзначених і українець Мак-
сим Дондюк. Наш фотограф-

документаліст посів третє міс-
це в номінації «Серія» з фото -
проектом «Культура протисто-
яння», який висвітлює події Ре-
волюції гідності.

Свої роботи на конкурс на-
дали  аматори і професіонали
зі 120 країн з п’яти континентів,
пише BBC. Цього року добірка
охоплює широкий спектр знім-

ків: від фіксації химерних рухів
до постановочних сцен і мета-
форичних образів. Виходячи з
різноманітності якісних робіт,
міжнародному журі довелося
багато попрацювати, щоб на-
звати кращих.

До складу журі традиційно
увійшли такі професіонали як
керівник фотослужби The Guar-

dian Роджер Тус, головний ре-
дактор Aperture Деніз Вольфф,
директор відділу фотографії га-
лереї «Флауер» Кріс Літтвуд та
інші знавці фотомистецтва.

Переміг у номінації «Серія»
американець Девід Шеннон-
Лайар. На другому місці — Се-
бастьян Палмер з Великобри-
танії. 

Знімки з Революції гідності 
достойно оцінили професіонали

Євген ЛОГАНОВ,
«Урядовий кур’єр»

АФЕРИ. У Запоріжжі шах-
рай спробував нажитися на
заощадженнях пересічних
жителів області, зібраних для
лікування поранених у зоні
АТО захисників Вітчизни. Не-
гідника затримали. Обвину-
вальний акт проти злодія,
який викрав гроші, спрямува-
ли до суду, де, згідно з чин-
ним законодавством, на афе-
риста очікує до восьми років
позбавлення волі.

Як прокоментував подію
начальник відділу комунікацій
ГУ Нацполіції України в Запо-
різькій області Олександр
Вовкодав, ще кілька місяців
тому з волонтерського рахун-
ку, призначеного для збиран-

ня коштів на реабілітацію по-
ранених у зоні АТО бійців,
зникло понад чверть мільйо-
на гривень. Під час розшуко-
вих заходів оперативники
Придніпровського управління
кіберполіції ДКП Нацполіції
України затримали 30-річного
раніше засудженого за ко-
рисливі злочини жителя За-
поріжжя, який розробив зло-
чинну схему привласнення
волонтерських коштів. 

Спочатку він придбав кіль-
ка банківських карток і шах-
райським шляхом здобув
реквізити рахунку, куди не-
байдужі громадяни переказу-
вали кошти на реабілітацію
поранених бійців. На його
картки надійшли сотні тисяч
гривень заощаджень грома-
дян. 

Афериста звинувачують у
крадіжках у великих розмірах
(ч. 4 ст. 185 КК України). 

На гачок аферистів потра-
пили бабуся та підприємець.
Спершу під виглядом соцпра-
цівників шахраї ошукали 78-
річну пенсіонерку-запоріжанку
на 112 тисяч гривень та 100
доларів США. Тут спрацювала
перевірена схема заміни гро-
шей старого зразка на новий.
Оглядаючи місце пригоди, по-
ліцейські вилучили конверти з
нарізаним газетним папером,
отриманим замість заощад-
жень.  

А в Мелітополі двічі ошукали
30-річного місцевого приват-
ного підприємця. На одному із
сайтів він знайшов оголошен-
ня про продаж дитячих підгуз-
ків. Домовившися з продав-

цем, перерахував 2500 гри-
вень, та замовлення не отри-
мав, бо телефон «власника то-
вару» перебував поза зоною.
Прикметно, що раніше такі
«віртуальні підгузки» вже кош-
тували йому 8 тисяч гривень.
Тож працівники поліції просять
громадян бути пильними, роб-
лячи покупки в інтернеті.

Усі дані про події внесено до
Єдиного реєстру досудових
розслідувань за ознаками ст.
190 (шахрайство) КК України.
Пошуки злодіїв тривають. А
поліцейські вкотре наголошу-
ють, що не варто довіряти ін-
формації, яку повідомляють
невідомі особи телефоном, і
прохають розповісти про ці
шахрайські схеми рідним і
близьким, передовсім літнім
людям.

Нажитися на святому не вийшло

НЕ ДЛЯ СЛАБКОДУХИХ. Гонець Фідіппід, який сповістив
Афіни про перемогу греків, пробіг дистанцію 42 км і 195 м,
передав благу звістку і впав замертво від виснаження. Нині
марафонська дистанція підкорюється тренованим бігунам,
серед яких чимало представниць прекрасної статі. Днями ук-
раїнка Наталія Легонькова стала переможницею традиційно-
го Лос-Анджелеського марафону.

Дистанцію 42 км 195 м наша легкоатлетка подолала за 2
години 30 хвилин 41 секунду, повідомляє сайт Федерації лег-
кої атлетики. Наталія тривалий час бігла в дуеті з ефіопкою
Серркалем Абрха, та на заключній п’ятикілометровці відірва-

лася від суперниці, вигравши у неї на фініші одну хвилину і
42 секунди. Замкнула трійку американка Джулія Будняк з со-
лідним відставанням в 14:02.

Марафон в Лос-Анджелесі проводять з 1986 року. Чотири
рази його  вигравали українки: Любов Клочко (1993 і 1996
рр. ) і Тетяна Позднякова (2003 і 2004 рр.).

У Лос-Анджелесі Легонькова не лише перемогла, а й вста-
новила особистий рекорд. До цього її найкраще досягнення
було показане 26 жовтня минулого року у Дубліні (2:31.08).

У змаганнях серед чоловіків трійку призерів склали кенійці.
Найшвидшим з них був Велдон Кіруї (2:13.07 год).
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