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«Куплю знання. Дорого» ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:

Боже слово 
підтримає святиню

ПОВЕРНЕННЯ. Проведення богослужінь у храмі заповідни-
ка «Софія Київська» не зашкодить архітектурній пам’ятці й не 
суперечить принципам ЮНЕСКО. Про це йдеться у роз’ясненні 
Міністерства культури. Воно розглянуло звернення Української 
православної церкви КП про проведення богослужінь у храмі 
Малої (Теплої) Софії — пам’ятки архітектури ХVIII ст. на тери-
торії архітектурного ансамблю собору і спільно з Національним 
заповідником «Софія Київська» відповідно до чинного законо-
давства погодило проведення богослужінь. 

Було дотримано всіх встановлених процедур, норм міжна-
родного та національного пам’яткоохоронного законодавства, 
враховано світову практику використання пам’яток Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО як культових споруд. Крім того, таке рі-
шення повністю відповідає настановам з виконання Конвенції 
про охорону всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

У Міністерстві культури запевняють, що всі пам’ятки, які вхо-
дять до складу Національного заповідника «Софія Київська», 
залишаються в державній власності й на балансі заповідника.

ЦИФРА ДНЯ

16 %
становив приріст експорту 

українського продовольства 
до ЄС у січні 2016 року порівняно 
з торішнім аналогічним періодом  

«Ми зробимо 
все можливе, щоб 

перезавантажити 
владу і прискорити наш 

рух шляхом реформ, 
наш рух до ЄС».

НА ЧАСІУДАЧІ!

Українські продукти, 
сільгоспсировина, метали, 
брухт і машини успішно 
експортують до країн Близького 
Сходу, Східної Азії та Африки

Чудова співачка 
Джамала 
представлятиме 
Україну на конкурсі 
«Євробачення-2016»

Президент про незмінність курсу України на шляху 
до кардинальних суспільних перетворень  

ІСПИТ. Українська система освіти поступово очищається 
від вишів, котрі не надають студентам фахових навичок 

Ціни летять униз разом із добрим ім’ям
РИЗИКИ. Недобросовісних компаній-забудовників, які приховують негативну інформацію 
про себе й зводять неякісне житло, стає дедалі більше

Олег ГРОМОВ, 
«Урядовий кур’єр»

На ринку зведення ново-
го житла — високий попит 

і вже значно знижені порівня-
но з 2014—2015 роками ціни (на 

30—70% у доларах). Проте чи-
мало покупців не здогадують-
ся про вдвічі-втричі більші ри-
зики придбання такої нерухо-
мості. Одиниці з них перевіря-
ють компанію-забудовника на 
чесніть: чи викупив землю (або 

взяв в оренду), чи є всі дозвіль-
ні документи, чи не перепрода-
но кілька разів право на майно 
(тобто чи не укладено такі уго-
ди не лише з ним, а й з іншими 
інвесторами-фізособами), чи не 
відкрито карну справу на керів-

ників тощо. Цей перелік можна 
продовжувати. 

Як колись зазначав «УК», за ін-
формацією правників, такі рете-
ль ні перевірки зголошуються ро-
бити лише 5% потенційних інвес-
торів. І з них 70—80% — юристи. 

Автор знає чимало цікавинок 
щодо таких підводних течій не 
від когось, а від родичів, які не-
щодавно майже «клюнули» на 
цікавий варіант у місті-
супутнику столиці Виш-
городі.
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�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 лютого 2016 р. № 72
Київ

Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України 

від 29 грудня 2010 р. № 1248
Кабінет Міністрів України ПоСТаНоВЛяЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. 

№ 1248 «Про затвердження переліку суб’єктів космічної діяльності, які
звільняються від сплати земельного податку за земельні ділянки вироб-
ничого призначення до 1 січня 2016 року» (Офіційний вісник України, 2011
р., № 1, ст. 33; 2013 р., № 29, ст. 1006; 2015 р., № 30, ст. 882) такі зміни:

у назві та пункті 1 постанови слова і цифри «до 1 січня 2016 року» за-
мінити словами і цифрами «до 1 січня 2018 року»;

додаток до постанови викласти в редакції, що додається.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України

від 29 грудня 2010 р. № 1248
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 11 лютого 2016 р. № 72)

ПЕРЕЛІК
суб’єктів космічної діяльності, які звільняються 

від сплати земельного податку за земельні ділянки 
виробничого призначення до 1 січня 2018 року

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 лютого 2016 р. № 73
Київ

Про внесення змін до пункту 15 
Умов розміщення та погашення 

казначейських зобов’язань
Кабінет Міністрів України ПоСТаНоВЛяЄ:
Внести зміни до пункту 15 Умов розміщення та погашення казначей-

ських зобов’язань, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 5 вересня 2012 р. № 836 «Про випуск казначейських зобов’язань» (Офі-
ційний вісник України, 2012 р., № 67, ст. 2750), виклавши його в такій ре-
дакції:

«15. Погашення казначейських зобов’язань та виплата доходу за ними
припиняються 1 липня 2016 року. Після зазначеної дати казначейські зо-
бов’язання, що не були пред’явлені до погашення, вважаються погаше-
ними.».

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11 лютого 2016 р. № 83-р
Київ

Про проведення дострокових випусків 
курсантів (слухачів) випускних курсів вищих

військових навчальних закладів 
та військових навчальних підрозділів вищих 

навчальних закладів у 2016 році
1. Міністерству оборони, Міністерству освіти і науки, Адміністрації Дер-

жавної прикордонної служби, Національній гвардії провести у 2016 році
дострокові випуски курсантів (слухачів) випускних курсів навчання вищих
військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів
вищих навчальних закладів, що перебувають у сфері управління зазначе-
них органів, передбачивши, що такі курсанти (слухачі) після закінчення на-
вчання проходять процедуру атестації. 

2. Міністерству освіти і науки забезпечити виготовлення документів про
вищу освіту державного зразка для курсантів (слухачів), зазначених у
пункті 1 цього розпорядження. 

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

СПРаВа «БУДаН ПРоТи УКРаїНи»
(CASE OF BUDAN v. UKRAINE)

(Заява №38800/12)

Стислий виклад рішення від 14 січня 2016 року
Заявник народився у 1996 році та до свого затримання проживав у

с. Жовтень Одеської області.
21 травня 2012 року заявник та його двоюрідний брат М. поїхали до

м. Донецьк, що знаходиться приблизно у семиста кілометрах від Жов-

тня, і там 24 травня 2012 року вони вихопили сумку у жінки, яка сиділа
на зупинці трамвая.

Згідно з наявним у європейського суду протоколом затримання за-
явника і М. було затримано міліцією 25 травня 2012 року, проте заявник
стверджував, що його було затримано міліцією днем раніше на авто-
вокзалі м. Донецьк при спробі продати мобільний телефон, знайдений
у викраденій сумці.

25 травня 2012 року заявника було допитано міліцією, і він показав,
що живе у с. Жовтень зі своєю матір’ю та двома сестрами, і що він не
працює, не навчається, і «на даний час [веде] жебрацький спосіб
життя». Крім того, заявник розповів міліції, що 21 травня 2012 року він
та М. вирушили з Жовтня до Донецька, аби «заробити трохи грошей»,
і по прибутті до м. Донецьк впродовж трьох наступних днів заробляли
гроші, граючи музику у трамваях. 24 травня 2012 року вони вкрали
сумку і пішли на автовокзал м. Донецьк, оскільки мали намір поверну-
тися додому, у с. Жовтень. Проте на автовокзалі їх було затримано мі-
ліцією.

28 травня 2012 року заявникові було пред’явлено обвинувачення у
вчиненні грабежу і того ж дня слідчий надіслав до Київського район-
ного суду м. Донецька подання про обрання заявникові в якості запо-
біжного заходу тримання під вартою.

01 червня 2012 року Київський районний суд м. Донецька розглянув
подання слідчого у присутності заявника та його адвоката, які клопо-
тали перед судом про обрання запобіжного заходу, не пов’язаного з
позбавленням свободи, та дійшов висновку про обґрунтованість по-
дання слідчого і постановив взяти заявника під варту. Суд зазначив, що
заявник за місцем реєстрації не проживає, обвинувачується у вчиненні
тяжкого злочину, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення
волі строком до семи років, і перебуваючи на свободі, може перешко-
дити встановленню істини у кримінальній справі, переховуватись від
слідства та суду, продовжувати злочинну діяльність. Заявника було по-
міщено до Донецького слідчого ізолятора.

13 червня 2012 апеляційний суд Донецької області залишив поста-
нову від 01 червня 2012 року без змін, зазначаючи, що хоча заявник
має місце постійного проживання в Одеській області, той факт, що він
веде жебрацький спосіб життя, походить з бідної сім’ї та не отримує від
неї жодної фінансової підтримки, є підставою для взяття його під вар-
тою, а більш м’яким запобіжним заходом, ніж взяття під варту, «вико-
нання [ним] надалі процесуальних обов’язків неможливо забезпечити».

01 березня 2013 року Київський районний суд м. Донецька визнав
заявника винним у вчиненні грабежу і призначив йому покарання у ви-
гляді позбавлення волі строком на один рік.

До європейського суду з прав людини (далі — європейський суд)
заявник скаржився, що висновок Київського районного суду м. До-
нецька про те, що він веде жебрацький спосіб життя, може ухилятись
від слідства і суду або продовжувати злочинну діяльність не підтвер-
джувався жодними доказами, а отже взяття його під варту суперечило
пункту 1 статті 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних
свобод (далі — Конвенція).

У відповідь на цю скаргу європейський суд зазначив, що у заявника
є постійне місце проживання в Одеській області, де він жив зі своєю
матір’ю, чиє матеріальне становище не є фактором, який має врахову-
ватись при ухваленні рішення про взяття під варту. Крім того, європей-
ський суд зауважив, що з матеріалів справи не випливає, що органами
влади розглядалась можливість передачі заявника під нагляд його ма-
тері відповідно до статті 436 Кримінально-процесуального кодексу Ук-
раїни [1960 року], незважаючи на те, що вони знали її ім’я та місце
проживання. Зокрема, немає свідчень того, що органи влади повідо-
мили матір про затримання заявника або доклали будь-яких зусиль для
збирання та розгляду інформації про її бажання та здатність впродовж
розслідування забезпечувати його належну поведінку. Якщо націо-
нальні суди вважали, що той факт, що заявник втік з дому, доводить
нездатність його матері контролювати його поведінку, або якщо вони
мали інші підстави вважати, що вона була не в змозі наглядати за ним,
ці міркування мали бути чітко викладені у рішеннях суду з приводу
взяття заявника під варту.

