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ЦИТАТА ДНЯ

АРСЕНІЙ ЯЦЕНЮК:

Успіх залежить 
від управлінських рішень 

ТРАНСПОРТ. Україна, Грузія, Азербайджан і Казахстан на 
сьогодні політично відпрацювали всі аспекти, завдяки яким 
проект нового Шовкового шляху в обхід Росії до Китаю буде ді-
єздатним. Перший тестовий рейс, що успішно дістався пункту 
призначення 31 січня, допоміг виявити можливі «вузькі місця» 
і зрозуміти, як уникати їх у майбутньому. На цьому наголосив 
міністр інфраструктури Андрій Пивоварський під час засідан-
ня Ради експортерів та інвесторів при Міністерстві закордонних 
справ. Відтепер справа за комерціалізацією потяга. 

«Новий Шовковий шлях — стратегічний проект для всього 
регіону. Його успіх залежить від якості управлінських рішень 
менеджерів, від того, наскільки ефективно вони комерціалізу-
ватимуть проект. І це не лише доставка вантажів від України 
до Китаю, а й розвиток торгових відносин з іншими ринками, 
зокрема Казахстану та Ірану», — цитує слова міністра прес-
служба відомства.

Домовлено створити робочу групу і вже до кінця лютого 
сформувати попередній перелік проектів наповнення альтер-
нативного маршруту.

ЦИФРА ДНЯ

85,965927 млрд грн

штрафу наклав АМКУ на ПАТ «Газпром» 
за монополізм на ринку транзиту 

газу магістральними трубопроводами 
України  

«Держава 
забезпечує мінімальний 

гарантований рівень 
за державні кошти. 

Все, що вище, — 
ми вводимо державну 
страхову медицину».

ДоКУМеНТУКРАїНА і свіТ

Постанова Кабінету 
Міністрів України 
«Про затвердження 
Правил етичної поведінки 
державних службовців»

Про національні особливості 
корупції в Україні і досвід 
Італії в боротьбі з мафією 
розповідає депутат ПАРЄ 
Мішель Ніколетті

Прем’єр-міністр про бачення подальшого 
реформування системи охорони здоров’я  

АКТУАЛЬНо.  Що змінилося на краще і хто затягує в болото 
розв’язання мовного питання, розпитуємо в директора 
Інституту української мови Павла ГРИЦЕНКА

За шаленим BMW
РеЗоНАНс. Які наслідки для реформи матиме погоня поліцейських за порушниками, 
що скінчилася стріляниною

Тетяна БОДНЯ,  
«Урядовий кур’єр» 

Поки поліцейські затримува-
ли на дорогах порушників-

скандалістів, відео з якими зго-
дом з’являлося в інтернеті, на-
род їм аплодував. Але після по-

гоні в столиці, яка закінчилася 
загибеллю людини, усе відразу 
змінилося. Суспільство розділи-
лося на затятих прихильників 
дій поліції і не менш затятих су-
противників щодо питання пра-
вомірності стрільби. Одні впев-
нені, що інакше лихачів не зупи-

ниш, інші категорично засуджу-
ють правоохоронців.

Печерський районний суд Ки-
єва обрав запобіжний захід у ви-
гляді тримання під вартою стро-
ком на два місяці працівнико-
ві патрульної поліції Сергієві 
Олійнику, який у ніч на 7 люто-

го під час переслідування авто-
мобіля BMW у Києві застрелив 
його пасажира. Арешт не перед-
бачає внесення застави. Адво-
кати заарештованого планують 
оскаржити рішення суду.

У свою чергу, коментуючи цю 
історію, глава Національної по-

ліції України Хатія Деканоїдзе 
зазначила: «Мені жаль, що суд-
дя прийняла таке рішення, бо з 
самого початку ми нічого не при-
ховували, ми передали всі мате-
ріали слідству. Він свідо-
мо прийшов у прокуратуру, 
він не переховувався». 4

5
М

ал
ю

но
к 

ху
до

ж
ни

ка
-іл

ю
ст

ра
то

ра
 С

ер
гі

я 
О

вч
ар

ен
ка

 з
 с

ай
ту

 v
k.

co
m



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

13

оголошення
www.ukurier.gov.ua20 лютого 2016 року, субота, № 34

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської об-
ласті викликає в судове засідання як відповідача Тє-
рєхову Вікторію Миколаївну по цивільній справі за
позовом Калашнікова Тімура Володимировича про
позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 25.02.2016 року об
11.00 годині в приміщенні Золотоніського міськра -
йонного суду за адресою: м. Золотоноша, вул. Шев-
ченка, 76, каб. 303. Явка відповідача обов’язкова. У
разі неявки справа буде розглядатися без участі від-
повідача.

Суддя О. І. Чирва

Оболонський районний суд м. Києва викликає як
відповідача Воропаєва Олексія Михайловича по ци-
вільній справі № 2/756/2191/16 за позовом Мотор-
ного (транспортного) страхового бюро України до
Воропаєва Олексія Михайловича про стягнення ви-
плаченого страхового відшкодування, розгляд якої
призначено на 23.03.2016 р. о 12.30 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб.
№18, суддя Жук М. В. 

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

Приморський районний суд м. Одеси викликає в
судове засідання як відповідача Ачмиж Жанну Да-
нилівну в цивільній справі №522/50/16-ц за позовом
Корицького П.А. про визнання договору дійсним. Су-
дове засідання відбудеться 11 квітня 2016 року о 09
годині 30 хвилин у залі судових засідань №210 у
приміщенні Приморського районного суду м. Одеси
за адресою: 65029, м. Одеса, вул. Балківська, 33.

В разі неявки відповідача в судове засідання, суд
розглядатиме справу за його відсутності; в разі не-
явки особи, суд зобов’язує повідомити про причини
цього.

Суддя Ю. Б. Свячена

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької об-
ласті викликає в судове засідання як зацікавлену
сторону Тупчій Олену Миколаївну, яка проживає: 
м. Кіровоград, проспект Перемоги, 12, корп. 1, 
кв. 159, та повідомляє, що 29 лютого 2016 року о 10
годині 00 хвилин у приміщенні суду (м. Жмеринка,
вул. Образцова, 6) відбудеться судовий розгляд ци-
вільної справи за заявою Черняк Наталії Максимівни
(зацікавлена особа - Тупчій Олена Миколаївна) про
встановлення факту проживання однією сім’єю.

У разі неявки в судове засідання справу буде роз-
глянуто у вашу відсутність.

Суддя Порощук П. П.

ЗАЯВА
про екологічні наслідки діяльності

Дані про планову діяльність, мету та шляхи її здійснення.
Замовник: Національна радіокомпанія України. Поштова та електронна адреси: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 26.
Об’єкт: Будівництво житлового комплексу з підземним паркінгом, офісними приміщеннями та закладами по обслуговуванню

населення по вул. Л. Первомайського, 5-Б в Печерському р-ні м. Києва. 
Згідно з Державним актом на право постійного користування земельною ділянкою, зареєстрованим Головним управлінням зе-

мельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) №02-09-00008 від
15.11.2004 р., земельна ділянка площею 0,73 га призначена для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового комплексу
з підземним паркінгом, офісними приміщеннями та закладами по обслуговуванню населення.

Мета проекту – будівництво житлового комплексу для забезпечення мешканців міста житловими та офісними приміщеннями
та місцями зберігання власного автотранспорту, у відповідності з конструктивними та технічними вимогами, що відповідають дію-
чим нормам та стандартам України.

Показники оцінки рівнів екологічного ризику та безпеки життєдіяльності населення планованої діяльності.
Вплив проектованого об’єкта на повітряне середовище.
Незначний негативний вплив на повітряне середовище за рахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря під

час роботи ДВЗ автотранспорту при в’їзді та виїзді з паркінгу та автостоянки.
Вплив проектованого об’єкта на водне середовище.
Витрати води на потреби житлового комплексу складають 306,03 м3/добу, 14,74 л/с; полив покриття та зелених насаджень від-

повідно – 2,84 м3/добу та 3,16 м3/добу.
Витрати води на внутрішнє пожежогасіння складають: житлової частини та офісних приміщень – 10 л/с, паркінгу (автоматичне)

– 30 л/с.
Загальна розрахункова кількість стічних вод складає – 300,3 м3/добу, 14,7л/с.
Водопостачання та каналізування об’єкта централізоване з підключенням до існуючих мереж.
Залишкові впливи від проектованого об’єкта.
За умови реалізації всього комплексу заходів, передбачених даним проектом і спрямованих на забезпечення нормативного

стану навколишнього середовища, при експлуатації житлового комплексу буде виявлятися незначний залишковий вплив тільки
на повітряне середовище та водне середовище.

Зобов’язання Замовника щодо здійснення проектних рішень:
На всіх етапах проектування, будівництва і експлуатації об’єкта забезпечити відповідність проектних рішень до норм і правил

охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки.
При експлуатації житлового комплексу з підземним паркінгом, офісними приміщеннями та закладами по обслуговуванню на-

селення по вул. Л. Первомайського, 5-Б в Печерському районі м. Києва значного негативного впливу на навколишнє природне
середовище та здоров’я людей завдаватися не буде.

