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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 23 лютого 2016 року
USD 2701.4507   EUR 2978.6195      RUB 3.5023     /    AU 327145.68      AG 4052.18      PT 254206.51     PD 136963.55

за 100 доларів сШа за 100 євро за 10  рублів за 10 тройських унцій
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Розпорядження Кабінету
Міністрів України «Про схвалення
Концепції створення  інтегрованої
інформаційно-аналітичної
системи «Прозорий бюджет»

ЦИФРА ДНЯ

Військові
усвідомлюють
потребу в реформах

ЗМІНИ. Міністерство оборони і зарубіжні експерти розробили
дорожню карту реформування вітчизняного оборонного відом-
ства й Генерального штабу за стандартами НАТО. Таку інфор-
мацію оприлюднила вчора на брифінгу в Києві речник
Міністерства оборони Вікторія Кушнір. 

«2015 року в діяльність Збройних сил запроваджено 65 стан-
дартів НАТО. Програмою Міноборони з військової стандартиза-
ції на 2016—2018 роки передбачено розроблення ще понад
семи десятків стандартів», — цитує УНІАН слова фахівця. 

Нині спільно іноземні експерти та радники при Міноборони й
ЗСУ опрацювали основні положення реформування відомства
та Генштабу за стандартами країн НАТО. Підготовлено дорож-
ню карту реалізації цих реформ, якою передбачено реформу-
вання міністерства до 2018 року, а Генштабу — до 2020-го. Для
запровадження заходів реформування наказом міністра оборо-
ни створено комітет реформ Міноборони та ЗСУ.

ЦИТАТА ДНЯ

ПАВЛО КЛІМКІН:
«Якщо ми будемо

послідовно
виконувати «Мінськ»

так, як він написаний
чорним по білому, 

в нас є перспектива
для Донбасу».

Міністр закордонних справ про рецепт 
урегулювання ситуації на сході нашої країни

3,76 млрд дол.
становив торік, за даними

Мінекономрозвитку, обсяг прямих
іноземних інвестицій в економіку України
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ТОЧКА ЗОРУ

Дискусії щодо питання, 
чи бути нашій землі
предметом вільної купівлі-
продажу, тривають. Слово
— науковцеві

П’ять запитань 
про державну допомогу

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА. На що слід зважати українцям, 
які отримують виплати
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Наші зернові й соки завоювали Європу 
УСПІХ. За півтора місяця 2016 року українські підприємства стовідсотково вичерпали
квоти на поставки в ЄС кукурудзи, виноградного і яблучного соків, меду 
й охолодженої курятини 

Галина ІЩЕНКО,  
«Урядовий кур’єр»

Про це «УК» повідомив ге-
неральний  директор Ук-

раїнського клубу аграрного

бізнесу Тарас Висоцький. За
його словами, без мита в ЄС бу-
ло поставлено 400 тисяч тонн
кукурудзи, 10 тисяч тонн соків,
5 тисяч тонн меду натурально-
го, 16 тисяч тонн курятини охо-

лодженої, або 100% річних
квот.  

На сьогодні також істотно ви-
користано квоти й щодо ячменю
(на 90%, 225 тисяч тонн із 250
тисяч), ячмінної крупи і борош-

на (на 63%, 3,9 тисячі тонн із 7
тисяч), цукру (на 62%, 12,4 ти-
сячі з 20,07 тисячі), пшениці (на
55%, 519 тисяч тонн  з 950 ти-
сяч), вівса (45%, 1,8 тисячі тонн
з 4 тисяч), оброблених помідо-

рів (44%, 4,4 тисячі тонн з 10 ти-
сяч). Цьогорічним проривом
можна вважати отриман-
ня квоти на безмитне по-
стачання 5 тисяч тонн
борошна.  4
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Рис. 2. Аналітика системи «Прозорий бюджет».

Рис. 3. Приклад системи ключових показників ефективності.

Інтеграційна інформаційно-аналітична система «Прозорий бюджет»  
може включати в себе комплекс різноманітних моделей.

Рис. 4. Приклад цільової функціональної моделі роботи порталу та баз даних.

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 11 лютого 2016 р. № 89-р  
Київ

Про передачу цілісних майнових комплексів  
державних закладів охорони здоров’я у власність  

(спільну власність) територіальних громад
Передати цілісні майнові комплекси:
державного закладу «Вузлова лікарня станції Синельникове-2 ДП «Придніпровська залізниця» (код згідно з ЄДРПОУ 

01111701), що розміщений на земельних ділянках (кадастрові номери 1213000000:01:391:0014; 1213000000:01:507:0011; 
1213000000:01:504:0048) площею 4,6702; 0,2457; 0,5316 гектара, у власність територіальної громади м. Синельниково-
го (Дніпропетровська область);

державного закладу «Відділкова лікарня станції Херсон ДП «Одеська залізниця» (код згідно з ЄДРПОУ 04850391), що 
розміщений на земельній ділянці (кадастровий номер 6510770800:03:122:0070) площею 2,3956 гектара, у спільну влас-
ність територіальних громад Херсонської області.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

Болехівський міський суд Івано-Франківської об-
ласті викликає відповідача Івасюк Оксану Микола-
ївну, зареєстровану на проживання по вул. Лисен-
ка, 10, в м. Болехів Івано-Франківської області, для 
явки в судове засідання по цивільній справі за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Івасюк Оксани Ми-
колаївни про стягнення заборгованості, яке відбу-
деться 25 лютого 2016 року о 10 год. 00 хв. за адре-
сою: м. Болехів, вул. Коновальця, 34 а, Івано-Фран-
ківської області.

Суддя Головенко О. С.

Товарна біржа «Українська енергетична біржа» проводить додатковий біржовий аукціон № 37СГ-УЕБ  
з продажу скрапленого газу на внутрішньому ринку