Враховуючи вищезазначене, європейський суд постановив, що за об-
ставин цієї справи національні органи влади не обґрунтували належним
чином своє рішення про застосування до неповнолітнього заявника за-
побіжного заходу у вигляді взяття під варту, яке відповідно як до між-
народних, так і національних норм могло бути застосоване лише як
крайній захід. Відповідно, європейський суд встановив порушення
пункту 1 статті 5 Конвенції.

Заявник також скаржився на те, що 24, 25 і 26 травня 2012 року пра-
цівники міліції, «позбавив[ши] [його] сну» та «із застосуванням [до
нього] насилля», змусили його підписати документи, що за змістом не
відповідали його усним свідченням, які він до цього надав міліції. Роз-
глянувши ці скарги, європейський суд відхилив їх як явно необгрунто-
вані на підставі пунктів 3 і 4 статті 35 Конвенції.

за ЦиХ ПІДСТаВ СУД оДНоГоЛоСНо:
«1. Оголошує прийнятною скаргу за пунктом 1 статті 5 Конвенції, а

решту скарг у заяві — неприйнятними;
2. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 5 Конвенції».

Інформацію надано Урядовим уповноваженим
у справах Європейського суду з прав людини

www.ukurier.gov.ua УРЯДОВИй КУР’єР8

документи

 оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення 

Найменування 
суб’ єкта космічної 

діяльності 

Код 
згідно з 
ЄДРПОУ 

Місцезнаходження 
суб’ єкта космічної 

діяльності 

Розмір 
земельної 
ділянки 

виробничого 
призначення, 

гектарів 
Державне 
підприємство 
«Український 
науково-дослідний 
конструкторсько-
технологічний 
інститут 
еластомерних 
матеріалів і 
виробів» 

00152135 м. Дніпропетровськ,  
вул. Бориса Кротова, 
24а   

8,88 

ПАТ 
«Чернігівський 
завод 
радіоприладів» 

14307392 м. Чернігів,  
вул. Одинцова, 25  

6,29992 

Державне 
підприємство 
«Виробниче 
об’ єднання 
Південний 
машинобудівний 
завод імені  
О. М. Макарова»  

14308368 м. Дніпропетровськ,  
вул. Криворізька, 1  

558,9253 

Павлоградський 
механічний завод 
державного 
підприємства 
«Виробниче 
об’ єднання 
Південний 
машинобудівний 
завод імені О. М. 
Макарова»  

14310170 м. Павлоград,  
вул. Тельмана, 10   

3221,4096 
 

Казенне 
підприємство 
спеціального 
приладобудування 
«Арсенал»  

14307357 м.  Київ,  
вул. Московська, 8  

7,4 

Державне 
науково-
виробниче 
підприємство  
«Об’ єднання 
Комунар» 

14308730 м. Харків,  
вул. Григорія Рудика, 
8  

12,4039 

ПАТ «АТ Науково-
дослідний інститут 
радіотехнічних 
вимірювань» 

14309534 м. Харків, вул. 
Академіка Павлова, 
271 

5,5 

Державне 
підприємство 
«Виробниче 
об’ єднання 
«Київприлад» 

14309669 м. Київ,  
вул. Гарматна, 2  

1,3 

Державне 
підприємство 
«Науково-
виробниче 
об’ єднання 
«Павлоградський 
хімічний завод» 

14310112 м. Павлоград,  
вул. Заводська, 44  

532,5195 

Державне 
підприємство 
«Науково-
виробниче 
об’ єднання 
«Павлоградський 
хімічний завод» 

14310112 м. Павлоград,  
вул. Заводська, 44  

532,5195 

ПАТ «ХАРТРОН» 14313062 м. Харків,  
вул. Академіка 
Проскури, 1 

2,59 

!"#$. 2 %& 2 
 

Науково-
виробниче 
підприємство  
ХАРТРОН-АРКОС 
Лтд (товариство  
з обмеженою 
відповідальністю) 

25184774 м. Харків,  
вул. Академіка 
Проскури, 1 

0,6417 

Науково-
виробниче 
підприємство  
ХАРТРОН-ПЛАНТ 
Лтд (товариство  
з обмеженою 
відповідальністю) 

25185147 м. Харків,  
вул. Академіка 
Проскури, 1 

4,9302 

ТОВ «Науково-
виробниче 
підприємство  
«ХАРТРОН-
ЮКОМ»  

30241610 м. Запоріжжя,  
просп. Леніна, 166 

0,42 

 

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 13) розглядається ци-
вільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства
«УніверсалБанк» до Нехая Руслана Геннадійовича, Нехая Ген-
надія Миколайовича про стягнення боргу за договором кре-
диту.

Відповідачі: Нехай Руслан Геннадійович, Нехай Геннадій Ми-
колайович викликаються до каб. № 15 суду на 25.02.2016 року
о 13 годині 30 хвилин для участі у розгляді справи по суті. Від-
повідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову
та докази. У разі неявки відповідачів справа буде розглянута у
їхню відсутність за наявними доказами.

Суддя Ткачов О. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, Донецька область, 
м. Артемівськ, вул. Артема,5) розглядає цивільну справу № 219/11341/15-ц;
2/219/675/2016 за позовною заявою Антонової Олени Миколаївни до Шишикіної Віри
Семенівни, Шишикіна Василя Миколайовича, Шишикіної Наталі Василівни, Шишикіної
Олени Василівни, Шишикіної Ольги Василівни про визнання права приватної власності.

Відповідачі по справі Шишикіна Віра Семенівна, Шишикін Василь Миколайович, Шишикіна
Наталя Василівна, Шишикіна Олена Василівна, Шишикіна Ольга Василівна (останнє відоме суду
місце реєстрації за адресою: 84536, Донецька область, Артемівський район, с. Парасковіївка,
вул. Першотравнева, 13/84) викликаються 26 лютого 2016 року на 14 годину 00 хвилин до суду,
каб.301, для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття відповідачі повинні повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розгля-
нута за їх відсутності. 

Суддя Брежнев О.А.

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Красний
Лиман, вул. Фрунзе, 13) розглядається цивільна справа № 236/165/16-ц за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк», в інтересах якого
на підставі довіреності діє Глазков Олександр Вікторович, до Стурова Олексія
Геннадійовича про стягнення заборгованості за договором кредиту в розмірі
53 197,34 гривні.

Відповідач Стуров Олексій Геннадійович викликається до каб. № 27 суду на
25 лютого 2016 року о 08 годині 15 хвилин для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.
У разі неявки відповідача, справа буде розглянута без його участі за наявними
доказами.

Суддя Шавиріна Л. П.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні спеціального судового провадження
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться кримінальне провадження № 426/18/2016-к стосовно

Дробота Олександра Миколайовича, 21.04.1960 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ст. 109 ч. 1, 
ст. 110 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-
1 КПК України. Обвинувачений Дробот Олександр Миколайович, проживає за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Кому-
нальна, буд. 75, кв. 50.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський районний суд Луганської області викликає Дробота Олександра Мико-
лайовича у підготовче судове засідання, яке розглядається в порядку спеціального судового провадження та відбудеться 9 березня
2016 року о 10.30 годині в залі судових засідань Сватівського районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючої судді Половинки В. О., суддів: Пчолкіна С. А., Гашинського М. А.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні спеціального судового провадження
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться кримінальне провадження № 426/20/2016-к стосовно

Пілавова Маноліса Васильовича, 24.03.1964 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ст. 109 ч. 1, 
ст. 110 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, передбаченому 
ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Пілавов Маноліс Васильович проживає за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Лі-
ньова, б. 67а, кв. 24.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський районний суд Луганської області викликає Пілавова Маноліса Васи-
льовича у підготовче судове засідання, яке розглядається в порядку спеціального судового провадження та відбудеться 9 березня
2016 року о 09.30 годині в залі судових засідань Сватівського районного суду Луганської області за адресою: Луганська область,
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючої судді Половинки В. О., суддів: Пчолкіна С. А., Гашинського М. А.

ЄВРоПЕйСьКий СУД з ПРаВ ЛюДиНи Та УКРаїНа
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Оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу на біржі
ТОВ «САМСОН» активів ПАТ «БАНК ФОРУМ»

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРУМ» оголошує відкриті торги (аукціон) з продажу на
біржі ТОВ «САМСОН» активів, що обліковуються на балансі банку:

Лот №1 виставляється до продажу на повторні (другі) торги, ціна нежилої будівлі знижена на
10 %.

Додаткова інформація щодо стану та умов продажу майна за тел. (044) 3844908.
Дата та час проведення відкритих торгів (аукціону): 15.03.2016 року з 10:00 до 13:00 год.
Час завершення електронних торгів продовжується щоразу на 5 хвилин, з часу внесення про-

позиції учасником про ціну, у випадку, якщо учасником було внесено пропозицію щодо вартості
майна менше як за 5 хвилин до закінчення аукціону, і так доти, доки не буде визначено учасника,
що запропонував найвищу ціну.

Місце проведення відкритих торгів (аукціону) (у формі електронних торгів):
https://www.torgi.samson.com.ua.

Кінцевий строк прийняття заяв на участь в аукціоні та сплати гарантійного та реєстраційного
внесків: 11.03.2016 року о 17 год. 00 хв.

Умови продажу:
1. Кожен учасник відкритих торгів (аукціону), який реєструється на відкритих торгах (аукціоні),

приймає умови «Публічного договору з учасником відкритих торгів (аукціону)», текст якого роз-
міщений на веб-сайті ТОВ «САМСОН», та зобов'язаний, у разі визнання його переможцем, спла-
тити  ТОВ «САМСОН» винагороду за проведення відкритих торгів (аукціону) у розмірі,
визначеному в Договорі, що укладається між ТОВ «САМСОН» та учасником відкритих торгів
(аукціону).

2. Реєстраційний внесок за подання заяви про участь у відкритих торгах (аукціоні) – 100,00
грн. (сто гривень 00 копійок), без ПДВ.

3. Розмір гарантійного внеску – 10% (десять відсотків) від початкової ціни продажу лоту.
4. Торги відбудуться за наявності одного учасника.
5. Реєстраційні та гарантійні внески учасники відкритих торгів (аукціону) вносять на поточний

рахунок ТОВ «САМСОН»: код ЄДРПОУ 23526845, п/р 26009185621100 в ПАТ «Укрсиббанк», код
банку: 351005.

6. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
7. Крок аукціону – 2% від початкової ціни лоту.
8. Переможець аукціону підписує протокол та здійснює повну оплату за придбане майно про-

тягом 10 (десяти) банківських днів з дня наступного після закінчення аукціону. Всі витрати,
пов’язані з укладенням та нотаріальним посвідченням договорів купівлі-продажу, сплатою дер-
жавного мита (послуг нотаріуса), збору до Пенсійного фонду, зняттям обтяжень та інші сплачує
покупець - переможець аукціону. Договір купівлі-продажу укладається між продавцем та по-
купцем після здійснення останнім повного розрахунку за придбане майно.