Екологічний ризик відсутній.

Інформація для абонентів ПрАТ «Фарлеп-Інвест» 
(код ЄДРПОУ 19199961)

Повідомляємо, що з 1 березня 2016 року змінюються
деякі тарифи на послугу доступу до мережі Інтернет для
існуючих абонентів – фізичних та юридичних осіб.

Детальніше про нові тарифи для існуючих абонентів
– в Особистому кабінеті абонента my.vegatele.com, за те-
лефоном цілодобової підтримки 0 800 60 00 60 або 177
(з телефонних ліній Vega). Дзвінки безкоштовні.

Також з 01 березня 2016 р. буде припинено дію по-
слуги доступу до мережі Інтернет за технологією Dial-Up
«Простий доступ» (Оптимальний Інтернет). Детальна ін-
формація – за телефоном 0 800 60 00 60.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає Сбітнєву Антоніну Сергіївну, місце проживання:
м. Луганськ, вул. Яна Лациса, 89, Сбітнєва Олега Вале-
рійовича, місце проживання: м. Луганськ, пров. Комбі-
натський, 37, як відповідачів в судове засідання по
цивільній справі № 409/3459/15-ц за позовом ПАТ КБ
«Правекс-Банк» про стягнення заборгованості, що від-
будеться 24.02.2016 року о 9 год. в приміщенні суду за
адресою: 92200, Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2, тел.2-27-92.

Із опублікуванням цього оголошення відповідач вва-
жається належним чином повідомленим про час, день
та місце проведення судового засідання.

Суддя В. Г. Скворцова

Троїцький районний суд Луганської обл. викликає від-
повідачів за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк» про стяг-
нення заборгованості у судові засідання, які відбудуться:

26.02.2016 року
09:00 Гріненко Роман Володимирович (цивільна

справа 433/3096/15-ц).
У разі неявки відповідача в судове засідання суд роз-

глядатиме справу без Вашої участі на підставі 
ст. 169 ЦПК України. 

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Сватівський районний суд Луганської обл. викликає
відповідачів за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк» про стяг-
нення заборгованості у судові засідання, які відбудуться:

02.03.2016 року
09:30 Степаненко Олександр Володимирович (ци-

вільна справа 426/6368/15-ц)
10:00 Бугаєвська Марія Олександрівна (цивільна

справа 426/6030/15-ц)
12:00 Хрипункова Катерина Володимирівна (цивільна

справа 426/6012/15-ц)
13:00 Орлянкіна( Карпенко) Марина Юріївна (цивільна

справа 426/2365/15-ц).
У разі неявки відповідачів в судове засідання суд роз-

глядатиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України. 

Суддя Река А. С.
4 лютого 2016 року Попаснянським районним судом Луган-

ської області постановлено заочне рішення у цивільній справі
№423/1467/15-ц за позовом Фермерського господарства «Вік-
тор» до Селецького Миколи Олександровича про розірвання до-
говору оренди земельної частки (паю), яким позовні вимоги
задоволено:

розірвано договір оренди земельної частки (паю) у землі
сільськогосподарського призначення, загальною площею 1,61
га, що знаходиться на території Голубівської сільської ради По-
паснянського району Луганської області, укладений 25 березня
2011 року між Селецьким Миколою Олександровичем та Фер-
мерським господарством «Віктор», зареєстрований виконавчим
комітетом Голубівської сільської ради 29 березня 2011 року
№1783; стягнуто з Селецького Миколи Олександровича на ко-
ристь Фермерського господарства «Віктор» судові витрати у
сумі 1638 гривень.

Заочне рішення може бути переглянуте Попаснянським 
районним судом Луганської області за письмовою заявою від-
повідача, поданою протягом десяти днів з дня опублікування
цього оголошення.

Суддя І. В. Лизенко

В провадженні Сватівського районного суду Луганської
області знаходиться спеціальне кримінальне провадження
№ 426/343/16-к стосовно Кравцова Олександра Володими-
ровича, 23.06.1953 року народження, обвинуваченого у вчи-
ненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Кравцов О. B. зареєс-
трований за адресою: Луганська область, Краснодонський
район, с. Новоганнівка, вул. Радянська, 2.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Кравцова
Олександра Володимировича у судове засідання, яке відбу-
деться 24 лютого 2016 року о 09.30 год. в залі Сватівського
районного суду Луганської області, що розташований за ад-
ресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючої судді Гашинської О. А., суддів Гашинського М. А.,
Пчолкіна С. А.

Суддя О. А. Гашинська

Апеляційний суд Київської області викликає в судове
засідання, яке відбудеться 25 лютого 2016 року о 14 год.
30 хв. (за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська,
15) відповідачів Супліченка Костянтина Володимировича
та Єрьоменка Валерія Костянтиновича для участі у роз-
гляді справи за позовом заступника Генерального про-
курора України в інтересах держави в особі Кабінету
Міністрів України, Державного агентства земельних ре-
сурсів України, Державного комітету України із земель-
них ресурсів, Державного підприємства «Київське лісове
господарство» до Київської обласної державної адмініс-
трації, Супліченка Костянтина Володимировича та інших
про витребування земельних ділянок.

З опублікуванням оголошення про виклик Ви вважає-
тесь повідомленим про час і місце розгляду справи.
Ваша неявка без поважних причин або неповідомлення
причини неявки не є перешкодою для розгляду справи.

Суддя О. В. Білоконь

Апеляційний суд Дніпропетровської області повідом-
ляє, що цивільна справа за апеляційною скаргою заступ-
ника прокурора Дніпропетровської області на рішення
Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від
06 лютого 2015 року по справі за позовом прокурора Ба-
бушкінського району м. Дніпропетровська в інтересах
держави в особі Дніпропетровської міської ради до Се-
менової Олени Олександрівни, Реєстраційної служби
Дніпропетровського міського управління юстиції, третя
особа — Товариство з обмеженою відповідальністю
«Солярис» про визнання права комунальної власності,
зобов’язання виконати певні дії, витребування нерухо-
мого майна, відкладена до розгляду в Апеляційному суді
Дніпропетровської області (м. Дніпропетровськ, вул.
Харківська, 13) на 24 лютого 2016 року на 09 год. 00 хв.

У разі неявки відповідача по справі  у судове засі-
дання, справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Т. П. Красвітна
Білокуракинський районний суд Луганської області ви-

кликає в судове засідання відповідача Бондаренка Олега
Миколайовича (91011, м. Луганськ, вул. Горького, б.27) по
цивільній справі №409/254/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоц-
банк» про стягнення заборгованості по кредиту.

Судове засідання відбудеться 24.02.2016 року (резервна
дата 26.02.2016 р.) о 09-00 годині в залі суду за адресою:
Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання відповідача Бессонного Сергія
Анатолійовича (91002, м. Луганськ, кв. Південний, б. 6-а, кв.
111) по цивільній справі №409/251/16-ц за позовом ПАТ
«Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості по кредиту.

Судове засідання відбудеться 24.02.2016 року (резервна
дата 26.02.2016 р.) о 10-00 годині в залі суду за адресою:
Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області
(85300, Донецька область, м. Красноармійськ, вул. Горь-
кого, 20) розглядає цивільну справу за позовом публічного
акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Григор’єва Андрія
Васильовича (адреса реєстрації: м. Донецьк, вул. Терешко-
вої, 7/65), Григор’євої Наталі Олександрівни (адреса реєс-
трації: м. Донецьк, вул. Пінтера, 18/149), Шикіної Валентини
Миколаївни (адреса реєстрації: м. Донецьк, вул. Текстиль-
щиков, 9/51, адреса фактичного проживання: Донецька
обл., Волноваський район, с. Ольгинка, вул. Куйбешива,
104) про стягнення заборгованості. Відповідачі виклика-
ються в судове засідання з розгляду справи по суті на 24
лютого 2016 року на 11 годину 30 хвилин (зал суду № 15).
Відповідачам пропонується надати заперечення (з додаван-
ням доказів). У випадку неможливості бути присутніми в су-
довому засіданні, відповідачі повинні повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута за їх відсут-
ності.

Суддя А. С. Клікунова

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій об-
ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського,
2) розглядає цивільну справу за позовом Кольченко
Любові Олександрівни до Риковського Андрія Фе-
доровича, третя особа: Орган опіки та піклування
Слов’янської міської ради Донецької області про по-
збавлення батьківських прав, стягнення аліментів.

Відповідач по справі Риковський Андрій Федоро-
вич, що зареєстрований за адресою: Донецька об-
ласть, м. Слов’янськ, вул. М. Василевського, б. 14,
кв. 43, викликається на 11.00 годину 22 лютого 2016
року до суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя І. О. Сидоренко

Державна екологічна інспекція у м. Києві 
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

- Головний спеціаліст з питань запобігання та ви-
явлення корупції 

Вимоги до кандидатів:
-повна вища освіта відповідного професійного

спрямування(юридична);
-знання державної мови;
-володіння офісною та ПК технікою на рівні ко-

ристувача;
-наявність громадянства України.
Документи приймаються за адресою: м. Київ, вул.