Аукціон відбудеться 29 лютого 2016 року о 14:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55.
АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ СПБТ (ДСТУ 4047-2001) загальним обсягом 5859,000 т, 
ресурс лютого-березня 2016 р. Виробництво Тимофіївської УПВВ філії ГПУ «Полтавагазвидобування»: Позиція 
№ 1: 25 лотів, обсяг 1 лоту – 42 т, заг.обсяг – 1050 т, транспортування автотранспортом. Газ вуглеводневий 
скраплений для автомобільного транспорту марки ПБА (відповідає вимогам ДСТУ 27578-87) виробництва філії 
Управління з переробки газу та газового конденсату (ТЦСК Базилівщина): Позиція № 2: 12 лотів, обсяг 1 лоту – 
70 т, заг.обсяг – 840 т, транспортування залізницею. Позиція № 3: 30 лотів, обсяг 1 лоту – 42 т, заг.обсяг – 1260 
т, транспортування автотранспортом. Газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового спо-
живання марки СПБТ(відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управління з переробки газу та 
газового конденсату (Яблунівське ВПГ): Позиція № 4: 14 лотів, обсяг 1 лоту – 70 т, заг.обсяг – 980 т, транспорту-
вання залізницею. Позиція № 5: 33 лоти, обсяг 1 лоту – 42 т, заг.обсяг – 1386 т, транспортування автотранспор-
том. Газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання марки СПБТ(відповідає 
вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва Юліївського ЦВНГК ГПУ «Шебелинкагазвидобування»: Позиція № 6: 7 
лотів, обсяг 1 лоту – 25 т, заг.обсяг – 175 т, транспортування залізницею. Позиція № 7: 8 лотів, обсяг 1 лоту – 21т, 
заг.обсяг – 168 т, транспортування автотранспортом. Термін відвантаження – 01.03.2016р.-16.03.2016р. Старто-
ва ціна за 1 тонну – 8951,52 грн. в т.ч. ПДВ. За результатами аукціону переможці і продавець укладають двосто-
ронні договори купівлі-продажу. Постачання скрапленого газу здійснюється у березні 2016 року на умовах EXW 
франко-завод. Покупець самостійно забезпечує та оплачує послуги по наливу та транспортуванню скраплено-
го газу. Покупці для участі в аукціоні сплачують гарантійний внесок в розмірі 5 % вартості заявленого обсягу за-
купівлі на один з рахунків біржі, подають на біржу: 1) заявку на участь в аукціоні; 2) завірену банком копію пла-
тіжного доручення, що підтверджує сплату гарантійного внеску; 3) документ, що посвідчує уповноважену особу 
покупця та його повноваження. Прийом документів проводиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44 А, оф. 8 
та закінчується 26.02.2016 року о 18.00 год. Рахунки біржі: 1) № 26500007785008 в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 
МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819; 2) № 26001010105760 в ПАТ «Вернум Банк», МФО 380689, код ЄДРПОУ 
37027819. Для участі в аукціоні покупці повинні укласти з біржею договори про надання послуг та надати відпо-
відні документи, згідно Регламенту організації та проведення біржових аукціонів з продажу скрапленого газу на 
внутрішньому ринку. Додаткову інформацію можна отримати за місцезнаходженням ТБ «Українська енергетич-
на біржа»: м. Київ, вул. Хрещатик, 44А, оф. 8 тел. +38 (044) 234-79-90, 591-11-77. е-mail: auction@ueex.com.ua, та 
на сайті www.ueex.com.ua. Режим роботи біржі: з 09.00 до 18.00 год., крім святкових та вихідних днів.

Залізничний районний суд м. Львова викликає Global 
Financial Technology Ltd., Energy Technologies Corp. як 
відповідачів по справі за позовом Яремишина Юрія Ми-
хайловича до ПАТ «Львівелектромаш», ПАТ «Інвести-
ційна фінансова компанія «Арт-капітал», ТзОВ «Арт-
Капітал Кастоді», Global Financial Technology Ltd, Energy 
Technologies Corp. про визнання правочинів недійсни-
ми, повернення майна з чужого незаконного володін-
ня на 14 год. 30 хв. 29 лютого 2016 року за адресою: м. 
Львів, вул. С. Бандери, 3, каб. 10.

У випадку неявки відповідачів у судове засідання на 
вказану дату, розгляд справи буде проведений за їх від-
сутності.

Суддя Румілова Н. М.

Приморський районний суд м. Одеси викликає 
Рязанова Максима Володимировича у судове засі-
дання по справі за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до 
Рязанова М. В. про звернення стягнення на застав-
не майно.

Засідання відбудеться 26 лютого 2016 року о 09 
год. 40 хв. в приміщенні Приморського районного 
суду, за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, каб. 
№218. У разі Вашої неявки справу буде розглянуто 
у Вашу відсутність.

Суддя О. П. Шенцева

Мелітопольський міськрайонний суд повідомляє 
Піка Романа Олександровича (останнє відоме міс-
це проживання: Запорізька область, Мелітополь-
ський район, с. Костянтинівка, вул. Фрунзе, 371), 
що 17 березня 2016 року о 09.00 годині в приміщен-
ні Мелітопольського міськрайонного суду Запорізь-
кої області за адресою: Запорізька область, м. Ме-
літополь, вул. Шмідта, 11, буде слухатися цивільна 
справа за позовом Піка Олени Олександрівни до Пі-
ка Романа Олександровича про визнання особи та-
кою, що втратила право користування житловим 
приміщенням, суддя Купавська Н. М.

З опублікуванням оголошення про виклик відпо-
відач по справі Піка Р. О. вважається повідомленим 
про час та місце розгляду справи і у випадку неявки 
справа підлягає розгляду за його відсутності.

В провадженні Суворовського районного суду м. Оде-
си перебуває цивільна справа № 523/18778/15-ц за за-
явою Товариства з обмеженою відповідальністю «Кей-
Колект» про поворот заочного рішення Суворовського ра-
йонного суду м. Одеси від 30.07.2014 р. по цивільній справі 
№523/6021/14-ц за позовом Лаврентьєвої Світлани Петрів-
ни до ПАТ «Укрсиббанк», Іващенко Наталії Петрівни, Гра-
бовенка Петра Івановича про визнання кредитного догово-
ру, додаткових угоди, договору поруки та іпотечних дого-
ворів недійсним.

В судове засідання викликаються сторони по справі по-
зивач — Петеліна (Лаврентьєва) Світлана Петрівна, а також 
відповідачі — Іващенко Наталія Петрівна, Грабовенко Петро 
Іванович, які проживали за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Забо-
лотного, б. № 39а, кв. 22, а також за адресою: м. Одеса, вул. 
Ак. Заболотного, б. № 32, кв. 88.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Суворов-
ського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. 
Чорноморського козацтва, 68, зала судових засідань № 21 
23.03.2016 р. о 09.30 год.

В разі неявки сторін в судове засідання справа буде роз-
глянута за їхньої відсутності.

Суддя В. К. Кисельов

Приморський районний суд м. Одеси викликає Гращенко Геннадія 
Едуардовича у судове засідання по справі за позовом ПАТ «Альфа-
Банк» до Гращенко Г. Е. про звернення стягнення на заставне майно.

Засідання відбудеться 26 лютого 2016 року о 09 год. 45 хв. в примі-
щенні Приморського районного суду, за адресою: м. Одеса, вул. Бал-
ківська, 33, каб. №218. У разі Вашої неявки справу буде розглянуто у 
Вашу відсутність.

Суддя О. П. Шенцева

Довіреності, видані до 25 січ-
ня 2016 року попереднім ке-
рівництвом СТ «Оболонь-2» 
(ЄДРОПОУ 23377284) на пред-
ставлення інтересів товариства 
в будь-яких інстанціях, які були 
надані представникам СТ «Обо-
лонь-2», 

вважати недійсними.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивіль-
ну справу за позовом Органу опіки та піклування Краматорської міської ради в інтересах малолітнього Ковальова 
Андрія Андрійовича, третя особа — адміністрація комунального закладу охорони здоров’я «Краматорський будинок 
дитини «Антошка» до Ковальової Наталії Миколаївни про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів на 
утримання неповнолітньої дитини.

Відповідач по справі — Ковальова Наталія Миколаївна, фактичне місце її проживання та реєстрації невідоме, виклика-
ється на 09-00 год. на 04.03.2016 року до Краматорського міського суду, зал №22/3, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Михальченко А. О.

Болехівський міський суд Івано-Франківської об-
ласті викликає відповідачку Стельмах Марію Оме-
льянівну, 20 березня 1971 року народження, остан-
нє відоме місце реєстрації якої с.Поляниця, Болехів-
ської міської ради, Івано-Франківської області для 
явки в судове засідання по цивільній справі за позо-
вом Публічного акціонерного товариства комерцій-
ний банк «ПРИВАТБАНК» до Стельмах Марії Оме-
льянівни «Про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором», яке відбудеться 04 березня 2016 
року о 08 год. 30 хв. за адресою: м. Болехів, вул. Ко-
новальця, 34 а, Івано-Франківської області.