Ознайомитись з активами, що пропонуються до продажу на аукціоні, можна в робочі дні  за
їх місцезнаходженням, попередньо направивши підписану заяву на огляд на адресу
Info@forum.ua. 

9. Організатор відкритих торгів (аукціону): ТОВ «САМСОН», код ЄДРПОУ 23526845, м. Київ,
вул. Якіра, 13, оф. 320, працює щоденно, крім вихідних, з 9.00 до 18.00, тел. (044) 3844908.

10. Прийом заяв (реєстрація учасників) на участь у відкритих торгах (аукціоні) буде проводи-
тись на веб-сайті ТОВ «САМСОН», https:// www.torgi.samson.com.ua., починаючи з дати публікації
цього оголошення.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Шандру Миколу
Михайловича (останнє відоме місце проживання м. Львів, вул. 
О. Олеся, 25 В/49) як відповідача у судове засідання по цивільній
справі № 463/5902/15-ц за позовом ТОВ «Укрімпорт KV» до Шандри
Миколи Михайловича про стягнення заборгованості за договором
поставки, що відбудеться 25 лютого 2016 р. о 15.30 у приміщенні
суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових
засідань №10.

В разі неявки відповідача у вказане судове засідання, суд розгля-
датиме справу без його участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Гирич С. В.

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя викликає Кірюшко
Ларису Леонідівну, 29.05.1962 р.н., як відповідача в цивільній
справі за позовом Кірюшка Сергія Миколайовича про розір-
вання шлюбу. Судове засідання відбудеться 26.02.2016 р. о
10.00 год. за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Дзержинського,
буд. № 6. Суддя Світлицька В. М. У разі неявки відповідача
справа розглядатиметься за наявними в ній матеріалами з по-
становленням заочного рішення.

Повістка про виклик
Підозрюваному Улезьку Володимиру Івановичу, 01.01.1959 р.н.,

проживаючому та зареєстрованому за адресою: Луганська обл., 
м. Луганськ, вул. Ленінградська, 50, відповідно до вимог ст.ст. 133,
135 КПК України, необхідно з’явитися 26.02.16 р. о 12 год. до слід-
чого відділу Управління СБ України в Луганській області за адресою:
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до слід-
чого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Луганській об-
ласті Бушного О. О., для відкриття та надання доступу до матеріалів
кримінального провадження, а також проведення інших процесуаль-
них дій у кримінальному провадженні № 22015130000000022.

Повістка про виклик
Підозрюваному Проньку Юрію Олександровичу, 02.04.1962 р.н.,

проживаючому та зареєстрованому за адресою: Луганська обл., Бі-
ловодський р-н, с. Бараниківка, вул. Юрченка, буд. 92, відповідно до
вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, необхідно з’явитися 26.02.16 р. о
10 год. до слідчого відділу Управління СБ України в Луганській об-
ласті за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Кос-
монавтів, 18, до слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ
України в Луганській області Бушного О. О., для відкриття та надання
доступу до матеріалів кримінального провадження, а також прове-
дення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 22016130000000021.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні спеціального
досудового розслідування

Підозрюваний Гадзира Вадим Владиславович, 07.02.1982 р.н., за-
реєстрований за адресою: Одеська обл., Комінтернівський район, 
с. Корсунці, вул. Колгоспна, 17, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135,
290, 297-5 КПК України вам необхідно з’явитися 26 лютого 2016 року
об 11 год. 00 хв. у каб. № 3 до старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській
області Семенова С. В. за адресою: м. Одеса, вул. Єврейська, 43, р.т.
0487064697, для ознайомлення з матеріалами спеціального досудо-
вого розслідування №22016160000000044 від 08.02.2016 за ч. 1 ст.
258-3, ч. 2 ст. 260 КК України.

Бородянський районний суд Київської області повідомляє,
що розгляд справи за позовом Товариства з обмеженою відпо-
відальністю «Кредитні ініціативи» до Беришвілі Ази Гурамівни
про стягнення заборгованості відбудеться 25 лютого 2016 року
об 11 годині 30 хвилин у приміщенні районного суду (каб. 4).

На вказаний час вашому представнику необхідно з’явитись
до суду для участі у розгляді справи. При собі мати паспорт та
належно оформлену довіреність.

Суддя Д. Унятицький

Фрунзенський райсуд м. Харкова викликає Омельченко H. I.
(м. Харків, вул. Ньютона, б. 139, кв. 238) як обвинувачену на
26.02.2016 року о 15.30 год. по кримінальному провадженню
за обвинуваченням Омельченко Н. І. за ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27,ч.
2 ст. 15, ч. 1 ст. 369 КК України.

Місцезнаходження суду: м. Харків, бул. Б. Хмельницького, 
б. 32/38, кабінет № 3, пов. №1.

Суддя Т. М. Алфьорова

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

Відповідачі: Колеснікова Оксана Миколаївна, Мошкін Володимир
Вікторович викликаються на 26 лютого 2016 року о 09.00 год. до
суду, каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову
та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута у їхню відсут-
ність.

Суддя Хмельова C. M.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Бобровніка Валерія Олексійовича
(Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський,
63-а/27) у судове засідання з розгляду цивільної справи
за позовом Бобровнік Тетяни Миколаївни до Бобровніка
Валерія Олексійовича про надання дозволу на виїзд ди-
тини за межі України без згоди батька, яке відбудеться
09.03.2016 року о 15 годині 20 хвилин у приміщенні суду
за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, буль-
вар Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане судове
засідання суд розглядатиме справу без вашої участі на
підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. О. Юзефович

Кремінський районний суд Луганської області, що
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Кремінна, вул. Тітова, 5, викликає Назаренко
Юлію Іванівну та Рябініна Валентина Івановича як об-
винувачених у судове засідання по кримінальному
провадженню № 414/1899/15-к, провадження №1-
кп/414/176/2015 стосовно Назаренко Юлії Іванівни
та Рябініна Валентина Івановича, обвинувачених за
ч. 2 ст. 110 КК України, що відбудеться 9 березня
2016 року о 09 годині 30 хвилин.

Суддя Є. М. Акулов

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає Колєснікова Віктора Павловича, мешканця: кв-л
Мирний, б. 11, кв. 88, м. Луганськ, як відповідача в судове
засідання за клопотанням Павленко Ольги Анатоліївни про
визнання та дозвіл на примусове виконання на території Ук-
раїни рішення суду Бєлгородського районного суду Бєлго-
родської області Російської Федерації про стягнення
грошових коштів з Колєснікова Віктора Павловича по справі
№ 409/107/16-ц, що відбудеться 10.03.2016 року о 08 год.
00 хв. у приміщенні суду за адресою: 92200, Луганська об-
ласть, смт Білокуракине, пл. Горького, 2, тел. 2-28-12.

Із опублікуванням оголошення відповідач вважається на-
лежним чином повідомленим про час, день та місце прове-
дення судового засідання.

Суддя В. С. Полєно

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Баграмян Мадлену Вачагівну (Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 12/54)
у судове засідання з розгляду цивільної справи за позо-
вом Баширова Джаміла Джавад огли до Баграмян Мад-
лени Вачагівни про визнання особи такою, що втратила
право користування житловим приміщенням, яке відбу-
деться 09.03.2016 року о 14 годині 40 хвилин у примі-
щенні суду за адресою: Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У разі
неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. О. Юзефович

Сватівський районний суд Луганської області викликає
Бичкова Євгена Володимировича як відповідача у цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства «КБ
«ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» в особі Уповноваженої особи
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення
тимчасової адміністрації у ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива»
Кашути Д. Є. до Бичкова Євгена Володимировича про стяг-
нення заборгованості за несанкціонованим овердрафтом,
яке відбудеться 9 березня 2016 року о 09.30 год. у примі-
щенні суду за адресою: Луганська обл., м. Сватове, пл. 50-
річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд проводи-
тиме розгляд справи без участі відповідача.

Суддя О. А. Гашинська

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача в судове засідання Куксову
Вєру Леонідівну по справі № 433/3107/15-ц за позо-
вом Куксова Олександра Григоровича до Куксової
Вєри Леонідівни про розірвання шлюбу.

Засідання відбудеться 9 березня 2016 року о 10
год. 00 хв. за адресою: Луганська область, смт Тро-
їцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає
Кравченко Олександру Олександрівну як відповідача
в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/5218/15-ц за позовом ПАТ «Брокбізнес Банк»
до Кравченко Олександри Олександрівни про стяг-
нення заборгованості, що відбудеться 3 березня
2016 року о 09.00 год.

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

Суддя А. С. Река

Сватівський районний суд Луганської області викликає
Сафонова Дениса Юрійовича, Товариство з обмеженою від-
повідальністю «Компанія «Максімет» як відповідачів у ци-
вільній справі за позовом Публічного акціонерного
товариства «Грін Банк» до Сафонова Дениса Юрійовича, То-
вариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Максі-
мет» про стягнення заборгованості за договором про
надання кредиту на умовах овердрафту з фіксованою став-
кою, яке відбудеться 9 березня 2016 року о 09.00 год. у при-
міщенні суду за адресою: Луганська обл., м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд проводи-
тиме розгляд справи без участі відповідачів.

Суддя О. А. Гашинська

Попаснянський районний суд Луганської
області викликає відповідача Богданова
Олександра Олександровича, 11.02.1981
року народження, який мешкає за адресою:
Луганська область, Попаснянський район, 
м. Золоте, вул. Дундича, б. 10, кв. 11, у 
судове засідання по цивільній справі 
№ 423/299/16-ц за позовом Адамової Наталії
Валентинівни до Богданова Олександра
Олександровича про розірвання шлюбу, що
відбудеться 3 березня 2016 року о 09 год. 00
хв. у приміщенні суду за адресою: Луганська
область, м. Попасна, вул. Суворова, 6, каб.
№ 7.

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

Суддя А. В. Архипенко

Біловодський районний суд Луганської
області викликає в судове засідання від-
повідача по справі за позовом ПАТ «Укр -
соцбанк» до Лужецького С. Ю. про
стягнення заборгованості, яке відбу-
деться 11.03.2016 року о 08.00 год.: Лу-
жецького Євгена Юрійовича, останнє
відоме зареєстроване місце проживання
(перебування) - Луганська обл., м. Ро-
веньки.

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

У разі неявки справу буде розглянуто
без вашої участі на підставі глави 8 ЦПК
України.