Набережно-Лугова, 4, звертатися до сектору по ро-
боті з персоналом протягом 25 днів з дня опубліку-
вання оголошення, телефон для довідок: 428-82-27.

Повістка про виклик
Обвинувачена Данілова Валентина

Францівна, 02.01.1957 року народження,
відповідно до ст.ст.134, 135, 323 КПК Ук-
раїни викликається на 10 год. 24 лютого
2016 року до Хмельницького міськрайон-
ного суду (м.Хмельницький, вул. Пилип-
чука, 1, каб. 7, суддя Лунь Р. В., тел.
0 (382) 61-64-60) для проведення судо-
вого розгляду у кримінальному провад-
женні №12015240000000010 за ч. 3
ст.368 КК України. Поважні причини не-
прибуття особи на виклик передбачені у
ст.138 КПК України. Наслідки неприбуття
на виклик передбачені у ст. 139 КПК Ук-
раїни.

Слов’янський міськрайонний суд у До-
нецькій області (84112, м. Слов’янськ, вул.
Добровольського, 2) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Ро-
діна Г. Ф., Нестерової Ю. Г. про стягнення за-
боргованості.

Відповідачі по справі Родін Геннадій Фе-
дорович та Нестерова Юлія Геннадіївна, що
проживають за адресою: Донецька область,
м. Горлівка, вул. Гречко, б. 43, викликаються
на 08.00 годину 24 лютого 2016 року до суду
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя І. О. Сидоренко

Краснолиманським міським судом До-
нецької області (84406, м. Красний Лиман,
вул. Фрунзе, 13) розглядається цивільна
справа № 236/368/16-ц за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства комерційного
банку «ПриватБанк» до Сухоненко Єлізавети
Юріївни про стягнення заборгованості за
кредитним договором в розмірі 62937,37
гривень.

Відповідач Сухоненко Єлізавета Юріївна
викликається до каб. № 27 суду 25 лютого
2016 року на 10 годину 00 хвилин для участі
у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У разі не-
явки відповідача, справа буде розглянута за
його відсутності за наявними доказами.

Суддя Шавиріна Л. П.

Татарбунарський районний суд Оде-
ської області викликає в судове засідання
на 25 лютого 2016 року об 11 год. 00 хв. 
в якості відповідачки Доброву Тетяну 
Михайлівну по цивільній справі
№515/129/16-ц за позовом публічного ак-
ціонерного товариства комерційний банк
«ПриватБанк» до Добрової Тетяни Ми-
хайлівни про стягнення заборгованості.

Адреса суду: вул. Горького, 2, м. Татар-
бунари, Одеська область, 68100.

У разі неявки відповідачки в судове за-
сідання, розгляд справи відбудеться за її
відсутності.

Суддя Сивоконь Т. І.

Нетішинський міський суд Хмельниць-
кої області (адреса: м. Нетішин, просп.
Незалежності, 12) викликає в судове за-
сідання, що відбудеться 23 лютого 2016
року о 09:00 год. Нечипорук Олену Пет-
рівну, останнє відоме місце проживання:
м. Нетішин, вул. Михайлова, буд. 24, кв.
89 Хмельницької області, як відповідачку
у справі за позовом Охріменка Віталія Йо-
сиповича до Нечипорук Олени Петрівни
про стягнення боргу (головуюча у справі
суддя Фурсевич О. В.).

У випадку неявки відповідачки, справа
буде розглянута на підставі наявних у ній
доказів.

Апеляційний суд Кіровоградської об-

ласті викликає в судове засідання Роздо-

будько Світлану Віталіївну для розгляду

цивільної справи за апеляційною скаргою

ТОВ «Кредекс фінанс» на рішення Світ-

ловодського міськрайонного суду від 02

грудня 2015 р. Судове засідання відбу-

деться 24.02.2016 р. о 09:45 в приміщенні

суду (вул. В.Пермська, 2, м. Кіровоград). 

Суддя Т. М. Авраменко

Олександрійський міськрайонний суд

Кіровоградської області викликає в су-

дове засідання Гурєєву Людмилу Олек-

сіївну для розгляду цивільної справи за

позовом ТОВ «Кредекс фінанс» про стяг-

нення боргу. Судове засідання відбу-

деться 23 лютого 2016 р. о 13:30 в

приміщенні суду (вул. Першотравнева,

30/а, м. Олександрія). У разі неявки, суд

розглядатиме справу без вашої участі на

підставі ст.169 ЦПК України. 

Суддя Голосеніна Т. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового

розслідування
Підозрюваному Тимофєєву Олександру

Юрійовичу, 15.05.1971 року народження, що
проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Пет-
ровського, буд. 134, кв.98, на підставі ст.ст.
297-5, 133, 135 КПК України, необхідно
з’явитися 23 лютого 2016 року до каб. 7 СВ
УСБУ в Донецькій області, до слідчого в ОВС
Заїки В. В., за адресою: Донецька область, 
м. Маріуполь, вул. Георгіївська, буд.77, для
проведення слідчих (процесуальних) дій за
вашої участі у кримінальному провадженні
№ 12015050000000775 за ч.1 ст. 258-3 КК
України.

Переяслав-Хмельницьким міськрайон-

ним судом викликається до суду:

- Качан Станіслав Іванович (останнє ві-

доме місце проживання: 08401, Київська

обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул.

Горького, буд. 53) на 09 годину 30 хвилин

25.02.2016 р. для участі у розгляді справи

№ 373/48/16-ц по суті за позовом ПАТ КБ

«ПриватБанк».

Суддя Д. В. Свояк

Комсомольський міський суд Полтавської об-
ласті викликає Міщана Олександра Анатолійовича
(останнє відоме місце проживання: Київська об-
ласть, Києво-Святошинський район, м. Вишневе,
вулиця Вітянська, будинок № 7, квартира 22) та
ПрАТ «Інкомстрах» (останнє відоме місце знаход-
ження: м. Київ, вулиця Червоноармійська, будинок
№ 72), в якості відповідачів в судове засідання у
цивільній справі за позовом Сірка Сергія Олексійо-
вича та Сірко Людмили Ігорівни до Міщана Олек-
сандра Анатолійовича, Приватного акціонерного
товариства «Інкомстрах» про стягнення шкоди, за-
подіяної внаслідок ДТП здоров’ю та майну фізич-
них осіб. Судове засідання відбудеться 24 лютого
2016 року о 14 год. 00 хв. у приміщенні суду за ад-
ресою: Полтавська область, м. Комсомольськ, вул.
Гірників, 17. У разі неявки, справу буде розглянуто
за вашої відсутності.

Суддя О. В. Солоха
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оголошення
Ізяславський районний суд Хмельницької області, що

знаходиться за адресою: 30300, Хмельницька область, м.
Ізяслав, вул. Незалежності, 3, повідомляє, що 3 березня
2016 року об 11 годині 00 хвилин у приміщенні суду відбу-
деться слухання цивільної справи № 675/1608/15-ц, провад-
ження № 2/675/23/2016 за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Хом’як
Ольги Валеріївни, Хом’яка Олександра Станіславовича,
Хом’як Світлани Павлівни, Валентюка Валерія Івановича про
стягнення заборгованості.

Явка Валентюка Валерія Івановича обов’язкова.
У разі неявки справа буде слухатись за відсутності Вален-

тюка Валерія Івановича на підставі тих доказів, які є в мате-
ріалах справи.

Суддя О. С. Янішевська

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області повідомляє про ухвалення 8 вересня 2015
року заочних рішень у цивільних справах за позовами
Публічного акціонерного товариства комерційного банку
«ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредит-
ними договорами до:

- Пенькова Вадима В’ячеславовича (номер справи 
№ 185/6835/15-ц);

- Голєвої Тетяни Олександрівни (номер справи 
№ 185/6800/15-ц);

- Дєвкіна Федора Миколайовича (номер справи 
№ 185/6845/15-ц);

- Гученко Світлани Харитонівни (номер справи 
№ 185/6813/15-ц);

- Касьянова Олексія Анатолійовича (номер справи 
№ 185/6454/15-ц);

- Бобровського Сергія Олександровича (номер справи
№ 185/5721/15-ц);

- Грабченко Ляни Яківни (номер справи 
№ 185/6794/15-ц).

Відповідачам роз’яснюються вимоги ст. 228 ЦПК 
України.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що
його ухвалив, за письмовою заявою відповідачів. Заява
про перегляд заочного рішення може бути подана впро-
довж десяти днів з дня отримання його копії.

Після опублікування оголошення в пресі відповідачі
вважаються повідомленими про винесення заочних рі-
шень по справах.