Суддя М. М. Поляниця

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає відповідачів за позовами ПАТ «Ук-
рсоцбанк» про стягнення заборгованості: Сиро-
тенка Сергія Олександровича, Луганська обл., Лу-
тугинський р-н, с. Першозванівка, вул. Бондарен-
ка, 14. Справа № 409/234/16-ц призначена до роз-
гляду 29.02.2016р. на 11 год.; Ткаченка Володи-
мира Миколайовича, м. Луганськ, вул. Тургенє-
ва, 45 А. Справа № 409/209/16-ц призначена до 
розгляду 29.02.2016р. на 14 год.; Коваленко Оле-
ну Анатоліївну, м. Луганськ, вул. Київська, 24. 
Справа № 409/235/16-ц призначена до розгляду 
29.02.2016р. на 13 год. у приміщенні суду за адре-
сою: 92200, Луганська область, смт Білокуракине, 
пл. Шевченка, 2, тел. 2-27-92.

Із опублікуванням цього оголошення відповіда-
чі вважаються належним чином повідомленими про 
час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя В. Г. Скворцова

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радян-
ська, буд. 39 «А») розглядає цивільні справи за позовом 
Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» 
до Попкова Володимира Миколайовича, Попкової Люд-
мили Петрівни, Попкова Олександра Володимировича, 
Попкової Марини Анатоліївни про стягнення боргу за до-
говором кредиту.

Відповідачі: Попков В. М., Попкова Л. П., Попков О. В., 
Попкова М. А. викликаються на 21 березня 2016 року 
о 09.00 годині до Добропільського міськрайонного су-
ду, кабінет № 7, для участі у розгляді справи. До роз-
гляду цивільної справи пропонується надати суду пись-
мові пояснення та заперечення, а також усі наявні до-
кази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відпо-
відачів, необхідно повідомити суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглянута у їхню відсутність на 
підставі наявних у них даних чи доказів і ухвалено за-
очне рішення. 

Суддя Діденко C. O.

оголошення  ✦  виклики до суду  ✦  оголошення  ✦  виклики до суду
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оголошення
Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє, що 29.01.2016 р.

по цивільних справах за позовами ПАТ КБ «Приватбанк» ПАТ «Акцентбанк» про
стягнення заборгованості до:

Ткаченко Леонід Леонідович — справа № 409/415/15-ц.
Чернявська Ірина Анатоліївна — справа № 409/421/15-ц.
Лєщєнко Iгор Леонiдович — справа № 409/398/15-ц.
Рєпка Вадим Олександрович — справа № 409/358/15-ц.
Донський Сергій Леонідович — справа № 409/402/15-ц.
Кощеєнко Сергій Федорович — справа № 409/407/15-ц.
Абрамкіна Олена Василівна — справа № 409/405/15-ц.
Доброходова Тетяна Василівна — справа № 409/348/15-ц.
Алексєєвський Віктор Володимирович — справа № 409/345/15-ц
Деркульська Неля Анатоліївна — справа № 409/314/15-ц.
Сорокін Олексій В’ячеславович — справа № 409/335/15-ц.
Берестова Віра Леонідівна — справа  № 409/328/15-ц.
Кулагіна Марина Андріївна — справа  № 409/255/15-ц.
Рудий Сергій Васильович — справа  № 409/253/15-ц.
Мрихін Сергій Вікторович — справа № 409/263/15-ц.
Соловйова Катерина Миколаївна — справа № 409/296/15-ц.
Черняк Поліна Єгорівна — справа  №  409/301/15-ц.
Балабаєв Юрій Петрович — справа № 409/303/15-ц.
Логвінов Павло Георгійович — справа № 409/292/15-ц.
Лукавенко Віталій Миколайович — справа № 409/341/15-ц.
Гармаш Ольга Володимирівна — справа № 409/325/15-ц
Корсуненко Зоя Василівна — справа № 409/339/15-ц.
Попсуй Вадим Георгійович — справа № 409/331/15-ц
Мінаєва Маргарита Михайлівна — справа  № 409/317/15-ц.
Кулик Віра Семенівна — справа № 409/266/15-ц.
Говін Ірина Миколаївна — справа № 409/286/15-ц
Старіков Олександр Миколайович — справа № 409/283/15-ц
Логвінова Ольга Валентинівна — справа № 409/274/15-ц.
Кушнарьов Сергій Валентинович — справа № 409/256/15-ц.
Боєв Володимир Ілліч — справа № 409/250/15-ц.
Чулкова Ольга Вікторівна — справа № 409/394/15-ц
судом були ухвалені заочні рішення, позовні вимоги задоволені повністю або

частково. 
Одночасно роз’яснюємо відповідачам по справах, що заочне рішення може бути

переглянуто Білокуракинським районним судом Луганської обл. шляхом подання
відповідачем заяви про перегляд заочного рішення до цього суду протягом десяти
днів з дня опублікування цього оголошення.

Суддя В. С. Полєно 

Інститут економіко-правових
досліджень Національної 

академії наук України
Оголошує з 26 лютого 2016 року конкурс на за-

міщення поточних посад: 
• наукового співробітника відділу проблем модер-

нізації господарського права та законодавства;
• наукового співробітника відділу проблем міжре-

гіонального співробітництва Луганської філії Ін-
ституту економіко-правових досліджень НАН
України;

• молодшого наукового співробітника відділу про-
блем господарсько-правового забезпечення
економічної безпеки держави;

• молодшого наукового співробітника відділу еко-
номіко-правових проблем містознавства;

• молодшого наукового співробітника відділу еко-
номіко-правових проблем містознавства;

• молодшого наукового співробітника відділу про-
блем модернізації господарського права та за-
конодавства.

Для заміщення вищезазначених посад обов’язко-
вою умовою є наявність вченого ступеня кандидата
юридичних наук (перша посада), кандидата еконо-
мічних наук (друга посада), а також публікацій за
напрямом діяльності відділів. Документи подаються
кандидатами в місячний термін після опублікування
оголошення до відділу кадрів інституту.

Адреса інституту: 01032, м. Київ, бульвар Тараса
Шевченка, буд. 60, оф. 201. Тел.: (050) 908-35-55.

Приморський районний суд Запо-
різької області викликає у судове за-
сідання на 18 березня 2016 р. о 08.00
годині (резервна дата 25 березня
2016р. о 08.00 годині), за адресою:
Запорізька область, м. Приморськ,
вул. Поштова, буд. 6, в якості відпові-
дача Холодирьову Тетяну Іванівну по
цивільній справі №326/213/16-цр.
(провадження №2/326/115/2016) за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до неї
про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

У разі неявки відповідача в судове
засідання на вказані дату та час,
справу буде розглянуто за її відсут-
ності. 

Суддя Р. Л. Булашев

Сватівським районним судом Лу-

ганської області викликається до

суду:

- Смикова Євгенія Михайлівна (ос-

таннє відоме місце проживання:

94408, Луганська обл., м. Краснодон,

кв. Шахтар, буд. 10, кв. 38) на 09 годину

00 хвилин 02.03.2016 р. для участі у

розгляді справи № 426/6125/15-ц по

суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Река А. С.