Суддя Г. В. Булгакова

Біловодський районний суд Луганської
області викликає в судове засідання від-
повідача по справі за позовом ТОВ «Фі-
нансова компанія «Довіра та гарантія» до
Порубенка О. В. про стягнення заборгова-
ності, яке відбудеться 11.03.2016 року о
08.00 год.: Порубенка Олександра Вячес-
лавовича, 10.01.1989 р.н., останнє відоме
зареєстроване місце проживання (пере-
бування) - Луганська обл., Свердлов-
ський р-н, с. Бірюкове.

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

У разі неявки справу буде розглянуто
без вашої участі на підставі глави 8 ЦПК
України.

Суддя Г. В. Булгакова

Біловодський районний суд Луганської
області викликає в судове засідання від-
повідача по справі за позовом ПАТ «БМ
Банк» до Щербицького П. А. про стяг-
нення заборгованості, яке відбудеться
11.03.2016 року о 08.00 год.: Щербиць-
кого Павла Андрійовича, останнє відоме
зареєстроване місце проживання (пере-
бування) - Луганська обл., м. Ровеньки.

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

У разі неявки справу буде розглянуто
без вашої участі на підставі глави 8 ЦПК
України.

Суддя Г. В. Булгакова

Новопсковський районний суд Луган-
ської області викликає Ліхніна Євгена Ва-
лерійовича як відповідача в судове
засідання для розгляду цивільної справи
ЄУ №420/3405/15-ц за позовом ТОВ «Кре-
дитні ініціативи» до Ліхніна Є. В. про стяг-
нення заборгованості, яке відбудеться 1
березня 2016 року о 08 год. 00 хв. (резер-
вна дата судового засідання - 10 березня
2016 року о 08 год. 00 хв.) у приміщенні
Новопсковського районного суду за ад-
ресою: вул. Леніна, 28, смт Новопсков Лу-
ганської області.

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

Суддя Д. С. Тарасов

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

25.02.2016 р. (резервне судове засідання 03.03.2016 р.)
Руденко Таїсія Володимирівна о 15.00 (останнє відоме

місце проживання: м. Луганськ, кв. Щербакова, буд. 2, кв.
35) - справа № 409/356/16-ц

Кривошея Віктор Вікторович о 14.00 ( останнє відоме
місце проживання: м. Луганськ вул. Мічуріна, буд. 34) -
справа № 409/373/16-ц

Лебедєв Геннадій Вікторович о 13.00 ( останнє відоме
місце проживання: Луганська обл., м. Лутугине, вул. Ліха-
чева, буд. 18) - справа № 409/361/16-ц

Суддя В. Г. Скворцова
У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої участі

на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього ого-
лошення відповідачі по справах вважаються належним
чином повідомленими про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Добропільський міськрайонний суд Донецької
області (85004, м. Добропілля Донецької області,
вул. Радянська, буд. 39 «А») розглядає цивільну
справу за позовом Публічного акціонерного то-
вариства Акціонерний Банк «Експрес-Банк» в
особі Конотопського регіонального відділення АБ
«Експрес-Банк» до Слєпова Олексія Олександро-
вича про стягнення заборгованості по кредиту.

Відповідач Слєпов О. О. викликається на 29
лютого 2016 року на 09.30 годину до суду, кабі-
нет № 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 при-
чини неявки, інакше справа буде розглянута у
його відсутність на підставі наявних у них даних
чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Діденко C. O.

Добропільський міськрайонний суд Донець-
кої області (85004, м. Добропілля Донецької об-
ласті, вул. Радянська, буд. 39 «А») розглядає
цивільну справу за позовом Шупа Ярослава Во-
лодимировича до Ковальчук Тетяни Іванівни
про розірвання шлюбу.

Відповідач Ковальчук Т. І. викликається на 29
лютого 2016 року на 09.00 годину до суду, кабі-
нет № 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 при-
чини неявки, інакше справа буде розглянута у
його відсутність на підставі наявних у них даних
чи доказів і ухвалено заочне рішення. 

Суддя Діденко С. О.

Добропільський міськрайонний суд Донець-
кої області (85004, м. Добропілля Донецької об-
ласті, вул. Радянська, буд. 39 «А») розглядає
цивільну справу за позовом Румянцевої Євгенії
Анатоліївни до Румянцева Володимира Сергійо-
вича про розірвання шлюбу.

Відповідач Румянцев Володимир Сергійович
викликається на 29 лютого 2016 року о 09.00 го-
дині до суду, кабінет № 7, для участі у розгляді
справи. До розгляду цивільної справи пропону-
ється надати суду письмові пояснення та запе-
речення, а також усі наявні докази по справі.

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

Суддя Діденко С. О.

Костянтинівський міськрайонний суд Донець-
кої області (85110, м. Костянтинівка Донецької
обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну
справу № 233/164/16-ц за позовом Пуряєвої Ва-
лентини Миколаївни до Комунальної установи
«Станція переливання крові м. Макіївка» про
стягнення компенсації заробітної плати у зв’язку
з порушенням строків її виплати та середнього
заробітку за весь час затримки розрахунку при
звільненні.

Відповідач у справі — Комунальна установа
«Станція переливання крові м. Макіївка», м. Ма-
кіївка Донецької області, вул. Ферганська,
буд.12, викликається до суду на 11 березня 2016
року на 08-00 годину, каб. № 15, для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття відповідач повинен повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута
за його відсутності.

Суддя О. С. Малінов

 

 
!

№ 
лоту 

Найменування 
активу 

Опис 

Початкова ціна 
актуального 
аукціону, грн.,  

з ПДВ 
1 Нерухоме майно 

та основні засоби 
Нежила будівля площею 617,9 кв. м., гаражі площею 120,8 кв. м. 
та основні засоби за адресою: м. Львів, вул. Чайковського, 33 

21 352 624,20 
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оголошення
В провадженні Шевченківського районного суду

м. Львова знаходиться цивільна справа за позовом
Молока Івана Даниловича до ПрАТ «Страхова ком-
панія «Провідна» про стягнення страхового відшко-
дування.

ПрАТ «Страхова компанія «Провідна» (останнє ві-
доме місце реєстрації відповідача по справі: м. Київ,
пр-т Повітрофлотський, буд. 25) викликається в
якості відповідача.

Львівська Філія ПрАТ «Страхова компанія «Про-
відна» (останнє відоме місце реєстрації відповідача
по справі: м. Львів, пр-т Чорновола, 67 Б) виклика-
ється в якості відповідача в судове засідання, яке
відбудеться 09.03.2016 р. о 10.00 год. в приміщенні
Шевченківського районного суду м. Львова (каб.17,
пов.4). У разі неявки в судове засідання відповідача
— справа буде розглядатися у його відсутності.

Суддя Донченко Ю. В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Ми-
хайлишин Олену Геннадіївну, (останнє відоме місце про-
живання: Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Зубра,
вул. Шевченка, 6 «А»), як відповідача та Михайлишина
Володимира Михайловича (останнє відоме місце про-
живання: Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Зубра,
вул. Шевченка, 6 «А») як третю особу у судове засідання
по цивільній справі № 2/463/129/2016 (463/1164/15-ц) за
позовом Публічного акціонерного товариства Акціо-
нерно-комерційний банк «Львів» до Михайлишин Олени
Геннадіївни, третьої особи: Михайлишина Володимира
Михайловича про звернення стягнення на предмет іпо-
теки, що відбудеться 15 березня 2016 р. о 09 год. 45 хв.
у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. 
Б. Лепкого, 16, зал судових засідань №10.

В разі неявки  відповідача у вказане судове засідання
суд розглядатиме справу без його участі на підставі 
ст. 169 ЦПК України. 

Суддя Гирич С. В.

В провадженні Зарічного районною суду м. Суми
знаходиться цивільна справа № 591/8790/15-ц за по-
зовом Приходько Альони Юріївни до Ястреб Юрія
Олександровича про розірвання шлюбу та стягнення
аліментів. Зарічний районний суд м. Суми у відпо-
відності до ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає до суду
Ястреб Юрія Олександровича, останнє відоме місце
проживання: АРК, м. Красноперекопськ, вул. Мен-
делєєва, буд. 28, кв. 45, як відповідача по справі на
10 березня 2016 року на 09-00 годину. Судове засі-
дання відбудеться в приміщенні Зарічного район-
ного суду м. Суми, що розташоване за адресою: 
м. Суми, вул. Академічна, 13, каб. № 407, 4-й поверх,
головуючий суддя Грищенко О. В. При собі необ-
хідно мати документ, що посвідчує особу. В разі не-
явки відповідача в дане судове засідання справа
буде розглянута в його відсутність за наявними ма-
теріалами.

В провадженні судді Бердянського міськрайон-
ного суду Черткової Н.І. знаходиться цивільна
справа №310/741/16-ц за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Укрсоцбанк» до Колесник Во-
лодимира Леонідовича, Колесник Віри Дмитрівни
про стягнення заборгованості.

Розгляд справ призначено на 03.03.2016 року на
11-30 годину в приміщенні Бердянського міськра -
йонного суду за адресою: м. Бердянськ, вул. Кому-
нарів, 64, каб.401, Запорізької області, суддя
Черткова Н. І., тел. 3-61-94.

Суд викликає як відповідачів Колесник Володи-
мира Леонідовича, Колесник Віру Дмитрівну.

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

Бориспільський міськрайонний суд Київської області, у
зв’язку з розглядом цивільної справи № 359/3911/15-ц
(№2/359/61/2016) за позовом заступника прокурора Київ-
ської області в інтересах держави в особі Міністерства ін-
фраструктури України, ДП «Міжнародний аеропорт
«Бориспіль» до Бориспільської районної державної адмініс-
трації, Шепелевої Галини Михайлівни, треті особи Управ-
ління земельних ресурсів у Бориспільському районі та
Терновський Денис Валерійович, про визнання незаконним
та скасування розпорядження, визнання недійсним держав-
ного акта на землю, зобов’язання вчинити певні дії та ви-
требування майна, викликає в судове засідання на 15.30
годину 29 лютого 2016 року в якості відповідача Шепелеву
Галину Михайлівну, останнє відоме зареєстроване місце
проживання якої: 83000, м. Донецьк, просп. Комсомоль-
ський, 17, кв. 2, до Бориспільського міськрайонного суду
Київської області за адресою: Київська область, м. Борис-
піль, вул. Київський шлях, 72, зал с/з №10. У випадку неявки
відповідача буде ухвалено заочне рішення.