Суддя У. М. Болдирєва

Криничанський районний суд повідомляє, що в
провадженні суду знаходиться цивільна справа за
позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «Приватбанк» до Сафонова Євгена
Адальбертовича, 15.07.1982 року народження, про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи відбудеться 25 лютого 2016 року
о 10 годині в залі Криничанського районного суду за
адресою: с. Кринички, вул. Виконкомівська, 17 Кри-
ничанського району Дніпропетровської області. В
разі неявки відповідача справа буде розглянута за
його відсутності.

Голова суду Лісняк В. В.

Криничанський районний суд повідомляє, що в
провадженні суду знаходиться цивільна справа за
позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «Приватбанк» до Колодка Валентина Ва-
лентиновича, 14 лютого 1982 року народження, про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи відбудеться 25 лютого 2016 року
о 10 годині в залі Криничанського районного суду за
адресою: с. Кринички, вул. Виконкомівська, 17 Кри-
ничанського району Дніпропетровської області. В
разі неявки відповідача справа буде розглянута за
його відсутності.

Голова суду Лісняк В. В.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2)
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТ-
БАНК» до Волошина Дмитра Сергійовича про стягнення
заборгованості. Відповідач у справі - Волошин Дмитро
Сергійович, відоме місце проживання якого: Донецька
область, м. Слов’янськ, вул. Юн. Комунарів, буд. 72, кв.
2, викликається на 29 лютого 2016 року о 08 годині 10
хвилин до суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Чемодурова Н. О.

Апеляційний суд Донецької області викликає відпові-
дача Растворцева Олега Валерійовича, 29.08.1977 р.н.,
останнє відоме місце проживання: Донецька обл., 
м. Дружківка, вул. Космонавтів, 1/96, у цивільній справі
за позовом ПАТ КБ «Правекс-банк» до Растворцева
Олега Валерійовича, Растворцева Валерія Олександро-
вича, Растворцевої Альбіни Павлівни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором у судове
засідання, яке відбудеться 2 березня 2016 р. об 11.00
год. у приміщенні суду за адресою: Донецька обл., 
м. Артемівськ, вул. Леніна, 10. В разі неявки в судове за-
сідання суд розглядатиме справу за відсутності відпові-
дача за наявними в ній доказами.

Суддя Н. С. Краснощокова

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
Донецька область, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає ци-
вільну справу № 219/10805/15-ц, 2/219/518/2016 за позовною
заявою Степанюк Олени Олександрівни до Степанюка Віктора
Сергійовича про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі Степанюк Віктор Сергійович (останнє ві-
доме суду місце реєстрації за адресою: 86400, Донецька область,
м. Єнакієве, вул. Ілліча, б. 1, кв. 2) викликається на 1 березня
2016 року о 13 годині 50 хвилин до суду, каб. 212, для участі в
розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен пові-
домити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута
за його відсутності.

Суддя О. П. Харченко

Шевченківський  районний суд м. Запоріжжя викликає

Оболенцева Олександра Вікторовича в судове засідання як

відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Оболен-

цева Олександра Вікторовича, справа № 336/6915/15-ц про

стягнення заборгованості на 02.03.2016 року на 11:30 го-

дину, яке відбудеться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Ча-

рівна, 117а. 

Суддя Галущенко Ю. А.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва зна-
ходиться цивільна справа за позовом Балояна Ашота Нерсесо-
вича до Погосян Сусанни Саркісівни про поділ спільного майна
подружжя.

Розгляд зазначеної справи повторно призначено на 21 бе-
резня 2016 року о  15 годині 20 хвилин у Шевченківському 
районному суді м. Києва (адреса суду: м. Київ, вул. Дегтярівська,
31-А, каб. 405). Суд викликає в судове засідання Погосян Су-
санну Саркісівну як відповідача.

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

Суддя О. Ф. Малинников

Деснянський районний суд м. Києва викликає як відпові-
дача Секача Данила Володимировича, який зареєстрований
за адресою: м. Київ, пр. Лісовий, 33, кв. 257, у судове засі-
дання, яке призначене на 14.03.2016 року о 10 год. 45 хв.,
для розгляду справи за позовом Бабіченко С. П. до Секача
Д. В. про позбавлення батьківських прав та встановлення
піклувальника. Адреса суду: м. Київ, пр. Маяковського, 5-в,
каб. 34.

Суддя Грегуль О. В.

Краматорський міський суд
Донецької області (84000, 
м. Краматорськ, вул. Маяков-
ського, 21) 24 лютого 2016
року об 11.00 годині розгля-
дає кримінальну справу за об-
винуваченням Мостового
Сергія Олександровича за 
ст. 258-3 ч. 1 КК України. Явка
обвинуваченого в судове засі-
дання обов’язкова.

Суддя Демидова В. К.

Жмеринським міськрайонним судом Вінницької області

викликається до суду:

- Кавун Петро Сергійович (останнє відоме місце прожи-

вання: 23100, Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Голу-

бівка, вул. Шевченка, буд. 30) на 09 годину 00 хвилин

26.02.2016 р. для участі у розгляді справи № 130/3229/15-ц

по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Вернік В. М.

Гуз Марина Михайлівна, 23 січня 1973 р.н., остання відома за-
реєстрована адреса проживання: Київська обл., м. Бровари, вул.
Олімпійська, буд. 10-А, кв. 65 - викликається до Броварського
міськрайонного суду Київської області як відповідач по цивільній
справі № 361/8756/2015-ц за позовом Гуза Юрія Васильовича до
Гуз Марини Михайлівни про стягнення пені за прострочення
сплати аліментів.

Судовий розгляд справи відбудеться 3 березня 2016 року об
11 год. 40 хв. Явка до суду обов’язкова. Адреса суду: 07400, Ки-
ївська обл., м. Бровари, вул. Грушевського, 2, кабінет (зал судо-
вих засідань) № 217.

Суддя В. О. Василишин

Святошинський районний суд м. Києва повідомляє про
виклик до суду як відповідача Саллюм Асем Мунір, останнє
відоме місце проживання: м. Київ, вул. Пушиної, 49, кв. 135,
по справі за позовом Панченко Оксани Олександрівни до
Саллюм Асем Мунір про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 10.03.2016 року о 09.50 год.
у приміщенні Святошинського районного суду м. Києва за
адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал №1.

Суддя Петренко Н. О.

Втрачене посвідчення

Андрейцева В. В., 

головного консультанта

Конституційного Суду 

України, 

вважати недійсним 

з 14.02.2016 р.

Приморський районний суд Запорізької області викликає у
судове засідання на 11 березня 2016 року о 08-00 годині (резер-
вна дата 15 березня 2016 року о 08-00 годині) за адресою: 
м. Приморськ, вул. Леніна, 26, зал № 2, 1-й поверх, в якості від-
повідача Кіршак Аллу Федорівну по цивільній справі
№326/212/16-цр. за позовом публічного акціонерного товарис-
тва комерційний банк «Приват Банк» до Кіршак Алли Федорівни
про стягнення заборгованості за кредитним договором. 

У разі неявки відповідача в судове засідання на вказані дату
та час, справу буде розглянуто за його відсутності. 

Суддя О. М. Чапланова

Святошинський районний суд м. Києва викликає в судове
засідання відповідача Фімена Джона Вілліама за позовом
Лазарєвої Юлії Михайлівни до Фімена Джона Вілліама про
розірвання шлюбу, яке призначено до слухання на 15 бе-
резня 2016 року о 09 год. 30 хв., яке відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал
№4.

У разі неявки в судове засідання відповідача без поважної
причини розгляд справи буде проведено у його відсутність
за наявними в ній доказами.

Суддя Мазур І. В.

Постановою КМУ від 16.12.2015 р. № 1092 «Про утворення тери-
торіальних органів Державної служби з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів», наказами: Держсанепідслужби Ук-
раїни від 18.01.2016 № 3 «Про утворення комісій з реорганізації те-
риторіальних органів Держсанепідслужби України», Головного
управління Держсанепідслужби у м. Києві від 19.01.2016 р. № 1-АГ
«Про утворення комісії з реорганізації Головного управління 
Держсанепідслужби у м. Києві» шляхом приєднання до Управління
Держпродспоживслужби в м. Києві, яке є правонаступником усіх
прав та обов’язків. Голова комісії з реорганізації Рубан О.М.

Претензії кредиторів приймаються не пізніше, ніж за 2 місяці з
дня оголошення про реорганізацію за адресою: 04053, м. Київ, вул.
Некрасовська, 10/8.

ТОВ «Андрушівський 

агробуд» 

повідомляє про втрату 

спеціального дозволу 

на користування надрами,

реєстраційний номер

№4203 від 29.01.2007,

бланк В №000978.

Дарницький районний суд м. Києва викликає
Байдюка Олександра Миколайовича, 22.04.1958
р.н., місце реєстрації якого по м. Києву та Київській
області не встановлено, останнє відоме місце про-
живання: м. Київ, вул. Вербицького, 19, кв. 15, як
відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ
«Приватбанк» до Байдюка Олександра Миколайо-
вича, яке відбудеться під головуванням судді Коре-
нюк A. M. об 11 год. 30 хв. 22 березня 2016 року за
адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 14, зал 27.