Могилів-Подільським міськрайон-

ним судом Вінницької області викли-

кається до суду:

- Касько Сергій Іванович (останнє

відоме місце проживання: 24000, Він-

ницька обл., м. Могилів-Подільський,

пров. Шевченка, буд.61) на 09 годину

00 хвилин 09.03.2016 р. для участі у

розгляді справи № 138/262/16-ц по

суті за позовом ПАТ КБ «Приват-

Банк».

Суддя Лисенко Т. Ю.

Шевченківським районним судом

м.Запоріжжя викликається до суду:

- Демченков Сергій Михайлович

(останнє відоме місце проживання:

69000, Запорізька обл., м. Запоріжжя,

пров. Льотний/Лейтенантська, буд.

11/27) на 10 годину 30 хвилин

14.03.2016 р. для участі у розгляді

справи № 336/112/16-ц по суті за по-

зовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Галущенко Ю. А.

Бородянський районний суд Київської області по ци-
вільній справі за позовом Комунального підприємства Ки-
ївської обласної ради «Бородянкатепловодопостачання»
до Кравчука Сергія Володимировича про стягнення забор-
гованості за теплову енергію, водопостачання та водовід-
ведення викликає до суду (адреса: Київська область, смт
Бородянка, вул. Центральна, 315) Кравчука Сергія Воло-
димировича, який проживає за останньою відомою адре-
сою: вул. Центральна, 369-A, кв. 77, смт Бородянка,
07801, як відповідача на 17 березня 2016 року о 10 го-
дині 00 хвилин.

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

Суддя Д. Унятицький

Личаківський районний суд м. Львова викликає
Чичла Оксану Петрівну (останнє відоме місце про-
живання: м. Львів, вул. Пасічна, 98/99) як відпові-
дача в судове засідання по цивільній справі
2/463/191/16 за позовом Чичла М. П. до Чичла О. П.
про розірвання шлюбу, що відбудеться 22 березня
2016 р. о 12 год. 45 хв. у приміщенні суду за адре-
сою: 79007, м. Львів, вул. Б.Лепкого, 16, зал судових
засідань №8.

В разі неявки відповідача на вказане судове засі-
дання, суд розглядатиме справу без його участі на
підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Лакомська Ж. І.

У Подільському районному суді м. Києва 28 бе-

резня 2016 року о 09 год. 00 хв. під головуванням

судді Богінкевич С. М. буде розглядатись цивільна

справа за позовом Ярмоленко Іванни Миколаївни до

Фізичної особи-підприємця Федякіна Олександра

Володимировича про стягнення моральної та мате-

ріальної шкоди.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) у су-

дове засідання обов’язкова.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як
відповідача Фараджова Фархад Гюлага Огли за по-
зовом Косюга Марії Сергіївни до Фараджова Фархад
Гюлага Огли про розірвання шлюбу. Судове засі-
дання відбудеться 16.03.2016р. о 10 год. 00 хв. у
приміщенні Суворовського районного суду 
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського
козацтва, 68, зала судових засідань № 8. У разі не-
явки Фараджова Фархад Гюлага Огли судове засі-
дання буде проведене у його відсутність.

Суддя С. С. Аліна

Семенівський районний суд Чернігівської області
викликає як відповідача Осмаковського Сергія Вік-
торовича (вул. Замістя, 95, м. Семенівка, Чернігів-
ська область, 15400), для участі у цивільній справі
за позовом Осмаковської Марини Вікторівни до Ос-
маковського Сергія Вікторовича про надання до-
зволу на виїзд за межі України дитини, розгляд якої
відбудеться 9 березня 2016 року о 10 годині 00 хви-
лин у приміщенні Семенівського районного суду
Чернігівської області (зал №1, вул. Центральна, 6, 
м. Семенівка, Чернігівська область, 15400).

Суддя В. В. Попович

Каховський міськрайонний суд Херсонської об-
ласті у зв’язку з розглядом цивільної справи за по-
зовом Тетеріної Світлани Володимирівни до Тетеріна
Володимира Вікторовича про розірвання шлюбу та
стягнення аліментів викликає відповідача Тетеріна
Володимира Вікторовича. Судове засідання відбу-
деться 1 березня 2016 року о 08.30 годині.

Адреса суду: м. Каховка Херсонської області, вул.
Мелітопольська, 172, каб. № 27. У разі неявки в су-
дове засідання відповідача, слухання справи відбу-
деться за його відсутності.

Суддя Г. В. Подіновська

Марківський районний суд Луганської області викли-
кає відповідача Мінасяна Араїка Арбаковича на судовe
засідання для розгляду цивільної справи за позовом
Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до
Мінасяна Араїка Арбаковича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марків-
ського районного суду Луганської області 28.03.2016 р.
об 11.00 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

Мукачівський міськрайонний суд повідомляє, що

Косаревський Володимир Дмитрович викликається

як відповідач по цивільній справі за позовом ПАТ

«Дельта Банк» до Чепак С. С., Косаревського В. Д.

про стягнення заборгованості. Розгляд справи при-

значено на 11.30 год. 3 березня 2016 року в примі-

щенні Мукачівського міськрайонного суду за

адресою: м. Мукачеве, вул. Л. Толстого, 13А, каб. 23.

Суддя Морозова Н. Л.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає як відпо-
відача Белана Олега Вікторовича по цивільній справі 
№ 752/13232/15-ц за позовом Туржанського Костянтина
Олеговича до приватного акціонерного товариства «Укра-
їнська транспортна страхова компанія», Белана Олега Вік-
торовича про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок
дорожньо-транспортної пригоди.

Судове засідання відбудеться 14 березня 2016 року о 09
год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. 
П. Потєхіна, 14А, каб. 35.

Ви маєте право подати до суду письмові заперечення
проти позову з посиланням на докази чи повідомити про
поважність причин неявки.

В разі неявки справу буде розглянуто за наявних доказів.
Наслідки неявки в судове засідання особи, яка бере участь
у справі, передбачені ст.ст. 169, 170 ЦПК України та ст. 
185-3 КУпАП.

Суддя Плахотнюк К. Г.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа №
310/385/16-ц за позовом Шестопалової Тетяни Леоні-
дівни до Маєвської Ніни Андріївни про визнання права
власності на нерухоме майно за набувальною давністю.

Розгляд справи призначено на 11.03.2016 року о
10.00 годині в приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ,
вул. Комунарів, 64, каб. 402, суддя Черткова Н. І., 
тел. 3-61-94.

Суд викликає як відповідача Маєвську Ніну Андрі-
ївну.

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

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтав-
ської обл. викликає як відповідачів Скидана Руслана Івано-
вича, Скидан Тетяну Вікторівну, Скидана Андрія
Руслановича по цивільній справі за позовом Курбанова
Ігоря Равильовича до Скидана Руслана Івановича, Скидан
Тетяни Вікторівни, Скидана Андрія Руслановича про звер-
нення стягнення на предмет іпотеки.

Судове засідання призначено на 25 березня 2016 року о
10 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: м. Кре-
менчук, вул. Першотравнева, буд. 29/5, каб. 7.

Явка до суду обов’язкова.
У випадку неявки в судове засідання, справа буде роз-

глянута за відсутності відповідачів з ухваленням відповід-
ного рішення на підставі наявних у ній доказів.