Приморський районний суд м. Одеси викликає у судове
засідання Бурлаку Віталія Олександровича як відповідача у
цивільній справі № 522/1049/14ц, за позовом Корнацького
Аркадія Олексійовича до Прокопенка Вадима Ігоровича, Бур-
лаки Віталія Олександровича, Прокопенка Ігоря Володими-
ровича про стягнення боргу, за зустрічним позовом
Прокопенка Вадима Ігоровича до Корнацького Аркадія Олек-
сійовича, треті особи, що не заявляють самостійних вимог:
Бурлака Віталій Олександрович, Прокопенко Ігор Володи-
мирович про визнання договору позики частково недійсним,
та за зустрічним позовом Прокопенка Ігоря Володимиро-
вича до Корнацького Аркадія Олексійовича, треті особи, що
не заявляють самостійних вимог: Бурлака Віталій Олексан-
дрович, Прокопенко Вадим Ігорович про визнання поруки
за договором позики припиненою, яке відбудеться 10 бе-
резня 2016 року о 10-30 годині в приміщенні Приморського
районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балків-
ська, 33, зал №105 (суддя Домусчі Л. В.). У разі неявки від-
повідача без поважних причин справа буде розглянута за
його відсутності.

Приазовський районний суд Запорізької області ви-
кликає відповідача Козидуб Олексія Анатолійовича,
28.02.1978 р.н., останнє відоме місце проживання якого:
Донецька область, Новоазовський район, с. Саханка,
вул. Леніна, 42, у судове засідання по цивільній справі
за позовом публічного акціонерного товариства «Родо-
від Банк» до Козидуб Олексія Анатолійовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, яке
призначене на 04 березня 2016 року о 09 годині 30 хви-
лин і відбудеться у приміщенні Приазовського район-
ного суду Запорізької області за адресою: вул. Пушкіна,
5 смт Приазовське Приазовського району Запорізької
області.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
вважається повідомленим про час і місце розгляду
справи і у разі неявки до суду справа може бути розгля-
нута за відсутності відповідача на підставі наявних у
справі доказів.

Суддя Діденко Є. В.

Болградський районний суд Одеської області повідомляє
відповідачку Чебанову Галину Олександрівну, 01.03.1981
року народження, останнє місце реєстрації за адресою:
вул.25 Серпня, № 27, м. Болград, Одеська область, що
02.03.2016 року о 15:00 годині в залі судового засідання 
№ 4 Болградського районного суду Одеської області за ад-
ресою: Одеська область, м. Болград, вул. 25 Серпня, № 192,
відбудеться судове засідання по цивільній справі 
№ 497/141/16-ц за позовом Публічного Акціонерного това-
риства Комерційний банк «Приватбанк» до Чебанової Га-
лини Олександрівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Болградський районний суд пропонує відповідачці Чеба-
новій Г.О. подати пояснення, заперечення та усі наявні у неї
докази по справі особисто або через представника.

У разі неявки в судове засідання Чебанової Г. О. справа
може бути розглянута за відсутністю відповідачки та її пред-
ставника за наявними у справі доказами.

Суддя С. В. Кодінцева 

У провадженні Броварського міськрайонного суду Київ-
ської області знаходиться цивільна справа за позовом Дя-
ченка Михайла Івановича до Дяченко Ніни Миколаївни про
визнання особи такою, що втратила право користування
жилим приміщенням. Броварський міськрайонний суд Ки-
ївської області викликає в якості відповідача по вказаній
справі Дяченко Ніну Миколаївну, останнє відоме місце про-
живання та реєстрації: Київська область, Броварський
район, с. Красилівка, вул. Л.Українки, буд. 90.

Розгляд даної справи відкладено на 10 год. 00 хв. 04 бе-
резня 2016 року та відбудеться у залі суду за адресою: 
м. Бровари, вул. Грушевського, буд. 2, каб. 213. Суд попе-
реджає, що у випадку повторної неявки дана справа буде
розглянута у відсутності відповідача за наявними в справі
матеріалами з постановленням заочного рішення.

Суддя Н. М. Петришин

Богородчанський районний суд Івано-Франківської області
викликає Середюка Василя Васильовича, 02 січня 1987 року на-
родження, жит. с. Саджава, вул. 3елена, 38 Богородчанського
району Івано-Франківської області, зареєстрованого: с. Сад-
жава, вул. Шкільна, 124 Богородчанського району Івано-Фран-
ківської області, як відповідача в судове засідання по цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Укрсоцбанк» до Середюка Василя Васильовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 01 березня 2016 року о 10 год.
00 хв. в приміщенні Богородчанського районного суду за адре-
сою: смт Богородчани, вул. Шевченка, 68 Богородчанського
району Івано-Франківській області.

У разі неявки відповідача це оголошення вважається належ-
ним повідомленням і за справою буде винесено заочне рі-
шення. У разі неявки в судове засідання з поважних причин
відповідач зобов’язаний повідомити суд про неявку та її при-
чину.

Суддя Круль І. В.

Апеляційний суд Дніпропетровської області повідомляє
відповідача Іовхимовича Сергія Михайловича, який зареєс-
трований за адресою: квартал 60 років СРСР, буд. 2 кв. 58,
м. Первомайськ, Луганська область, 93200, проживає за ад-
ресою: вул. Ревутина, буд. 4, кв. 23, м. Київ, що цивільну
справу за апеляційною скаргою Публічного акціонерного
товариства Комерційний банк «ПриватБанк» на заочне рі-
шення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська
від 02 червня 2015 року по справі за позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк»
до Іовхимовича Сергія Михайловича, Публічного акціонер-
ного товариства «Акцент-Банк» про стягнення заборгова-
ності відкладено у апеляційному суді Дніпропетровської
області (м. Дніпропетровськ, вул. Харківська, 13) на 11 год.
00 хв. 09 березня 2016 року.

У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде
розглянута  за його відсутності.

Суддя М. П. Волошин

Слов’янським міськрайонним судом До-
нецької області (84112, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, 2) розглядається цивільна
справа:

— за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Ге-
расимової Лідії Лук’янівни, про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Відповідач у справі Герасимова Лідія
Лук’янівна, останнє місце мешкання: м. Гор-
лівка, вул. Калашнікова, 105/2, викликається о
13 год. 00 хв. 29 лютого 2016 року до суду для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття відповідач повинен повідомити суд
про причину неявки, інакше справа буде роз-
глянута за його відсутності. 

Суддя Ю. В.Чернишов

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає в якості відповідача Лисенка Олега Юрійовича
(прож: м. Сєвєродонецьк, Луганської області, вул. Сос-
нова, 15) у судове засідання з розгляду цивільної справи
за позовом Сафонова Геннадія Федоровича до Лисенка
Олега Юрійовича про стягнення боргу, яке відбудеться
10.03.2016 року о 08 годині 20 хвилин у приміщенні суду
за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, буль-
вар Дружби Народів, 19.

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

Суддя І. О. Юзефович

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду
Дніпропетровської області знаходиться цивільна справа 
№ 185/9247/15-ц за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «Приватбанк» до Козиної Люд-
мили Михайлівни про стягнення заборгованості.

Відповідач Козина Людмила Михайлівна викликається у
судове засідання на 13.00 год. 22 березня 2016 року у при-
міщенні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропет-
ровської області: Дніпропетровська область, м. Павлоград,
вул. Дніпровська, буд. 135, кабінет № 203.

Після опублікування оголошення в пресі відповідач вва-
жається повідомленим про дату, час та місце розгляду
справи. У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за
його відсутності.

Суддя Л. В. Боженко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул. Артема, 5)
розглядає цивільну справу за позовом Осипчук Ігоря Мико-
лайовича до Чутчева Володимира Сергійовича про стяг-
нення коштів.

Відповідач по справі Чутчев Володимир Сергійович, який
мешкає: м. Єнакієве, вул. Разіна, 17-3, Донецька область або
м. Єнакієве, Донецька область, пр-кт Металургів, 41-70, 
викликається до суду (Донецька область, м. Артемівськ, вул.
Артема, 5, каб. 201) для участі в розгляді справи по суті на
14.00 годину 10 березня 2016 року.

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 Воробйова І. В.

Мелітопольський міськрайонний суд повідомляє Стой-
кову Надію Олександрівну (останнє відоме місце прожи-
вання: Запорізька область, Мелітопольський район, 
с. Костянтинівка, вул. Шкільна, 156) про те, що 11 березня
2016 року об 11-00 годині в приміщенні Мелітопольського
міськрайонного суду Запорізької області за адресою: Запо-
різька область, м.Мелітополь. вул. Шмідта, 11, буде слухатися
цивільна справа за позовом Мантропова Дениса Сергійовича
до Стойкової Надії Олександрівни про визнання втратившою
право користування житлом, суддя Купавська Н. М.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідачка
по даній справі Стойкова Н. О. вважається повідомленою
про час та місце розгляду справи і у випадку її неявки справа
підлягає розгляду за її відсутності.

Гостіщева Марина Володимирівна, останнє відоме
місце проживання: вул. Донецька, 48, м. Докуча-
євськ Донецької області, викликається в судове за-
сідання до Пологівського районного суду
Запорізької області в якості відповідача по цивільній
справі №324/16/16-ц за позовом Гостіщева Олексан-
дра Івановича до Гостіщевої Марини Володимирівни
про розірвання шлюбу, яке відбудеться 04.03.2016
року о 13 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою:
вул. М. Горького, 28, м. Пологи Запорізької області.

Суддя Іванченко М. В.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає
Супрун Людмилу Павлівну як відповідача по цивіль-
ній справі № 752/19359/15-ц за позовом Воронова
Ігоря Олексійовича про стягнення боргу за догово-
ром позики, у судове засідання на 04 березня 2016
року о 12-00.

Адреса суду: м. Київ, вул. П.Потєхіна, 14 а, каб.14,
суддя Сальникова Н. М.

У разі неявки та неповідомлення суду про причини
неявки в судове засідання, справа буде розглянута
за вашої відсутності за наявними у справі доказами,
відповідно до ст.169 ЦПК України.

Деснянський районний суд м. Києва викликає в
якості відповідача Барановського Романа Валерійо-
вича, 16 грудня 1974 року народження, в судове за-
сідання, яке відбудеться 16.03.2016 року о 15-00 год.
за адресою: 02225, м. Київ, пр-т Маяковського, 5-в,
каб. № 32, для розгляду цивільної справи за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» до Барановського Романа Вале-
рійовича, Барановської Лілії Олександрівни про стяг-
нення заборгованості.

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

Суддя Є. П. Смирнова

Вінницький міський суд Вінницької області викли-
кає Maкарчука Валерія Миколайовича на 14.03.2016 р.
о 12 год. 00 хв. та на 15.03.2016 о 12.00 год. в зал
судового засідання №3, суддя Бар’як А. С., на роз-
гляд справи за позовом Публічного акціонерного то-
вариства Комерційний банк «Приватбанк» до
Макарчука Валерія Миколайовича, третя особа: За-
мостянський відділ  державної виконавчої служби
Вінницького міського управління юстиції, про звіль-
нення майна з-під арешту.