З опублікуванням даного оголошення відповідач
Байдюк Олександр Миколайович вважається пові-
домленим про час та місце розгляду справи.

Снятинський районний суд Івано-Франківської
області повідомляє гр. Рожка Василя Івановича,
31.05.1975 року народження, що йому необхідно
02.03.2016 року о 14 год. 30 хв. з’явитись в примі-
щення суду за адресою: м. Снятин, майдан Січових
Стрільців, 56, для участі в судовому засіданні по ци-
вільній справі за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до
Рожка Василя Івановича про стягнення заборгова-
ності як відповідача. Пропонуємо надати суду всі на-
явні докази за зазначеною справою.

Рожко Василь Іванович у випадку неявки зо-
бов’язаний повідомити суд про причини неявки. В
разі неявки відповідача в судове засідання справа
буде розглядатись у його відсутність.

Суддя Сегін І. Р.

Індустріальний районний суд м. Дніпропетров-
ська (адреса: м. Дніпропетровськ, пр. імені Газети
«Правда», буд. № 84, каб. № 210, суддя Волошин Є. В.)
викликає в судове засідання, яке відбудеться 26 лю-
того 2016 року о 09 годині 00 хвилин, громадянку
Костогризову Наталію Василівну як відповідача по
цивільній справі №202/9395/15-ц, провадження 
№ 2/202/646/2016 за позовною заявою Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «При-
ватбанк» до Костогризової Наталії Василівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

У разі неявки та невиконання обов’язку повідо-
мити суд про причини неявки, справу буде вирішено
на підставі наявних даних і постановлено заочне рі-
шення.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає
Єремчук Ірину Володимирівну: м. Луганськ, кв-л Ольховський, 6/153,
Захарову Ольгу Василівну: м. Луганськ, вул. Комбайна, 141-а/55, як
відповідачів у судове засідання по цивільній справі № 2/409/261/16
за позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» про стягнення заборгованості за
кредитним договором, що відбудеться 26.02.2016 року о 9 год. 20
хв. у приміщенні суду за адресою: 92200, Луганська область, смт Бі-
локуракине, пл. Горького, 2, тел. 2-27-92.

Із опублікуванням оголошення відповідачі вважаються 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

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

Відповідач Половець Олена Анатоліївна виклика-
ється на 10 березня 2016 року о 09.00 год. до суду,
каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хмельова С. М.

Попаснянський райсуд Луганської обл. 
(м. Попасна, вул. Суворова, 2) викликає відпо-
відачів: Сухоносову Віру Петрівну, Сухоносова
Романа Івановича (Луганська обл., Попаснян-
ський р-н, м. Золоте, кв-л Сонячний, 5/70),
справа № 423/32/16-ц на 29.02.2016 р. о 09.00
год. за позовом КС «Компаньйон» про стягнення
кредиту.

У разі неявки справу розглянуть без вашої
участі згідно зі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. А. Закопайло

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу по-
відомляє, що 22 березня 2016 року о 10.00 год. в
залі судових засідань № 105 за адресою: м. Кривий
Ріг, пр. Миру, 24, відбудеться судове засідання по
цивільній справі за позовом Перепелицина Віталія
Івановича до Перепелициної Тетяни Валеріївни,
третя особа — Відділ опіки та піклування виконав-
чого комітету Дзержинської районної у місті ради,
про визначення місця проживання дитини.

Явка в судове засідання відповідача Перепелици-
ної Тетяни Валеріївни обов’язкова.

В разі неявки зазначеної особи в судове засідання
без поважних причин, справу буде розглянуто за її
відсутністю.

Суддя Н. А. Літвіненко

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає Но-
восадова Юрія Геннадійовича, Новосадову Олену Олександрівну: смт
Ювілейний, кв-л Шахтарський, 11/66, Луганська обл., як відповідачів
у судове засідання по цивільній справі № 2/409/280/16 за позовом
ПАТ КБ «Правекс-Банк» про стягнення заборгованості за кредитним
договором, що відбудеться 26.02.2016 року о 9 год. 40 хв. у примі-
щенні суду за адресою: 92200, Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Горького, 2, тел. 2-27-92.

Із опублікуванням оголошення відповідачі вважаються 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 Тімінський В. В.

Слов’янським міськрайонним судом До-
нецької області (84112, м. Слов’янськ, вул.
Добровольського, 2) розглядається цивільна
справа за позовом Ковальова Володимира
Юрійовича до Діденко Ольги Анатоліївни про
повернення коштів.

Відповідач у справі: Діденко Ольга Анатолі-
ївна, останнє місце мешкання: м. Слов’янськ,
вул. Вокзальна (колишня Свердлова), 57/62,
викликається на 13 год. 00 хв. 25 лютого 2016
року до суду для участі у розгляді справи по
суті.

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

Суддя Ю. В. Чернишов

Приморський районний суд м. Одеси

викликає Лабазнікову Марину Валенти-

нівну в судове засідання по справі за по-

зовом ПАТ «Терра Банк» до Лабазнікової

М. В. про стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 21 березня 2016

року о 15 год. 30 хв. у приміщенні При-

морського районного суду за адресою: 

м. Одеса, вул. Балківська, 33, каб. 218. У

разі неявки справу буде розглянуто у

вашу відсутність.

Суддя О. П. Шенцева

Деснянський районний суд м. Києва пові-
домляє, що 3 лютого 2016 року винесено за-
очне рішення суду в цивільній справі за
позовом Михайлової Анни Ігорівни до Ми-
хайлова Артема Володимировича, третя
особа: Служба у справах дітей Києво-Свято-
шинського району Київської області, про по-
збавлення батьківських прав та стягнення
аліментів.

Вищезазначеним рішенням суду позовні
вимоги задоволено.

Заочне рішення може бути переглянуто
судом, який його прийняв, за письмовою за-
явою відповідача. Заява про перегляд рі-
шення може бути подана протягом десяти
днів з дня опублікування оголошення.

Суддя Таран Н. Г.

Марківський районний суд Луганської
області викликає відповідача Капліну На-
талію Єгорівну на судове засідання для
розгляду цивільної справи за позовом
Публічного акціонерного товариства «БМ
Банк» до Капліної Наталії Єгорівни про
стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Судове засідання відбудеться в примі-
щенні Марківського районного суду Лу-
ганської області 29.02.2016 р. о 09.30 год.
за адресою: смт Марківка, пл. Жовтнева,
буд. 31 Луганської області.

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

Суддя А. Е. Дідоренко

В провадженні Ірпінського міського

суду Київської області перебуває цивільна

справа за позовом Архипенко Анастасії

Миколаївни до Архипенка Олександра Ва-

лерійовича, третя особа: Орган опіки та

піклування виконавчого комітету Ірпін-

ської міської ради, про позбавлення бать-

ківських прав та стягнення аліментів.

Суд викликає на 09.03.2016 р. о 10.00

год. Архипенка Олександра Валерійовича

як відповідача. Явка обов’язкова.

Суддя С. І. Оладько
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Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Артемівськ, Донецька область, вул. Артема, 5) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Йожкіної Те-
тяни Іванівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Відповідач по справі: Йожкіна Тетяна Іванівна, 18.02.1957
року народження, яка мешкає за адресою, вказаною в позові: 
Донецька область, Артемівський район, с. Новолуганське,
кв-л Молодіжний, 19/55, викликається на 09 годину 00 хвилин
25 лютого 2016 року до суду: м. Артемівськ, вул. Артема, 5, 
кім. 302, для участі в розгляді справи по суті.

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

Суддя Фролова Н. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Артемівськ, Донецька область, вул. Артема, 5) розглядає ци-
вільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства
«ДТЕК Донецькобленерго» до Анисимова Володимира Віталійо-
вича про стягнення заборгованості за спожиту електроенергію.

Відповідач по справі: Анисимов Володимир Віталійович, рік
народження невідомий, який мешкає за адресою, вказаною в
позові: м. Артемівськ, Донецька область, вул. Леванєвського,
99/17, викликається на 08 годину 45 хвилин 25 лютого 2016 року
до суду: м. Артемівськ, вул. Артема. 5, кім. 302, для участі в роз-
гляді справи по суті.

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

Суддя Фролова Н. М.

КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД 

ВИСОКОВОЛЬТНОЇ АПАРАТУРИ -
ВАКАТОВ» І КОМПАНІЯ»

повідомляє про проведення чергових Зборів Повних
Учасників КОМАНДИТНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПО-
РІЗЬКИЙ ЗАВОД ВИСОКОВОЛЬТНОЇ АПАРАТУРИ -
ВАКАТОВ» І КОМПАНІЯ», які відбудуться 26.02.2016
року за адресою: 69069, м. Запоріжжя, Дніпропет-
ровське шосе,13. Початок зборів о 08.30 годині.

Реєстрація учасників зборів буде проводитися за
місцем проведення зборів з 8.00 години до 08.30 го-
дини 26.02.2016 року.