Відповідачі зобов’язані повідомити суд про причини не-
явки в судове засідання та зміну місцезнаходження.

Суддя Савічев В. О.

В провадженні судді Бердянського міськ-
районного суду Петягіна В. В. знаходиться
цивільна справа за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Укрсоцбанк» про
стягнення заборгованості: №310/905/16-ц до
Малашта Дмитра Анатолійовича.

Розгляд справи призначено на 04.03.2016
року о 09 год. 30 хв. у приміщенні Бердян-
ського міськрайонного суду за адресою: За-
порізька область, м. Бердянськ, вул.
Комунарів, 64, каб. 502, суддя Петягін В. В.,
тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідача Малашта
Дмитра Анатолійовича. 

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

Автокооператив по будівництву 
та експлуатації гаражів «МІНСЬКИЙ»

Проводить позачергові загальні збори членів ко -
оперативу, що відбудуться 31 березня 2016 р. о
18.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Дехтяренка, 1.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Звіт правління кооперативу про результат фінан-

сово-господарської діяльності за період з 03.12.2015
р. по 31.03.2016 р. Перспективи розвитку на 2016 р. 

Звіт ревізійної комісії кооперативу. Затвердження
балансу АКБЕГ «Мінський» на 2016 р. Затвердження
нової редакції статуту АКБЕГ «Мінський» та списку
представників. Вибори ревізійної комісії. Затвер-
дження рішення правління про виключення із членів
кооперативу Мацьоху І.М. та Мацьоху О.М., за спри-
чинення кооперативу значного матеріального збитку
на суму більше ніж 300 тис. грн. (ст.5.4, ст.5.4.1 Ста-
туту) та інших порушників.

Суддя Голопристанського районного суду м. Гола При-
стань Сіянко В.М. повідомляє про слухання цивільної справи
за позовом Семенчука Віктора Олександровича до Цвєткової
Ольги Олександрівни, Цвєткова Сергія Анатолійовича, треті
особи: Служба у справах дітей Голопристанської районної
державної адміністрації, Добропільська сільська рада Го-
лопристанського району Херсонської області, про визнання
батьківства та виключення відомостей особи, як батька з ак-
тового запису про народження дитини та стягнення алімен-
тів, яке відбудеться 11.03.2016 року о 13.10 год. за адресою:
м. Гола Пристань, вул. Горького, №19, та викликає до суду
відповідачів: Цвєткову Ольгу Олександрівну, яка проживає:
с. Київка, вул. Чапаєва, буд. 39 Голопристанського району
Херсонської області, Цвєткова Сергія Анатолійовича, який
проживає: с. Київка, вул. Чапаєва, буд. 48 Голопристан-
ського району Херсонської області.

У разі неявки в судове засідання відповідачів справа буде
розглядатися за їхньої відсутності.

Суддя В. М. Сіянко

У провадженні Броварського міськрайонного суду
Київської області знаходиться цивільна справа за по-
зовом Омельченко Олесі Анатоліївни до Омельченка
Дмитра Олександровича про розірвання шлюбу та
визначення місця проживання дітей.

Броварський міськрайонний суд Київської області
викликає як відповідача по вказаній справі Омель-
ченка Дмитра Олександровича, адреса проживання:
м. Луганськ, вул. Блюхера, буд. 42.

Розгляд справи повторно відкладено на 09 год. 40
хв. 5 квітня 2016 року та відбудеться в приміщенні
суду за адресою: м. Бровари, вул. Грушевського, 2,
каб. 215.

Суд попереджає, що у випадку повторної неявки
справа буде розглянута у відсутності відповідача за
наявними в ній матеріалами з постановленням заоч-
ного рішення. 

Суддя Н. П. Маценко

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає в судове засідання відповідачів по справах за позо-
вами ПАТ «Дельта Банк» про стягнення заборгованості,
яке відбудеться 11.03.2016 року о 08.00 год.:

— Пономарьова Романа Миколайовича, 04.10.1982
р.н., останнє відоме зареєстроване місце проживання
(перебування) - Луганська обл., смт Шахтарське;

— Клюєва Василя Володимировича, 28.09.1974 р.н.,
останнє відоме зареєстроване місце проживання (пере-
бування) - Луганська обл., с. Свердловськ;

— Грамму Івана Івановича, 16.09.1987 р.н., останнє
відоме зареєстроване місце проживання (перебування)
- Луганська обл., с. Свердловськ.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, вул.
Комсомольська, 30. У разі неявки справу буде розгля-
нуто без вашої участі на підставі глави 8 ЦПК України.

Суддя Г. В. Булгакова

Повістка про виклик

Підозрюваний Царьов Олег Анатолійович, 02.06.1970 р.н., відповідно

до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України викликається о 10 год. 00

хв. 25 лютого 2016 року до старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ України

Ященка І.А. у каб. 706 за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33 (тел.

044-255-55-59), для проведення слідчих та процесуальних дій у кри-

мінальному провадженні № 42014040000000169 від 14.03.2014.

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області викликає як
відповідача Жілізняка Анатолія Івановича по цивільній справі за позо-
вом Сейранян Людмили Василівни про зняття з реєстраційного обліку
та позбавлення права користування жилим приміщенням, у судове за-
сідання, яке відбудеться 29 лютого 2016 року об 11.00 год. за адресою:
Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Шевченка, 76.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута у його відсутність
на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Орел С. І.

Новопсковський районний суд Луганської області викликає Васильєва
Григорія Валентиновича як відповідача в судове засідання для розгляду ци-
вільної справи ЄУ №420/323/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Васи-
льєва Г. В. про стягнення заборгованості, яке відбудеться 29 лютого 2016
року о 09 год. 00 хв. (резервна дата судового засідання - 9 березня 2016
року о 08 год. 00 хв.) у приміщенні Новопсковського районного суду за ад-
ресою: вул. Леніна, 28, смт Новопсков Луганської області.

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

Суддя Д. С. Тарасов
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Постійно діючий третейський суд при ВГО «Союз
інвесторів України» викликає ПАТ «Рутченківський
завод «ГОРМАШ» (ідентифікаційний код юридичної
особи 00176383) як відповідача та ПАТ «Орендне
підприємство «ШАХТА ЖДАНІВСЬКА» (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 32953421) як третю
особу у справі № 07/16 за позовом ПАТ «Сбербанк»
про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 14.03.2016 р. об
11:50 год. у приміщенні третейського суду за адре-
сою: м. Київ, вул. Заболотного, 150-А, оф. 8. Явка
обов’язкова. 

Третейський суддя Лагренн С. С.

Вінницький районний суд повідомляє про виклик до
суду відповідачів Беженар Миколу Васильовича, Беже-
нар Юлію Рустамівну, ТОВ «Енергоінтеграція-Україна»,
на даний час фактичне місце перебування, проживання
та місцезнаходження вказаних відповідачів не відоме.

Розгляд цивільної справи №128/3249/15-ц за позовом
ПАТ «Універсал Банк» до Беженар Миколи Васильовича,
Беженар Юлії Рустамівни, ТОВ «Енергоінтеграція-Ук-
раїна» про стягнення заборгованості призначено 16 бе-
резня 2016 року на 15.00 год. в приміщенні Вінницького
районного суду за адресою: м. Вінниця, вул. Винниченка,
29.