Придніпровський районний суд м. Черкаси викли-
кає в судове засідання по справі за позовною заявою
Старинець Олени Анатоліївни до Старинець Полі-
карпа Григоровича про розірвання шлюбу в якості
відповідача Старинець Полікарпа Григоровича, яке
відбудеться 15.03.2016 року о 08 год. 30 хв. в при-
міщенні Придніпровського районного суду м. Чер-
каси, вул. Гоголя, 316, каб. 324. Явка обов’язкова, в
разі неявки справа буде розглянута без участі відпо-
відача.

Суддя В. В. Шипович

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Київ,
вул. М.Кривоноса, 25, каб. 28) викликає Кузьмичова
Дениса Олександровича на 12 год. 15 хв. 24 березня
2016 року як відповідача у цивільній справі 
№ 760/18410/15-ц 2-1362/16 за позовом Ющенка
Миколи Анатолійовича до Кузьмичова Дениса Олек-
сандровича про визнання особи такою, що втратила
право користування житловим приміщенням.

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

Суддя В. В. Українець

Старобільський районний суд Луганської області
розглянув цивільну справу за позовом ПАТ «Банк
Форум» до Третяченко Сергія Павловича, Третя-
ченко Петра Васильовича про стягнення заборгова-
ності, провадження № 2/431/1971/15 справа 
№ 431/3491/15-ц.

Відповідачам роз’яснюються вимоги ст. 228 ЦПК
України: заочне рішення може бути переглянуте
судом, що його ухвалив, за письмовою заявою від-
повідача. Заява про перегляд заочного рішення
може бути подана протягом десяти днів з дня отри-
мання копії.

Суддя В. Ю. Колядов

В Овідіопольському районному суді Одеської об-
ласті суддею Гандзій Д. М. 09.03.2016 року о 16.00
год. буде слухатися цивільна справа № 509/4517/15
за позовом Філатова Віктора Вікторовича до Філа-
тової Оксани Вікторівни про розірвання шлюбу.

Овідіопольський районний суд Одеської області
пропонує Філатовій Оксані Вікторівні подати пояс-
нення, заперечення та всі наявні у неї докази у справі
особисто або через представника. У разі неявки Фі-
латової Оксани Вікторівни в судове засідання справа
може бути розглянута за її відсутності.

Жовтневий районний суд Миколаївської області
викликає Кучерова Валерія В’ячеславовича для
участі в якості відповідача у справі за позовом До-
чірнього підприємства «Плюс» Товариства з обме-
женою відповідальністю «Компанія «Приват-Плюс»
про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено 10 березня 2016 року
о 10-00 годині. У разі неявки відповідача справа буде
розглянута за його відсутності. Адреса суду: м. Ми-
колаїв, вул. Ольшанців, 77, каб. № 13.

Суддя В. В. Полішко

Марківський районний суд Луганської області викли-
кає відповідача Горбатюк Ларису Федорівну в судове за-
сідання для розгляду цивільної справи за позовом
Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк
«Експрес-Банк» до Горбатюк Лариси Федорівни про до-
строкове стягнення суми заборгованості по кредитному
договору.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марків-
ського районного суду Луганської області 30.03.2016 р.
о 09.00 год. за адресою: смт Марківка, пл. Соборна, буд.
31 Луганської області. У разі неявки в судове засідання
суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі 
ст. 169 ЦПК України.

Суддя А. П. Чернік

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, 
м. Дзержинськ, вул. 50 років Жовтня, 4) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Сухоненко Раїси Па-
влівни, Селіної Інни Олександрівни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором. Відповідачі по справі
Сухоненко Раїса Павлівна (зареєстрована за адресою: м. До-
нецьк, вул. Літке, буд. 30-а, кв. 9), Селіна Інна Олександрівна
(зареєстрована за адресою: м. Донецьк, вул. Юмашева,буд.22,
кв. 3) викликаються на 10 березня 2016 року на 10.00 год. до
суду, каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за їх відсутності.

Суддя В. В. Андреєв

Комунарський районий суд м. Запоріжжя викликає у
судове засідання відповідача Сіваш Олександра Петро-
вича, який проживає за адресою: 69000, м. Запоріжжя,
вул. Космічна, буд. 110 Б, кв. 10, у зв’язку з розглядом
цивільної справи №333/9051/15-ц (2/333/646/16) за по-
зовом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«Укрсоцбанк» до Сіваш Олександра Петровича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 01.03.2016 р. о 09-00
годині в залі приміщення суду за адресою: м. Запо-
ріжжя, вул. Малиновського, б.7, каб. 33.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу
буде розглянуто за наявними у ній доказами.

Суддя Л. О. Варнавська
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ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
про здійснення спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Дерикорчма Олександр Миколайович,
11.09.1961 року народження, зареєстрований та проживає
за адресою: м. Донецьк, вул. Циклонна, 69а, на підставі
ст.ст.133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися
29.02.2016 року о 12 год. 00 хв. до слідчого відділу УСБУ у
Дніпропетровській області (м. Дніпропетровськ, вул.Чка-
лова, 23, контактний телефон слідчого: (056) 791-99-85)
слідчого в ОВС Ємця І. І. для допиту Вас як підозрюваного
та ознайомлення з матеріалами кримінального провадження
№22014040000000105 від 05.08.2014 року за ознаками кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК
України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
про здійснення спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Дриженко Артем Юрійович, 16.01.1989
року народження, зареєстрований та проживає за адресою:
Луганська область, м. Алчевськ, вул. Леніна, 94, кв. 20,на
підставі ст.ст.133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно
з’явитися 29.02.2016 року о 12 год. 00 хв. до слідчого відділу
УСБУ у Дніпропетровській області (м. Дніпропетровськ,
вул.Чкалова, 23, контактний телефон слідчого: (056) 791-
99-85) слідчого в ОВС Ємця І. І. для допиту Вас як підозрю-
ваного та ознайомлення з матеріалами кримінального
провадження № 22014040000000159 від 15.10.2014 року за
ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1
ст. 258-3 та ч. 1 ст. 263 КК України.

Білокуракинський районний суд Луганської області пові-
домляє про те, що по цивільних справах за позовами ПАТ
КБ «Приватбанк», ПАТ «Акцентбанк» про стягнення забор-
гованості до:
29.01.2016 р. 
Полулях Валентина Михайлівна — справа  № 409/2900/15-ц.
Карауш Марина Олексіївна — справа № 409/2897/15-ц.
Гудзь Володимир Васильович — справа  №  409/2899/15-ц.
Васильєв Сергiй Васильович — справа № 409/2895/15-ц.
Шморін Микола Михайлович — справа  № 409/2904/15-ц.
02.02.2016 р.
Авраменко Віктор Іванович — справа № 409/2926/15-ц.
Домаш Зінаїда Петрівна — справа  № 409/2937/15-ц.
Божко Руслан Євгенович — справа № 409/2939/15-ц.
Соловйов Євген Володимирович — справа № 409/2936/15-ц.
04.02.2016 р.
Яремко Вiталiй Зiновiйович — справа № 409/2960/15-ц.
Дем’яненко Михайло Валерійович — справа 
№ 409/2967/15-ц.
Потапов Едуард Валерійович — справа № 409/2964/15-ц.
Геращенко Марина Ігорівна — справа № 409/2962/15-ц.
Сидоренко Володимир Володимирович — справа  
№ 409/2966/15-ц.
Омельченко Геннадiй Дмитрович — справа № 409/2973/15-ц.
Клочко Сергiй Григорiйович — справа № 409/2977/15-ц.
05.02.2016 р.
Бєлан Дмитро Валерійович — справа № 409/2971/15-ц.
Кiреєв Юрiй Iванович — справа  № 409/2975/15-ц.
09.02.2016 р.
Бриль Григорій Олександрович — справа № 409/2988/15-ц.
Бредіхін Сергій Вікторович — справа № 409/2987/15-ц.
Цапенко Юрій Вікторович — справа № 409/3003/15-ц.
10.02.2016 р.
Нікітєнков Олександр Володимирович — справа 
№ 409/3015/15-ц.
Голубев Євген Олександpович — справа № 409/3010/15-ц.
Сорочінська Тамара Веніамінівна — справа 
№ 409/3007/15-ц.
12.02.2016 р.
Пройдисвіт Людмила Іванівна — справа № 409/3116/15-ц

судом були ухвалені заочні рішення, позовні вимоги за-
доволені повністю або частково. 

Одночасно роз`яснюємо відповідачам по справах, що за-
очне рішення може бути переглянуто Білокуракинським
районним  судом Луганської обл. шляхом подання відпові-
дачем заяви про перегляд заочного рішення до цього суду
протягом десяти днів з дня опублікування цього оголо-
шення.

Суддя В.В. Тімінський 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
про здійснення спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Степаненко Роман Ігорович, 31.08.1984 року
народження, який зареєстрований за адресою: АР Крим, м.
Феодосія, вул. Кримська, буд. 25, кв. 36, фактично мешкає за
адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Капітана Оста-
пенка, буд. 36, кв. 84, на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК Ук-
раїни, Вам необхідно з’явитися 29.02.2016 року о 10 год. 00 хв.
у слідчий відділ УСБУ у Дніпропетровській області (м. Дніпро-
петровськ, вул. Бородинська, 38, контактний телефон слідчого:
(056) 791-99-17) до старшого слідчого в ОВС Живова О. Б. для
допиту Вас як підозрюваного та ознайомлення з матеріалами
кримінального провадження № 22014040000000088 від
16.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. 

В провадженні судді Бердянського міськрайонного
суду Черткової Н. І. знаходиться цивільна справа 
№ 310/775/16-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства КБ «Приват Банк» до Пархоменка Олександра
Олександровича про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 04.03.2016 року на 09-
30 годин в приміщенні Бердянського міськрайонного суду
за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Ко-
мунарів, 64, каб. 401, суддя Черткова Н. І., тел. 3-61-94.

Суд викликає як відповідача Пархоменка Олександра
Олександровича. У разі неявки відповідача, справа буде
розглянута за наявними в ній матеріалами.

Бердянським міськрайонним судом, що знаходиться
за адресою: вул. Комунарів, 64, м. Бердянськ, 02 бе-
резня 2016 року о 15-30 годині буде проведено судове
засідання у цивільній справі №310/10814/15-ц за позо-
вом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕР-
ЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» до Танського Дмитра
Анатолійовича про стягнення заборгованості.

Суд викликає Танського Дмитра Анатолійовича як від-
повідача. Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі
неявки відповідача судове засідання буде проведене за
наявними матеріалами.