Для реєстрації та участі у Зборах Повних Учасни-
ків необхідно мати:

�- документ, який посвідчує особу (паспорт та
ідентифікаційний номер) - для фізичних осіб; 

�- виписку з єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб та фізичних осіб-підприємців та
документи, що підтверджують повноваження
представника: 

�- витяг із статуту, 
�- наказ про призначення керівника, 
�- паспорт та ідентифікаційний код керівника; 
�- у разі участі представника - довіреність та до-

кумент, що підтверджує особу.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ ПОВНИХ УЧАСНИКІВ

ТОВАРИСТВА:
1. Про обрання Голови чергових Зборів Повних

Учасників Товариства.
2. Про затвердження регламенту роботи черго-

вих Зборів Повних Учасників Товариства.
3. Про створення Товариства з обмеженою від-

повідальністю. 
4. Про надання повноважень на участь у Загаль-

них зборах засновників  Товариства з обмеже-
ною відповідальністю.

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним
Зборів Повних Учасників, можуть ознайомитися
особи, які мають право на участь у Зборах Повних
Учасників, за адресою: 69069, м. Запоріжжя, Дніп-
ропетровське шосе, 13, кім. 215 А, починаючи з
24.02.2016 року,  з 8-30 до 11-00 години, на підставі
письмового запиту.

Додаткову інформацію можна отримати за теле-
фоном: (061)220-63-10.  

Генеральний директор КТ «ЗЗВА»

Краматорський міський суд Донецької області
(84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) роз-
глядає обвинувальний акт відносно Лакомова
Дмитра Вікторовича, обвинуваченого у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, вне-
сеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань
за № 22015050000000428 від 26.10.2015 р., місце
проживання обвинуваченого: м. Макіївка Донецької
області, викликається на 26 лютого 2016 року о
09.00 годині до суду, каб. №2-1/2, для участі у роз-
гляді кримінального провадження (№234/19177/16-к,
1-кп/234/78/16).

Суддя К. С. Юр’єва

Артемівський міськрайонннй суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Кекала Вячеслава
Євгенійовича про стягнення заборгованості.

Відповідач Кекало Вячеслав Євгенійович (останнє відоме
суду місце реєстрації за адресою: 86401, Донецька область,
м. Єнакієве, вул. Саратовська, буд. 9, кв. 5) викликається на
26 лютого 2016 року об 11.00 годині до суду, каб. 204, 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 у його відсутність.

Суддя Медінцева Н. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну справу за по-
зовом ПАТ «Дельта Банк» до Коваль Людмили Володимирівни,
Коваля Олександра Ярославовича про стягнення заборгованості.

Відповідачі: Коваль Людмила Володимирівна, Коваль Олек-
сандр Ярославович (останнє відоме суду місце реєстрації за ад-
ресою: 84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул. Ювілейна,
буд. 61, кв. 64) викликаються 25 лютого 2016 року на 13.00 го-
дину до суду, каб. 204, для участі в розгляді справи по суті.

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 їхньої відсутності.

Суддя Медінцева Н. М.

Артемівський міськрайонннй суд Донецької області (84500,
м. Артемівськ, Донецька область, вул. Артема, 5) розглядає ци-
вільну справу за позовом Костриці Оксани Олегівни до Яковлева
Євгена Борисовича, третя особа: Служба у справах дітей управ-
ління молодіжної політики та у справах дітей Артемівської мі-
ської ради, про позбавлення батьківських прав.

Відповідач по справі: Яковлев Євген Борисович, 29.11.1989
року народження, який зареєстрований за адресою: м. Арте-
мівськ, вул. Перемоги, 1/51, викликається на 24.02.2016 року о
09 годині 00 хвилин до суду, кабінет № 312, для участі у розгляді
справи по суті.

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

Суддя Погрібна Н. М.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№157) розглядає цивільну справу за позовом Іващенко А.Б. до
Державного підприємства «Макіїввугілля» в інтересах ВП
«Шахта «Північна» про відшкодування моральної шкоди, завда-
ної ушкодженням здоров’я при виконанні трудових обов’язків.
Відповідач у цивільній справі №233/6223/15-ц - представник ДП
«Макіїввугілля» в інтересах ВП «Шахта «Північна», адреса: До-
нецька область, м. Макіївка, пл. Совєтська, 2, викликається в су-
дове засідання на 08.00 год. 25.02.2016 р. Розгляд відбудеться
в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької
області (корп. №2, каб. №16).

У випадку неприбуття в судове засідання представник відпо-
відача повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності. 

Суддя Т. О. Мартишева

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004,
м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська, буд. 39 а) роз-
глядає цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою від-
повідальністю «Вінкхаус Україна» до Хворостьянова Сергія
Анатолійовича про стягнення боргу.

Відповідач Хворостьянов Сергій Анатолійович (згідно відомос-
тей суду зареєстрований за адресою: м. Харцизьк) викликається
на 26 лютого 2016 року о 09.00 годині до Добропільського міськ-
районного суду, кабінет №16, для участі у розгляді справи. До
розгляду цивільної справи пропонується надати суду письмові
пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

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

Суддя Лаврушин О. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (м. Артемівськ Донецької області, вул. Артема,
5) розглядає кримінальну справу 1/219/22/2016 за
обвинуваченням Бойко Олесі Юріївни у скоєнні зло-
чину, передбаченого ст.ст. 121 ч. 2, 186 ч. 2 КК Ук-
раїни.

Обвинувачена Бойко Олеся Юріївна викликається
на 24.02.2016 року о 09.00 годині до суду, каб. 
№ 300, для участі в розгляді справи. 

Суддя Хомченко Л. І.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл. по-
відомляє, що цивільна справа № 2/243/25/2016 за позо-
вом Степанчука Артура Ноелевича до Солодкого Руслана
Вікторовича, Бенери Світлани Миколаївни про стягнення
коштів - призначена до розгляду на 26.02.2016 р. о 13.00
год., запасна дата 04.03.2016 р. о 09.00 год. за адресою
суду: м. Слов’янськ Донецької обл., вул. Доброволь-
ського, 2 (2 поверх).

Явка відповідача Бенери Світлани Миколаївни,
20.03.1968 року народження, зареєстрованої: м. Крама-
торськ Донецької обл., с. Біленьке, вул. Астраханська, 
б. 105 - обов’язкова. 

При собі мати паспорт.
Суддя Руденко Л. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Ар-
темівськ, Донецька область, вул. Артема, 5) розглядає цивільну
справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Центр -
енерго» в особі структурного підрозділу Вуглегірська ТЕС ПАТ «Цен-
тренерго» до Краснобриж Любові Миколаївни, Краснобрижа Євгена
Анатолійовича про стягнення заборгованості за комунальні послуги.

Відповідачі по справі: Краснобриж Любов Миколаївна, 16.01.1956
року народження, яка мешкає за адресою, вказаною в позові: 84792,
Донецька область, м. Світлодарськ, 19/31, Краснобриж Євген Анато-
лійович, 10.03.1987 року народження, який мешкає за адресою, вка-
заною в позові: 84792, Донецька область, м. Світлодарськ, 19/31,
викликаються на 08 годину 45 хвилин 29 лютого 2016 року до суду:
м. Артемівськ, вул. Артема, 5, кім. 302, для участі в розгляді справи
по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову
та докази. У випадку неприбуття відповідачів, вони повинні повідо-
мити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута у їхню
відсутність.

Суддя Фролова Н. М.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська, 39а)
розглядає цивільну справу за позовом Полив’яної Юлії Георгі-
ївни до Полив’яного Михайла Геннадійовича про визнання права
власності на частку в спільному майні в порядку проведення
його поділу.

Відповідач Полив’яний Михайло Геннадійович викликається
на 29 лютого 2016 року о 10.00 годині до Добропільського міськ-
районного суду, кабінет №15, для участі у розгляді справи у від-
критому судовому засіданні.

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

Суддя Здоровиця О. В.

В провадженні Галицького районного суду м. Львова
перебуває цивільна справа за позовом Кривича І. В. до
Гнідець В. Б., Панкевич Я. П., Нєжинської Л. М., Першої
Львівьскої державної нотаріальної контори, Головного
управління юстиції у Львівській області, Реєстраційної
служби ЛМУЮ, Попової О. В., Чапського О. В., за участю
третіх осіб: ПН ЛМНО Пелех О. З., ПН ЛМНО Шапіро І. В.
про визнання правочинів недійсними.

Повідомляємо, що розгляд справи призначено на 01
березня 2016 року о 15 годині 30 хвилин. Попереджаємо
відповідачів Чапського Олексія Валентиновича, Попову
Ольгу Валентинівну, що у випадку їх неявки в судове за-
сідання на вищевказані дату та час справу буде розгля-
нуто за їх відсутності на підставі наявних у справі
доказів, відповідно до ч.4 ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. Р. Юрків 

Суворовський районний суд м. Одеси викликає в су-
дове засідання як відповідача Тодоренка Юрія Петро-
вича, останнє відоме місце реєстрації: м. Одеса, пр.
Добровольського, буд. 132, кв. 93, на даний час реєс-
трація в м. Одесі та Одеській області відсутня, по цивіль-
ній справі № 523/17985/15-ц за позовом АТ
«Райффайзен Банк Аваль» до Тодоренка Юрія Петро-
вича про стягнення боргу за договором кредиту.