Суддя О. І. Бондаренко

Сватівський районний суд Луганської області, розташо-
ваний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-
річчя Перемоги, 34, повідомляє, що по цивільній справі
№426/1827/15-ц 1 лютого 2016 року була постановлена ух-
вала про залишення без розгляду позовної заяви Кисельова
Олександра Володимировича, Макарова Сергія Олександро-
вича до Машненкова Костянтина Анатолійовича, Акціонер-
ного товариства закритого типу «Торговий дом Астрон»,
Товариства з обмеженою відповідальністю «Східноукраїн-
ська транспортна компанія» про відшкодування моральної
та матеріальної шкоди. Ухвала може бути оскаржена в апе-
ляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги про-
тягом п’яти днів з дня опублікування даного оголошення.

Суддя В. О. Половинка

Малиновський районний суд м. Одеси викликає у
судове засідання відповідача Кащенка Геннадія Бо-
рисовича. Судове засідання відбудеться 29.02.2016 р.
о 10.00 в приміщенні Малиновського суду м. Одеси
за адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса 1-а, каб. №211,
суддя Целух А. П.

В разі неявки в судове засідання відповідача,
справа буде розглядатися у його відсутність за на-
явними у справі доказами. Крім того, суд роз’яснює
відповідачу про його обов’язок повідомити суд про
причини неявки у судове засідання.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області
викликає Лиманського Артура Жоржовича, 08.09.1973
р.н., мешканця с. Соснівка, вул. Бабка, 20, Конотоп-
ського району Сумської області, як відповідача по ци-
вільній справі № 2/577/157/16 р. за позовом ПАТ КБ 
«ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором в розмірі 14 789 грн 09 коп. в судове за-
сідання , яке відбудеться 07 березня 2016 року о 9 годині
00 хвилин в приміщенні суду за адресою: Сумська об-
ласть, м. Конотоп, вул. Садова, 8 , кабінет № 8 .

У разі неявки в судове засідання, справа буде розгля-
нута у відсутність відповідача на підставі зібраних по
справі доказів.

Суддя Л. В. Громова

У провадженні Бердянського міськрайонного суду 
Запорізької області знаходиться цивільна справа 
№ 310/823/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Жукова Д.О. про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 09.03.2016 року о 13-
00 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Комунарів, 64, зала судового засідання 411.

Суд викликає Жукова Дмитра Олександровича в
якості відповідача.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відпові-
дача у судове засідання справа буде розглянута за на-
явними матеріалами.

Суддя Б. І. Полянчук

Бершадський районний суд Вінницької області викликає
в судове засідання в якості відповідача Соколовського Олек-
сандра Анатолійовича (останнє відоме місце проживання: с.
Війтівка, вул. Першотравнева, 20, Бершадського району Він-
ницької області) по цивільній справі № 126/168/16-ц за по-
зовом ПАТ КБ «Приват банк» до Соколовського Олександра
Анатолійовича про стягнення заборгованості.

Розгляд справи відбудеться в приміщенні Бершадського
районного суду Вінницької області (вул. Шевченка, 4, м. Бер-
шадь, Вінницька область) о 09 годині 30 хвилин 10 березня
2016 року.

У разі неявки сторони справа буде розглянута за відсут-
ності відповідача за наявних у справі доказів.

Суддя Жарун А. П.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області ви-
кликає Зайчикова Олександра Петровича, 26.07.1983 р.н.,
мешканця м. Конотоп, с. Підлипне, вул. Ворошилова, 54
Сумської області, як відповідача по цивільній справі 
№ 2/577/158/16 р. за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про
стягнення заборгованості за кредитним договором в
розмірі 12 286 грн 56 коп. в судове засідання, яке відбу-
деться 07 березня 2016 року о 9 годині 00 хвилин в при-
міщенні суду за адресою: Сумська область, м. Конотоп,
вул. Садова, 8 , кабінет № 8.

У разі неявки в судове засідання, справа буде розгля-
нута у відсутність відповідача на підставі зібраних по
справі доказів.

Суддя Л. В. Громова

Бершадський районний суд Вінницької області викликає
в судове засідання в якості відповідача Балеско Ріту Мико-
лаївну (останнє відоме місце проживання: с. Маньківка, вул.
Першотравнева, 72, Бершадського району Вінницької об-
ласті) по цивільній справі № 126/4008/15-ц за позовом ПАТ
КБ «Приват банк» до Балеско Ріти Миколаївни про стяг-
нення заборгованості.

Розгляд справи відбудеться в приміщенні Бершадського
районного суду Вінницької області (вул. Шевченка, 4, м. Бер-
шадь, Вінницька область) о 10 годині 30 хвилин 10 березня
2016 року.

У разі неявки сторони справа буде розглянута за відсут-
ності відповідача за наявних у справі доказів.

Суддя Жарун А. П.

Бершадський районний суд Вінницької області викликає
в судове засідання в якості відповідача Пацюка Романа Гри-
горовича (останнє відоме місце проживання: с. Лісниче, вул.
Петровського, 134, Бершадського району Вінницької об-
ласті) по цивільній справі № 126/4043/15-ц за позовом ПАТ
КБ «Приват банк» до Пацюка Романа Григоровича про стяг-
нення заборгованості.

Розгляд справи відбудеться в приміщенні Бершадського
районного суду Вінницької області (вул. Шевченка, 4, м. Бер-
шадь, Вінницька область) oб 11 годині 00 хвилин 10 березня
2016 року.

У разі неявки сторони справа буде розглянута за відсут-
ності відповідача за наявних у справі доказів.

Суддя Жарун А. П.

Глухівський міськрайонний суд Сумської області викли-
кає Архірєєва Святослава Ігоровича, 22.11.1989 року народ-
ження, в судове засідання на 16 березня 2016 року на 10
год. як відповідача по цивільній справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства Комерційний банк «Приват-
Банк» до Архірєєва Святослава Ігоровича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Глухівського
міськрайсуду за адресою: Сумська область, м. Глухів, вул.
Спаська, 32, суддя Колодяжний А. О.

У разі Вашої неявки справа буде розглядатися за відсут-
ності відповідача.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя

(місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає

справу за позовом Публічного акціонерного товариства

«Акцент-Банк» до Грузінової Олександри Василівни про

стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Грузінова Олександра Василівна

викликається на 14 березня 2016 року на 10-30 годину

до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя

Донецької області для участі в розгляді справи по суті.

Суддя Щербіна А. В.

Краматорський міський суд Донецької області (84333, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну
справу за позовом Публічного акціонерного товариства Ко-
мерційний банк «Приватбанк» до Чепель Тетяни Вікторівни
про стягнення заборгованості за договором.

Відповідач по справі – Чепель  Тетяна Вікторівна викли-
кається на 15-30 год. на 01.03.2016 року до Краматорською
міського суду, зал № 17/3, 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 Клімов В. В.

Малиновський районний суд м. Одеси викликає: Єрмо-
ленко Ірину Павлівну, 02.03.1971 року народження, останнє
відоме місце проживання: Одеська область м. Ізмаїл, вул
Щепкіна, буд. 21, у судове засідання по цивільній справі за
позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний
банк «Приватбанк» до Єрмоленко Ігора Валерійовнча, Єр-
моленко Ірини Павлівни про стягнення заборгованості, яке
призначене до слухання на 04.03.2016 р. об 11 год.00 хв. у
залі № 209 суду за адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 1-а.