Суддя З. П. Пустовіт

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа за
№310/238/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Яб-
лукова Олександра Руслановича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором. Судовий розгляд
справи призначено на 12 березня 2016 року о 08 год. 15
хв. в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за
адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.Кому-
нарів, 64, каб. 501. Суддя Петягін В. В., тел.(код 06153) 
3-63-75.

Суд викликає Яблукова Олександра Руслановича як
відповідача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки
справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

Шевченківський районний суд міста Києва за ад-
ресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, викликає на
22.03.2016 року о 08 год. 30 хв. відповідача Підгор-
ного Павла Юрійовича по справі за позовом Підгор-
ної Юлії Миколаївни до Підгорного Павла Юрійовича
про надання дозволу на зняття з реєстрації дитини
та реєстрації за іншою адресою без згоди батька.

Відповідач викликається у судове засідання, у разі
його неявки справа розглядатиметься у його відсут-
ність.

Суддя Рибак М. А.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа за позо-
вом Публічного Акціонерного Товариства «Укрсоцбанк»
до Пікуль Олексія Олександровича про стягнення забор-
гованості.

Суд викликає відповідача Пікуль Олексія Олександро-
вича в судове засідання, яке відбудеться 29.02.16 року
о 14-00 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.

Драбівський районний суд Черкаської області по-
відомляє відповідача Плічка Володимира Олексан-
дровича про винесення 12.02.2016 року рішення
суду у справі за позовом Десятник Т. В. про зміну
розміру аліментів.

У разі неявки відповідача у десятиденний строк
після опублікування даного оголошення в Драбів-
ський районний суд Черкаської області для отри-
мання копії рішення, рішення буде вважатися таким,
що набрало законної сили.

Суддя О. П. Чепурний

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської
області (Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул.
Кібрика, 11) викликає Кулібабу Євгена Миколайо-
вича, реєстрація місця проживання якого: Донецька
обл., м. Макіївка-41, вул. Середи, 12, кв. 28, як від-
повідача в судове засідання, яке відбудеться 04 бе-
резня 2016 року о 10-00 год. по справі за позовом
Кулібаби Діани Василівни до Кулібаби Євгена Мико-
лайовича про розірвання шлюбу.

Суддя Старжинська О. Є.

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає Олійника Ігоря Володимировича, місце реєстрації:
вул. Центральна Учгосп ЛНАУ (сщ. Дзержинське), 15/8, 
м. Луганськ, як відповідача в судове засідання по цивільній
справі № 409/243/16-ц за позовом Романюка Сергія Анато-
лійовича до Олійника Ігора Володимировича про усунення
перешкод в користуванні правом приватної власності шля-
хом зняття з реєстраційного обліку, що відбудеться
29.02.2016 року о 10 год. в приміщенні суду за адресою:
92200, Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка,
2, тел. 2-27-92.

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

Суддя В. Г. Скворцова

Київський районний суд м. Харкова повідомляє,
що по цивільній справі 640/21422/15-ц за позовом
Восканяна Вардана Власовича до Білогрищенко Ан-
дрія Івановича про стягнення боргу за договором по-
зики 15.02.2016 року суддею Шмадченко С. І. було
винесено заочне рішення.

Копія рішення відповідачем може бути отримана
за адресою: м. Харків, вул. Блюхера, 7-Б, каб. 12,
протягом 10 днів. У разі неявки особи для отримання
копії, рішення набере законної сили.

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідомляє, що вважаються втраче-
ними наступні бланки:

обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів: серія АІ: 3839360,
7990016, 8005945, 3844627, 8880915, 7983131-7983137, 3839392-
3839393, 3844530-3844531, 3844542-3844545, 3844552-3844555,
1335673-1335674; серія АЕ: 3232860, 3229071, 3225972-3225973,
3223909-3223910; серія AC: 9687366; Зелена Картка Білорусь, Мол-
дова, Росія: 11467531, 11461129, 11461148, 11466394, 11467681,
11463488, 11463494, 11275808, 11267783, 11272320, 11275785,
11280247, 11280634, 11461812, 11272684, 11261967, 11494950,
11465500, 11459650, 11282267, 11257606, 11463793, 11465908,
11471504, 11472047, 11476020, 11271673-11271674, 11276048-
11276049, 11265247-11265248, 11463561-11463562, 11465491-
11465496, 11465502-11465510, 11465601-11465604,
11470778-11470780, 11470783-11470790, 11278764-11278765,
11278844-11278849, 11267851-11267853, 11465938-11465939,
11472041-11472042, 11476017-11476018; Зелена Картка Європа:
11482198, 11244596, 11251197, 11248390, 11245178, 10853355,
11253154, 11249607, 11252410, 11252412, 10847303, 11251308-
11251309; добровільне страхування відповідальності за оплату на-
даних послуг під час поїздки за кордон: 2102154, 2194819, 2195176,
2026982, 2040337, 2040339, 2056330, 2056389, 1918730,
1941822,1953708, 2026997-2026999, 2040334-2040335, 2056309-
2056310, 1931232-1931233, 1997854, 2044855, 2020589, 1981668,
1981617, 1998494, 2035976, 2035577, 2016892, 2016896, 2035263,
2035267, 1998408, 1998410, 1915771, 1981913, 2055511,1970804,
1982303, 1982325, 1998683, 1939416, 2035500, 1998113, 1998114,
2076623, 2076629, 2076631, 2076633, 2037195, 2046885, 2046887,
2046891, 2007022, 1942554, 2008575, 2031934, 2029076, 2064109,
1971885, 2077865, 2142906, 2170395, 2142876, 1950222, 1972898-
1972899, 1981698-1981699, 1981248-1981249, 2035982-2035983,
1998430-1998431, 2035250-2035251, 2036107-2036117, 1998655-
1998658, 2011547-2011548, 2076640-2076641, 2064140-2064142.

Заява про наміри
Сільськогосподарське товариство з обмеженою

відповідальністю «Агрофірма «Куйбишево» має
намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих ре-
човин у атмосферне повітря стаціонарними джере-
лами для Насіннєвого заводу, що розташований за
адресою: 37710, Україна, Полтавська область, Ор-
жицький район, село Лазірки, вулиця Леніна, 79.

У викидах Насіннєвого заводу СТОВ «Агрофірма
«Куйбишево» присутні наступні забруднюючі речо-
вини: пил зерновий, метан, заліза оксид, марганцю
оксид, вуглецю оксид, азоту діоксид, пил абразивно-
металевий, вітавакс. Технологічні процеси характе-
ризуються стабільністю параметрів, аварійні та
залпові викиди забруднюючих речовин у атмос-
ферне повітря відсутні. Згідно звітів про проведення
інвентаризації стаціонарних джерел викидів забруд-
нюючих речовин рівні забруднення атмосферного
повітря не перевищують гранично допустимих кон-
центрацій по всіх забруднюючих речовинах.

Зауваження громадських організацій та окремих
громадян приймаються впродовж 30 календарних
днів, від дати публікації інформації Полтавською
районною державною адміністрацією за адресою:
36011, Україна, м. Полтава, вул. Шевченка, 5.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(м. Артемівськ Донецької області, вул. Артема, 5) викликає:

— по справі 4-с/219/3/2016 боржник Башилов Олександр
Миколайович, останнє місце проживання та реєстрації: До-
нецька область, Єнакіївський р-н, м. Юнокомунарівськ, вул.
Ювілейна, 19-16, за скаргою ПАТ «Всеукраїнський Банк Роз-
витку» на 29.02.2016 рік о 10.00 годин;

— по справі 2/219/239/2016 відповідач Соколенко Дар’я
Володимирівна, останнє місце проживання та реєстрації: До-
нецька область, м. Артемівськ, вул. Щорса, 67, за позовом
ПАТ «Приват Банк» про стягнення заборгованості на
29.02.2016 рік о 10.30 годин;

— по справі 2/219/263/2016 відповідач Шиян Наталя Вік-
торівна, останнє місце проживання та реєстрації: Донецька
область, с. Яковлівка, вул. Першотравнева, 3-2, за позовом
ПАТ «Приват Банк» про стягнення заборгованості, на
29.02.2016 рік о 10.40 годин;

— по справі 2/219/252/2016 відповідач Волченко Євген
Вікторович, останнє місце проживання та реєстрації: До-
нецька область, м. Соледар, вул. Тельмана, 46, за позовом
ПАТ «Приват Банк» про стягнення заборгованості, на
29.02.2016 рік о 10.50 годин;
до суду, каб. № 309, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачі
повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута у їх відсутності.

Суддя Тверський C. M.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну
справу за позовом Литвинової Ельвіри Алескєр кизи до:

1) Литвинова Владислава Володимировича про розір-
вання шлюбу, місце проживання якого невідомо, розгляд
справи призначено на 29 лютого 2016 року о 13-30 хвилин,
просимо з’явитися до Краматорського міського суду на вка-
зану дату для участі у розгляді справи по суті за адресою:
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21, каб. № 8
(№234/19258/16-ц; №2/234/466/16).

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 Переверзева Л. І.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача Ремігу Галину
Василівну (91015, м. Луганськ, кв. Мирний, б. 13-Б, кв.
47) та третю особу, що не заявляє самостійних вимог
ТОВ Фірма «Ремік ЛТД» (91020, м. Луганськ, вул. Руд-
нєва, б. 1-б) по цивільній справі № 409/112/16-ц за по-
зовом ПАТ «Державний ощадний банк України» про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 18.03.2016 року (резер-
вна дата 22.03.2016 р.) об 11:00 годині в залі суду за адре-
сою: Луганська обл., смт. Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Вінницький районний суд повідомляє про виклик до
суду відповідача Путь Олександра Юрійовича, останнє
місце реєстрації якого: Вінницька область, Вінницький
район, с. Лука Мелешківська, вул. Грушевського, 16, на
даний час фактичне місце перебування та проживання
не відоме.

Розгляд цивільної справи №128/3306/15-ц за позовом
ПАТ «СК Скайд» до Путя Олександра Юрійовича про
стягнення коштів в порядку регресу в розмірі 13585 грн
04 коп., призначено на 02.03.2016 року на 16.00 год. в
приміщенні Вінницького районного суду за адресою: 
м. Вінниця, вул. Винниченка, 29. 

Суддя О. І. Бондаренко

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє,
що 17.03.2016 року о 08 год. 30 хв. буде розглядатись
цивільна справа за позовом ПАТ «Приватбанк» до Пи-
саренко В. О. про стягнення заборгованості.

Писаренко Віталій Олександрович, останнє відоме
місце проживання: м. Київ, вул. Е. Потьє, буд. 11, кв. 62,
викликається в судове засідання як відповідач. У ви-
падку неявки в судове засідання позов буде розглянуто
у його відсутність на підставі матеріалів справи.