Судовий розгляд справи відбудеться 2 березня 2016
року о 12.00 годині в приміщенні Суворовського район-
ного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорно-
морського козацтва, буд. 68, зал судових засідань № 16.

До зазначеної дати пропонуємо відповідачу надати
письмові заперечення проти вимог позову та докази на
їх підтвердження. В разі неявки в судове засідання
справа буде розглянута за відсутності відповідача на під-
ставі наявних доказів.

Суддя Бузовський В. В.

В провадженні судді Бердянського міськрайон-
ного суду Ліхтанської Н. П. знаходиться цивільна
справа за позовом ПАТ «УкрСиббанк» до Миронова
Олега Михайловича, Миронової Ірини Василівни,
Миронової Надії Іванівни про стягнення заборгова-
ності за договором.

Судовий розгляд справи призначено на 09 годину
30 хвилин 14 березня 2016 року в приміщенні Бер-
дянського міськрайонного суду за адресою: Запо-
різька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64,
каб. 502.

Суд викликає як відповідачів Миронова Олега Ми-
хайловича, Миронову Ірину Василівну, Миронову
Надію Іванівну.

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

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської
області повідомляє про ухвалення 7 вересня 2015 року за-
очних рішень у цивільних справах за позовами Публічного
акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк»
про стягнення заборгованості за кредитними договорами
до:

- Швеця Олександра Леонідовича (номер справи 
№ 185/5415/15-ц);

- Плешакова Олександра Володимировича (номер справи
№ 185/5601/15-ц);

- Погорілої Світлани Юріївни (номер справи 
№ 185/5344/15-ц); 

- Носовської Олени Олександрівни (номер справи 
№ 185/6638/15-ц);

- Чумакової Тетяни Сергіївни (номер справи 
№ 185/5960/15-ц);

- Максимової Зінаїди Миколаївни (номер справи 
№ 185/5806/15-ц);

- Баранецького Анатолія Васильовича (номер справи 
№ 185/5426/15-ц);

- Олександрової Ірини Леонідівни (номер справи 
№ 185/5587/15-ц);

- Євстаф’євої Тетяни Миколаївни (номер справи 
№ 185/5825/15-ц);

- Прес Жанни Олексіївни (номер справи № 185/6069/15-ц);
- Березовського Олега Михайловича (номер справи 

№ 185/6342/15-ц);
- Ємельянова Владислава Олександровича (номер справи

№ 185/5654/15-ц);
- Вороніна Володимира Костянтиновича (номер справи

№ 185/5497/15-ц).
Відповідачам роз’яснюються вимоги ст. 228 ЦПК України.
Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його

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

Після опублікування оголошення в пресі відповідачі вва-
жаються повідомленими про винесення заочних рішень по
справах.

Суддя У. М. Болдирєва

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської
області повідомляє про ухвалення 12 березня 2015 року за-
очних рішень у цивільних справах за позовами Публічного
акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк»
про стягнення заборгованості за кредитними договорами
до:

— Федотова Олександра Олександровича (номер справи
№ 185/247/15-ц);

— Думенка Миколи Миколайовича (номер справи 
№ 185/179/15-ц); 

— Майданік Вікторії Анатоліївни (номер справи №
185/235/15-ц).

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

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

Після опублікування оголошення в пресі відповідачі вва-
жаються повідомленими про винесення заочних рішень по
справах.

Суддя У. М. Болдирєва

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської
області повідомляє про винесення заочних рішень по ци-
вільних справах за позовами Публічного акціонерного това-
риства комерційного банку «ПриватБанк» про стягнення
заборгованості за кредитними договорами, а саме:

- 25 травня 2015 року винесено заочне рішення по ци-
вільній справі № 185/2690/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Меграбяна Тіграна Гагіковича;

- 15 вересня 2015 року винесено заочне рішення по ци-
вільній справі № 185/6821/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Пугачової Наталії Семенівни.

Після опублікування оголошення в пресі відповідачі вва-
жаються повідомленими про винесення заочних рішень по
справах.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його
ухвалив, за письмовою заявою відповідачів.

Заява про перегляд заочного рішення може бути подана
впродовж десяти днів з дня отримання його копії.

Суддя У. М. Болдирєва

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85000, Донецька область, м. Добропілля, вул.
Радянська, 39А) розглядає цивільну справу за позо-
вом Публічного акціонерного товариства Комерцій-
ного банку «Приватбанк» до Винокурової Наталії
Олександрівни про стягнення боргу за кредитним
договором. Відповідач у справі Винокурова Наталія
Олександрівна, 1961 року народження, офіційно за-
реєстрована за адресою: с. Зуївка Харцизького
району Донецької області, пр. Піонерський, б. 20, ви-
кликається на 15 березня 2016 року о 10.30 год. до
суду, каб. №1, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Тітова Т. А.

Червоноградський міський суд Львівської області
викликає відповідачів: Мартинюк Світлану Володи-
мирівну, Товариство з обмеженою відповідальністю
«Атлант-Транс» в судове засідання у цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва Комерційний банк «Приватбанк» до Мартинюк
Світлани Володимирівни, Товариства з обмеженою
відповідальністю «Атлант-Транс» про стягнення за-
боргованості, яке відбудеться 02.03.2016 року об
11.30 год. у приміщенні суду за адресою: вул. Св. Во-
лодимира, 15, м. Червоноград, Львівська область.

Головуючий суддя по справі Кріль М. Д.
У випадку неявки відповідачів відповідно до ч.4

ст. 169 ЦПК України, суд розглядатиме справу в їхню
відсутність на підставі наявних у матеріалах справи
даних та доказів.

Верхньорогачицький районний суд Херсонської об-
ласті викликає в судове засідання Симчук Родіку Сергі-
ївну як відповідача по справі № 651/14/16-ц за позовом
Симчука Віталія Георгійовича до Симчук Родіки Сергі-
ївни про розірвання шлюбу на 16.03.2016 року о 10.00
годині.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Верхньо-
рогачицького районного суду Херсонської області за ад-
ресою: вулиця Леніна, 60, смт Верхній Рогачик
Верхньорогачицького району Херсонської області, суддя
Загрунний В. Г.

Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням ого-
лошення про виклик відповідач вважається повідомле-
ним про час та місце розгляду справи, тому у випадку
відсутності відомостей про причину неявки Симчук Ро-
діки Сергіївни, повідомленої належним чином, або при-
чину неявки буде визнано судом неповажною - суд
вирішить справу на підставі наявних у ній даних чи до-
казів (у заочному порядку).

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська пові-
домляє Глазкова Сергія Миколайовича, що Жовтневим
районним судом м. Дніпропетровська (суддя Демидова
С. О.) у судовому засіданні 14 грудня 2015 року винесено
заочне рішення по цивільній справі № 201/7593/15-ц,
2/201/4519/2015 за позовом Глазкової Інни Олегівни до
Глазкова Сергія Миколайовича про розірвання шлюбу,
яким позовні вимоги задоволено. Шлюб, укладений між
Глазковим Сергієм Миколайовичем та Глазковою Інною
Олегівною, зареєстрований 18 березня 2005 року Відді-
лом реєстрації актів про шлюб Євпаторійського міського
управління юстиції Автономної Республіки Крим, Україна
за актовим записом № 114, розірвано. Стягнуто з Глаз-
кова Сергія Миколайовича на користь Глазкової Інни
Олегівни сплачений останньою судовий збір у розмірі
487 грн 20 коп. Рішення суду набирає законної сили в
порядку, передбаченому ст. 223 ЦПК України.

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Научно-производственное предприятие «СПЕЦ-
МАТЕРИАЛЫ», код ЄДРПОУ 13481691, викликає для по-
дальшого вирішення питання з продовження трудових
правовідносин громадян Наталуху Ігоря Федоровича,
27.11.1982 р.н., який працював у ТОВ «НПП «СПЕЦМАТЕ-
РИАЛЬІ» за спеціальністю підсобного робочого, Горба Ва-
силя Васильовича, 09.12.1972 р.н., який працював у ТОВ
«НПП «СПЕЦМАТЕРИАЛЫ» за спеціальністю підсобного ро-
бочого.

Вказаним громадянам необхідно з’явитися за адресою
місцезнаходження підприємства: 08304, Київська область,
м. Бориспіль, вул. Тельмана, №12, до 29 лютого 2016 року
включно.

У разі неявки і невиконання обов’язку повідомити ТОВ
«НПП «СПЕЦМАТЕРИАЛЫ» про причини неявки, питання
щодо подальшого продовження трудових обов’язків з вка-
заними особами буде розглянуто за їхньої відсутності керів-
ництвом ТОВ «НПП «СПЕЦМАТЕРИАЛЫ».
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 21 ЛюТОГО

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

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

Провісник весни 
під пильною охороною

Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»

АКЦІЯ. У березні фахівці Національного історико-культурного
заповідника «Чигирин» організовують у Холодному Яру акцію
«Першоцвіт». Долучатися до акції з охорони рідкісних першо -
цвітів, зокрема підсніжника складчастого, кличуть усіх небайду-
жих. Підсніжник складчастий надзвичайно вразливий, оскільки
притаманний гірським територіям. Натомість у Холодному Яру
можна споглядати єдину у світі рівнинну популяцію цього черво-
нокнижного виду.