У разі неявки у судове засідання без поважних причин,
розгляд справи буде проведено за Вашої відсутності за на-
явності у справі доказів.

Суддя Леонов О. С.

Галицький районний суд Івано-Франківської області по-
відомляє Іванюк Наталію Василівну, зареєстровану за адре-
сою: с. Маринопіль Галицького району Івано-Франківської
області, та Іванюка Михайла Михайловича, зареєстрованого
за адресою: село Старуня Богородичанського району Івано-
Франківської області, що 2 березня 2016 року о 10.00 год. у
приміщенні районного суду, який розташований за адресою:
м. Галич, вул. Караїмська, 10, відбудеться розгляд цивільної
справи за позовом ПАТ КБ «Правекс-банк» до Іванюк Наталії
Василівни та Іванюка Михайла Михайловича про стягнення
заборгованості.

У разі неявки відповідачів у судове засідання справу буде
розглянуто за їхньої відсутності.

Суддя Мельник І. І.

Оболонський районний суд м. Києва викликає в
судове засідання Сайфутдінова Владислава Раві-
льйовича як відповідача по цивільній справі
№2/756/1944/16 (756/16357/15-ц) за позовом ПАТ
«Універсал Банк» до Сайфутдінова Владислава Ра-
вільйовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 4 березня 2016 р. 
о 14.00 годині в приміщенні Оболонського район-
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Ти-
мошенка, 2-є, каб. 15.

Суддя Д. Г. Камбулов

Здолбунівський районний суд Рівненської області
викликає в судове засідання Самчук Валентину Во-
лодимирівну в цивільній справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Дельта Банк» до
Самчук Валентини Володимирівни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, яке відбу-
деться 10 березня 2016 року о 10.00 год. за адресою:
Рівненська обл., м. Здолбунів, вул. Незалежності, 10,
суддя І. М. Мичка.

В разі неявки відповідача на судове засідання,
справа буде розглянута у його відсутність на підставі
наявних у ній доказів.

Оболонський районний суд м. Києва викликає як
відповідача Татарчук Вікторію Василівну по цивіль-
ній справі № 2/756/1945/16 за позовом Публічного
акціонерного товариства «Дельта Банк» до Татарчук
Вікторії Василівни, Товариства з обмеженою відпо-
відальністю «Грибник», третя особа: Татарчук Андрій
Віталійович, про стягнення заборгованості, розгляд
якої призначено на 21.03.2016 р. о 09.30 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.

Андрушівський районний суд Житомирської об-
ласті викликає в судове засідання Галіханову Світ-
лану Миколаївну для розгляду цивільної справи за
позовом ТОВ «Кредекс фінанс» про стягнення боргу.
Судове засідання відбудеться 29 лютого 2016 р. о
10.00 год. у приміщенні суду (вул. Зазулінського, 13,
м. Андрушівка). У разі неявки суд розглядатиме
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни. 

Суддя Брагін В. І.

Старобільський районний суд Луганської області
викликає як відповідачів: Бутікова Миколу Вікторо-
вича, Сидоренко Віту Валеріївну на 09 год. 00 хв.
29.02.2016 року по цивільній справі № 431/450/16-ц
за позовом ПАТ «Універсал Банк» до Бутікова Ми-
коли Вікторовича, Сидоренко Віти Валеріївни про
стягнення заборгованості, слухання справи відбу-
деться в приміщенні Старобільського районного
суду Луганської області за адресою: м. Старобільськ,
вул. Пролетарська, 38 А, суддя Олійник С. В. У разі
неявки справа буде розглядатися за вашої відсут-
ності.

Марківський районний суд Луганської області викли-
кає відповідача Дубровського Сергія Вікторовича на су-
дове засідання для розгляду цивільної справи за
позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта
Банк» до Дубровського Сергія Вікторовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марків-
ського районного суду Луганської області 28.03.2016р.
о 13.00 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

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідачів у судове засідання Клєвцова
Олександра Івановича, Клєвцову Ірину Володими-
рівну по справі № 433/1962/15-ц за позовом ПАТ
«Дельта Банк» до Клєвцова Олександра Івановича,
Клєвцової Ірини Володимирівни про стягнення за-
боргованості.

Засідання відбудеться 4 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.

Марківський районний суд Луганської області викли-
кає відповідача Глотову (Михайлюк) Світлану Олексан-
дрівну на судове засідання для розгляду цивільної
справи за позовом Публічного акціонерного товариства
«Дельта Банк» до Глотової (Михайлюк) Світлани Олек-
сандрівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марків-
ського районного суду Луганської області 31.03.2016 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

Марківський районний суд Луганської області викли-
кає відповідачів: Лежаву Георгія Костянтиновича, Ле-
жава Ольгу Владиславівну на судове засідання для
розгляду цивільної справи за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Дельта Банк» до Лежави Георгія
Костянтиновича, Лежава Ольги Владиславівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марків-
ського районного суду Луганської області 31.03.2016 р.
о 15.00 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. П. Чернік

Білокуракинський районний суд Луганської області 
викликає в судове засідання відповідача по справі 
№ 409/348/16-ц за позовом Танітовської Тетяни Олексан-
дрівни до Танітовського Олексія Віталійовича про розір-
вання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 10.03.2016 року об 11.00
год. (резервна дата 14.03.2016 року об 11.00 год.) у залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шев-
ченка, 2.

Викликається Танітовський Олексій Віталійович, останнє
місце реєстрації: Луганська обл., м. Стаханов, пр. 50 років
Жовтня, буд. 6-а, кв. 26.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за
його відсутності за наявними доказами.

Суддя Полєно B. C.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Боєва Юрія Юрійовича про стягнення заборгованості.
Відповідач у справі Боєв Юрій Юрійович, останнє відоме
місце проживання: Донецька область, м. Горлівка, вул.
Болотникова, буд. 21, кв. 56, викликається на 13 годину
00 хвилин 2 березня 2016 року до суду для участі у роз-
гляді 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 Носовська Л. О.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в
судове засідання відповідача Авсієвича Едуарда Ана-
толійовича (останнє відоме місце проживання: 
м. Київ, вул. Празька, 29, кв. 63) по цивільній справі
за позовом Авсієвич Анни Валеріївни до Авсієвича
Едуарда Анатолійовича про розірвання шлюбу, яке
відбудеться 02.03.2016 року о 10.30 год. у примі-
щенні Дніпровського районного суду м. Києва за ад-
ресою: м. Київ, вул. І. Сергієнка, 3, каб. 47.

У разі неявки відповідача Авсієвича Е. А. справа
буде розглянута у його відсутність.

Суддя Марцинкевич В. А.

Тростянецький райсуд Сумської області викликає як
відповідача Холодова Олега Миколайовича (зареєстро-
ваний: Сумська область, Тростянецький район, 
с. Люджа, вул. Ватутіна, 57) у судове засідання в цивіль-
ній справі за позовом Харківського регіонального відді-
лення АБ «Експрес-Банк» в інтересах Публічного
акціонерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-
Банк» до Холодова Олега Миколайовича про стягнення
боргу, яке відбудеться о 08.40 год. 03.03.2016 р. у при-
міщенні суду за адресою: Сумська обл., м. Тростянець,
вул. Миру, 9. У разі неявки відповідача справа буде роз-
глянута без його участі.