Адреса суду: 03680, м.Київ, вуд. Дегтярівська, 31,
каб.308.

Суддя Н. Г. Притула

Комунарський районний суд м. Запоріжжя (вул.
Малиновського, 7, каб. № 48) викликає у судове за-
сідання, яке відбудеться 17.03.2016 року о 15 год.
45 хв., каб. № 48, відповідача Удовіченко Оксану
Олегівну по цивільній справі №333/134/16 за позо-
вом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Удовіченко О. О. про
стягнення заборгованості.

У разі неявки у судове засідання справа буде роз-
глянута за її відсутності за наявними у справі дока-
зами.

Суддя І. Й. Наумова

Коростенський міськрайонний суд Житомирської
області викликає в якості відповідача Воронову
Людмилу Юріївну у справі за позовом ПАТ «Банк
«Фінанси та кредит» про стягнення заборгованості.

Розгляд справи відбудеться 01.03.2016 року о 9
годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: 
м. Коростень Житомирської області, вул. Соснов-
ського, 38 (каб. 33).

У разі неявки відповідача у судове засідання
справу буде розглянуто у її відсутність.

Суддя Шульга О. М.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (суддя Гаврилов В. А.) викликає в судове
засідання відповідача: Київська районна у м. Донецьку
рада. 

Цивільна справа №185/11719/15-ц за позовом Кирика
Андрія Петровича до Київської районної ради у м. До-
нецьку.

Останнє місце проживання відповідача: м. Донецьк.
Судове засідання призначене на 03 березня 2016 року
об 11:00 год., за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпров-
ська, 135, каб. 407.

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

Броварський міськрайонний суд Київської області
викликає в якості відповідача Ліфанову Аллу Мико-
лаївну по цивільній справі № 361/8462/15-ц, провад-
ження 2/361/575/16 р. за позовом Коломійця
Миколи Миколайовича до Ліфанової Алли Микола-
ївни, 3-я особа: Коломієць Вікторія Миколаївна про
визнання в порядку спадкування права власності на
3/4 частини земельних ділянок. Справу призначено
до розгляду на 29 лютого 2016 р. на 12-00 год. в
приміщенні суду за адресою: 07400, Київська об-
ласть, м. Бровари, вул. Грушевського, 2, каб. № 209-
210 (2-й поверх).

Суддя А. О. Шинкар

Житомирський районний суд Житомирської об-
ласті викликає Полякова Владислава Анатолійовича
в якості відповідача по цивільній справі за позовом
Яценко Олесі Миколаївни до Полякова Владислава
Анатолійовича про позбавлення батьківських прав.

Розгляд справи відбудеться об 11 год. 00 хв. 04
березня 2016 року в приміщенні Житомирського
районного суду за адресою: м. Житомир, вул.
Щорса, 92, каб. 7.

В разі неявки в судове засідання запрошеної
особи справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя І. В. Зубчук

Апеляційний суд м. Києва повідомляє, що розгляд
справи за апеляційною скаргою Корінька Григорія Мак-
симовича на рішення Дніпровського районного суду 
м. Києва від 16 грудня 2015 року в цивільній справі за
позовом Корінька Григорія Максимовича до Ільїна Ва-
силя Івановича, треті особи: Ільїна Марина Григорівна,
Ільїна Анастасія Василівна, Архіпюк Радміла Сергіївна,
про позбавлення права користування житловим примі-
щенням та зняття з реєстраційного обліку, призначено
до розгляду на 14 березня 2016 року на 09 год. 30 хв. в
приміщенні Апеляційного суду м. Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Солом’янська, 2-А (11-й поверх, зал 1104).

Суддя Корчевний Г. В.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 24 ЛЮТОГО

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

Oбласть Нiч          День
Черкаська +1     +6      +1    +6
Кіровоградська +1     +6      +1    +6
Полтавська +1     +6      +1    +6
Дніпропетровська +1     +6      +4    +9
Одеська +1     +6      +8  +13
Миколаївська +1     +6      +7  +12
Херсонська +1     +6      +7  +12
Запорізька +1     +6      +7  +12
Харківська +1     +6      +5  +10
Донецька +1     +6      +7  +12
Луганська +1     +6      +7  +12
Крим +1     +6   +11  +16
Київ +4     +6      +4    +6

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Музей Революції
гідності відкрили 
в школі

Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»

УШАНУВАННЯ. Шкільний музей Революції гідності відкри-
ли в Тернополі. Його облаштували в ЗОШ №18. Серед експо-
натів не лише банери зі світлинами, які зафіксували на Май-
дані столиці та файного міста миті народного протесту й борні
з тодішнім антиукраїнським режимом. Виставили також ху-
дожні полотна місцевих митців на цю тематику. Подали й чи-
мало офіційних документів, які приймали в ті дні обласна та
міська ради. До слова, Тернопільська облрада — єдина, яка
провела виїзну сесію безпосередньо на київському Майдані. 

Представили в новоствореному музеї оригінальні речі та
предмети — шоломи, щит, амуніцію майданівців, бруківку,
бочки, взірці гільз від набоїв, якими розстрілювали Героїв Не-
бесної Сотні, й, звісно, автошини. Заступник  міського голови
Леонід Бицюра, скажімо, в дарунок музею приніс такий гумо-
вий обруч, розмальований волонтерами. Знайшов своє по-
чесне місце в експозиції й макет пам’ятника Небесній Сотні,
який уже почали встановлювати в обласному центрі на площі
Героїв Євромайдану. На спорудження цієї скульптурної ком-
позиції депутати міської ради спрямували з місцевого бюд-
жету два мільйони гривень, надходять пожертви й від терно-
полян.

Зініціювала заснування такого музею міська влада. Загаль-
ноосвітню школу №18, мабуть, вибрала невипадково. Адже
навчальний заклад розташований неподалік Старого парку,
де за радянських часів звели Пагорб Слави. Тепер тут праг-
нуть зробити Пантеон українських Героїв, над цим проектом
працюють архітектори та скульптори. І пантеон, і музей ввій-
дуть до туристичного маршруту Тернополя. Для школярів об-
ласного центру й, можливо, краю музей стане базовим для
проведення виховних годин. 

Право відкрити шкільний музей надали міському голові
Сергію Надалу та матері Героя України, загиблого активіста
Революції гідності Тараса Слободяна  — Марії Борисівні. 

Тим часом учні іншої тернопільської школи — №4 минулої
суботи  запустили в небо з повітряними кульками 111 листів
Героям Небесної Сотні та запалили на центральному Теат-
ральному майдані міста стільки само лампадок. У такий спо-
сіб вони вшанували полеглих під час Революції гідності. Хлоп-
чики та дівчатка також активно долучаються до збирання до-
помоги як бійцям АТО, так і ровесникам на сході країни. 

Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»

ЮНАЦЬКА ОЛІМПІАДА.
Норвезький  Ліллехаммер —
це символічне місто для Украї-
ни. Саме там 22 роки тому по-
чалась олімпійська історія Не-
залежної України. Першу
олімпійську нагороду — брон-
зову здобула біатлоністка Ва-
лентина Цербе, а за кілька
днів фігуристка Оксана Баюл
виборола історичне «золото».  

У вівторок до Києва повер-
тається збірна України —
учасник других юнацьких
Олімпійських ігор, в активі якої
три нагороди. 

«Три нагороди — чудовий
результат! Усі медалі стали іс-
торичними для України. «Зо-
лото» біатлоністки Христини
Дмитренко стало першою на-
городою найвищого ґатунку
для України на зимових
Юнацьких Олімпійських іграх.
Срібну медаль виборов най-
молодший учасник збірної —

14-річний фігурист Іван Шму-
ратко. Бронзова медаль сноу-
бордистки Дарини Кириченко
перша для нашої країни в цьо-
му виді спорту на змаганнях
такого рівня», — прокоменту-
вав підсумки виступу україн-
ської збірної президент Націо-
нального олімпійського комі-
тету Сергій Бубка. 

У загальному заліку наша
команда поділила 17—18 міс-
ця з командою Румунії, в якої
також одна золота медаль.
Кращою на Олімпіаді стала
збірна США, яка здобула вирі-
шальне «золото» в хокейному
матчі, перегравши у фіналі ка-
надців.

Збірна США виграла 10 зо-
лотих та 6 срібних медалей, а
в трійку увійшли Південна Ко-
рея (10—3—3) і Росія (7—8—
9). Усього на Олімпіаді було
зареєстровано 1071 учасника
з 71 країни. Розіграно 70 ком-
плектів медалей.

Кілька наших юних олімпій-
ців у величезній конкуренції з

найкращими атлетами світу
зуміли потрапити до топ-10,
зокрема в біатлоні, сноубор-
дингу, фігурному катанні, лиж-

ному двоборстві, санному
спорті, лижних гонках, скеле-
тоні.

«Для цих хлопців і дівчат
змагання в Ліллехаммері ста-
ли на цей момент найголовні-
шим спортивним стартом у
кар’єрі, дуже важливим випро-
буванням. Головний їхній  здо-
буток — безцінний досвід зма-
гань такого рівня. Сподіваюся,
що в межах культурно-освіт-
ньої програми вони здобули
також нові знання, навички,
знайшли нових друзів», — за-
уважив Сергій Бубка.

Приміром, наймолодший
спортсмен олімпійської збірної
Іван Шмуратко, який здобув
срібну нагороду в змішаних
командних змаганнях з фігур-
ного катання,  виступав у
складі команди Future («Май-
бутнє»). Він  здобув 89,66 ба-
ла, це найкращий особистий
результат у сезоні. Цей здобу-
ток став хорошим фундамен-
том для подальших успіхів у
кар’єрі перспективного фігу-
риста.

У Ліллехаммері написано нову сторінку
українського спорту
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Іван Шмуратко — нова олімпійська надія 
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КРИШТАЛЕВИЙ ПІРУЕТ. Українець  Олександр Абраменко
став першим в історії українського фристайлу володарем малого
Кришталевого глобуса.  Наш спортсмен виграв залік у дисципліні
лижна акробатика за підсумками сезону Кубка світу 2015-2016.
Перед вирішальним етапом Кубка світу, який проходив у Білорусі,
Олександр Абраменко утримував лідерство в загальному заліку

Кубка світу (на кількох попередніх етапах він виборював срібло та
двічі бронзу). І хоча на заключному етапі українець посів лише
п’яте місце, цього виявилося достатньо, щоб залишитися на пер-
шому рядку в  генеральній класифікації з результатом 310 балів,
друге місце в білоруса Максима Густіка, третій у загальному заліку
росіянин Петро Медуліч — 244 бали. 
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