— Таку акцію організовуємо щороку. Триватиме вона впро-
довж двох тижнів, поки квітуватимуть підсніжники, — повідоми-
ла працівниця Національного історико-культурного заповідника
«Чигирин» Ольга Галушко.

«Охоронці» дивовижних квітів мешкатимуть у звичайній хаті
на узліссі. Завдання полягатиме у тому, аби стежити за довіре-
ним квадратом проростання підсніжників і не дозволяти зривати
чи витоптувати квіти.

Щороку до акції долучаються студенти. Однак цього замало.
Тому кличуть підтримати акцію усіх небайдужих. Заїжджати на
чергування можна як на день, так і на тиждень.

Підсніжник — символ надії. За старовинною легендою, коли
перші  люди були вигнані з раю, на землі йшов сніг і було холод-
но. Єва дуже змерзла. Щоб її утішити, надати надію на кращі ча-
си, кілька сніжинок перетворилися на ніжні квіти підсніжника.

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

Перша частина проти -
стояння в 1/16 фіналу

Ліги Європи між футболіс-
тами донецького «Шахта-
ря» та «Шальке-04» з Гель-
зенкірхена переможця не
визначила. Натомість з’яви-
лося чимало інформації для
роздумів. Оновлена команда
Мірчі Луческу виявилася
найбільш українською, при-
наймні у єврокубкових зус-
трічах, за весь час його пе-
ребування біля керма.

За зимове міжсезоння
«Шахтар» значно ослаб
кадрово. Тейшейра пере-
їхав до Китаю, встановив-
ши рекорд усіх трансфер-
них кампаній «помаранче-
во-чорних», ФІФА дисква-
ліфікувала Фреда до кінця
сезону за вердиктом у спра-
ві про вживання допінгу.
Тож поява молодих україн-
ських футболістів Ковален-
ка й Малишева в стартово-
му складі була цілком про-
гнозована. Ще однією про-
блемою була відсутність
офіційних ігор протягом
тривалого часу. 

Утім, підсумковий ре-
зультат на табло навряд чи
відповідає тим пристрастям,
що вирували на полі. Два
свої найкращі моменти в
матчі «гірники» створили
саме до перерви. На 25-й
хвилині простріл Срни і об-
різка Майєра призвели до
того, що Гладкий опинився
на ударній позиції, але пер-
шим дотиком не зумів пере-
грати воротаря. Ще за чоти-
ри хвилини Тайсон розігнав
контратаку по центру, від-
дав лівіше на Коваленка, та,
на жаль, талановитому
юнакові забракло точності.

У «Шальке» в першому
таймі особливо вирізнявся
добре знайомий «гірникам»
динамівець Беланда, який
наразі перебуває в німець-
кому клубі на правах орен-
ди. Саме атакувальний пів-
захисник київського клубу
загрожував воротам П’ято-
ва на 13-й хвилині. Беланда,
отримавши передачу від
Шупо-Мотінга, поклав на

газон свого візаві й завдав
вирішального удару. «Шах-
тар» врятував лише капітан
Срна, який виніс м’яч бук-
вально з лінії воріт.

Після перерви «Шахтар»
майже не мав що протиста-
вити атакам гостей. Спершу
захисникам господарів
«пробачив» Сане, якому ніх-
то не заважав ударом голо-
вою переправити м’яч у
ціль. Трохи згодом уже
П’ятов урятував команду
після небезпечного пострілу
Беланди в «дев’ятку».
«Шальке» навіть забив гол,
але арбітр зустрічі скасував
взяття воріт, адже, на його
думку, Матіп виграв «дру-
гий поверх» у свого опонен-
та під час кутового, однак
зробив це з порушенням
правил.

Розв’язки ледь не сталося
за 15 хвилин до фінального
свистка, коли непорозумін-
ня П’ятова й Кучера при-
звело до вільного удару з
кількох метрів від наших
воріт. «Шахтар» побудував
стінку, сформовану з усієї
команди, і лише самовідда-
на гра Веллінгтона Нема,
одного з небагатьох бра-
зильців, які ще намагаються
робити свою гру в «Шахта-

рі», не дала змоги німцям
відсвяткувати забитий м’яч.

«Шахтар» ще двічі нага-
дав суперникам, що не слід
залишати свої редути без
нагляду. Ферманн двічі про-
демонстрував відмінну ре-
акцію, відбивши м’яч після
ударів Степаненка та Глад-
кого. Але наприкінці гри
вже ніхто не думав про пе-
ремогу: «гірникам» конче
треба було втримати при-
йнятний результат, зва-
жаючи на вилучення Куче-
ра через другу жовту кар-
тку.

Головний тренер «Шах-
таря» Мірча Луческу в екс-
прес-коментарі одному з те-
левізійних каналів заявив,
що загалом задоволений
грою команди в першому
матчі з «Шальке».

«Не маючи ігрової прак-
тики, дуже складно грати.
Якщо в першому таймі ми
мали хороші моменти, то в
другому перевага була вже
у «Шальке», — зауважив
тренер. — Дуже добре зіг-
рав П’ятов, хотілося б, щоб
він усі ігри проводив так, як
цю. Якби Гладкий у вирі-
шальних моментах був мо-
торнішим, ми могли б розра-
ховувати на перемогу… Те-

пер ми знаємо наш потенці-
ал, вивчили суперника, а
рахунок 0:0 дає змогу споді-
ватися, що є шанс пройти
далі», — оптимістично до-
дав Луческу.

А капітан «Шахтаря» Да-
ріо Срна зазначив: «У Ні-
меччині «Шальке» атакува-
тиме й намагатиметься за-
бити гол, а ми зосередимося
на контратаках». Як воно
буде, побачимо наступного
четверга в Гельзенкірхені.

Рахунок 
обнадійливіший за гру
ЄВРОКУБКИ. Стартовий матч 2016 року виявився непростим
для «Шахтаря»

Тендітні первоцвіти потребують захисту

Кулик Микола Іванович, останнє відоме місце
проживання: Київська обл., Яготинський р-н, 
с. Сулимівка, вул. Кравченка, 36, викликається
до Яготинського районного суду Київської об-
ласті як відповідач в цивільній справі за позо-
вом публічного акціонерного товариства «Київ -
обленерго» до Кулика Миколи Івановича про
стягнення заборгованості. Судове засідання від-
будеться о 09 годині 30 хвилин 23 лютого 2016
року в приміщенні суду за адресою: Київська
обл., м. Яготин, вул. Незалежності, 67. У разі не-
явки відповідача до суду справу буде вирішено
на підставі наявних у ній даних та доказів.

Суддя Ю. В. Бурзель

Оболонський районний суд м. Києва ви-
кликає Вікторову Валентину Віталіївну як
відповідача по цивільній справі за позовом
ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» про звер-
нення стягнення на предмет іпотеки в судо-
ве засідання на 23 лютого 2016 року на
12:00 годин.

Адреса суду: м. Київ, вул. М. Тимошенка,
2-є, каб. 24, суддя В.В. Великохацька.

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

Татарбунарський районний суд Одеської
області викликає в судове засідання на 25
лютого 2016 року о 10 год. 30 хв. як відпо-
відачку Калдарар Дар’ю Петрівну по ци-
вільній справі №515/126/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «ПриватБанк» до Калдарар
Дар’ї Петрівни про стягнення заборгова-
ності.

Адреса суду: вул. Горького, 2, м. Татарбу-
нари, Одеська область, 68100. У разі неявки
відповідачки в судове засідання, розгляд
справи відбудеться за її відсутності.

Суддя Сивоконь Т. І. 

оголошЕння

Орендований київський динамівець Беланда (у білому) мав принаймні три моменти, 
щоб засмутити одвічного суперника свого клубу

ТАБЛО «УК»
Ліга Європи-2015/16 з футболу.
1/16 фіналу
Перші матчі
Шахтар — Шальке — 0:0
Фіорентина — Тоттенхем — 1:1
Боруссія Д — Порту — 2:0
Андерлехт — Олімпіакос — 1:0 
Мідтьюлланн — Манчестер Юнай-
тед — 2:1
Севілья — Мольде — 3:0
Вільярреал — Наполі — 1:0 � � 
Сент-Етьєн — Базель — 3:2 
Валенсія — Рапід — 6:0
Аугсбург — Ліверпуль — 0:0
Спарта — Краснодар — 1:0 
Галатасарай — Лаціо — 1:1 � � 
Сьон — Брага — 1:2 � 
Марсель — Атлетик — 0:1 
Спортинг — Байєр — 0:1
Фенербахче — Локомотив — 2:0
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