Суддя Шевченко B. C.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає Кумачову Оксану Юріївну: вул. Радян-
ська, 28, с. Біле, Лутугинський р-н Луганської обл.,
як відповідача в судове засідання по цивільній справі
№ 409/178/16-ц за позовом ПАТ «Кредобанк» про
стягнення заборгованості, що відбудеться
04.03.2016 року о 9 год. у приміщенні суду за адре-
сою: 92200, Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2, тел. 2-27-92.

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

Суддя В. Г. Скворцова

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85000, Донецька область, м. Добропілля, вул. Радянська, 39А)
розглядає цивільну справу за позовом Моторного (транспор-
тного) страхового бюро України до Затуливітра Вадима Ми-
колайовича про відшкодування в порядку регресу витрат,
пов’язаних з виплатою страхового відшкодування. Відповідач
у справі Затуливітер Вадим Миколайович, офіційно зареєс-
трований за адресою: м. Харцизьк Донецької області, б-р Шев-
ченка, 4/2, викликається на 22 березня 2016 року о 09.00 год.
до суду, каб. №1, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Тітова Т. А.

Господарський суд Закарпатської області ви-
кликає директора або уповноваженого представника ТзОВ
«Берегівське Хлібоприймальне Підприємство» у
судове засідання, призначене на 10 год. 00 хв. (за київським
часом) 1 березня 2016 року в приміщенні господарського
суду Закарпатської області за адресою: м. Ужгород, вул. Ко-
цюбинського, 2а, каб. 407, як відповідача у справі №907/7/16
за позовом ТзОВ «АГРОЗАХИСТ ДОНБАС», смт Чабани Ки-
ївської області, до ТзОВ «Берегівське Хлібоприймальне Під-
приємство», м. Берегове Закарпатської області, про
стягнення заборгованості. У разі неявки справа буде розгля-
нута за відсутності відповідача згідно зі ст. 75 ГПК України
за наявними матеріалами.

Суддя Андрейчук Л. В.

Полтавський районний суд Полтавської області,
відповідно до ч.10 ст. 74 ЦПК України, викликає Сі-
роткіна Геннадія Івановича (останнє відоме місце
проживання: вул. Матросова, буд. 10, м. Полтава) у
судове засідання як відповідача, яке відбудеться в
приміщенні Полтавського районного суду Полтав-
ської області за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе,
154-а, о 10.00 год. 09.03.2016 року по цивільній
справі № 545/2207/15-ц за позовною заявою ПАТ
«Дельта Банк» до Сіроткіна Геннадія Івановича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Суддя О. О. Гальченко
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 25 ЛЮТОГО

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

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

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

«Динамо» закликає
вболівальників бути
толерантними

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

ЗВЕРНЕННЯ. Сьогодні на столичному НСК «Олімпійський» відбу-
деться  матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів  «Динамо»  — «Манчестер Сіті».
Напередодні офіційний сайт столичного клубу опублікував звернення
до вболівальників, у якому нагадує:  єврокубкова весна настає зав-
дяки успішній  грі підопічних Сергія Реброва в груповому турнірі Ліги
чемпіонів. 

«Такий успіх був би неможливий без вашої палкої підтримки. Спо-
діваємось, що ваші щирі емоції допоможуть командам показати фут-
бол найвищого європейського рівня, а ваша гостинність справить не-
забутнє враження на глядачів, що прибули до Києва вперше. Для того,
аби зустріч динамівців та гостей з Манчестера пройшла якнайкраще,
просимо вас дотримуватись правил поведінки на стадіоні. 

Будь ласка, заздалегідь займайте ваші місця, вказані у квитках, аби
уникнути будь-яких незручностей під час проходу на трибуни. Протя-
гом матчу просимо вас перебувати на своїх місцях, не затримуватись
у проходах між секторами. З метою вашої безпеки проходи під час
гри мають бути вільними. 

Звертаємо вашу увагу, що поява глядачів на бігових доріжках стане
причиною для припинення матчу. Це загрожуватиме нашій команді
поразкою, а трибунам «Олімпійського» — дискваліфікацією. 

ФК «Динамо» (Київ) проти насильства на трибунах та поза ними!
На спортивних аренах України немає місця проявам расизму чи іншої
дискримінації за будь-якою ознакою. Сподіваємося на ваше розуміння
та сумління», — йдеться у зверненні на офіційному сайті «Динамо».

Електроенергію виробляє сонце
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ПРОГРЕС. В одному з жит-
лових будинків-котеджів на ву-
лиці Газети «Правда» в Сумах
установлено першу в місті та
області мініатюрну сонячну
електростанцію, яку змонтува-
ли та ввели в експлуатацію фа-
хівці місцевої будівельної ком-

панії «Федорченко».  За допо-
могою фотоелектричних пане-
лей на трекерах, які «стежать»
за розташуванням небесного
світила, будівля одержує неза-
лежне енергопостачання і мак-
симальний коефіцієнт корисної
дії сонячної енергії.

Новинка забезпечує ще
один надзвичайно важливий
ефект — екологічний, адже для

виробництва залучено лише
сонячні промені. До того ж про-
тягом дня, коли електроенер-
гію не використовують, її пода-
ють до мережі ПАТ «Сумиобле-
нерго» за тарифом 4,75 гривні
за кіловат, а вже від енергети-
ків — по 78 копійок. Різницю
використовують для компенса-
ції витрат з монтажу сонячної
міні-станції.

Раз на місяць мешканці бу-
динку одержують платіжні пові-
домлення з урахуванням со-
нячних кіловатів, розбитих на
дві часові зони. 

У денні години коефіцієнт
чинного тарифу становить 1, а
в нічні — 0,4. 

Потужностей сонячної стан-
ції цілком вистачає для жив-
лення житлового будинку.

оголошення
Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, вул.

Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за позовом Меджидова Ахмеда Іб-
рагімхаліл огли до Татуревича Володимира Валерійовича, Олександрової Ірини
Олександрівни, ТОВ «Форвардавто-4» м. Донецьк (третя особа — ТОВ «Авто-
Холл» м. Київ) про визнання договору комісії недійсним, визнання права власності
на автомобіль. Відповідач у справі Татуревич Володимир Валерійович, 1974 року
народження, зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Макіївка, Гірниць-
кий район, вул.26 Бакинських комісарів, 7-14, або може проживати за адресою:
Донецька область, м. Дебальцеве, вул. Ємченка, 1-48, а також відповідач ТОВ
«Форвардавто-4», місцезнаходження якого: м. Донецьк, вул. Лівобережна, 94, ви-
кликаються на 04.03.2016 року о 13-00 годині до суду, зал судових засідань №11/3,
для участі у розгляді справи по суті. Відповідачам пропонується надати свої запе-
речення проти позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачі повинні пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя Марченко Л.М.

фотофакт

БЕРЛІНАЛЕ-66. Журі цьогоріч-
ного Берлінського  кінофестивалю
на чолі з Меріл Стріп присудило
найвищу нагороду — «Золотого
ведмедя» документальній стрічці
«Вогонь у морі» італійського режи-
сера Джанфранко Розі.

Очима головного героя фільму
—– дванадцятирічного  Самуеля
режисер показує найбільшу гума-
нітарну трагедію сучасного сус-
пільства. Жителі острова Лампеду-
за, найближчого  європейського
берега, якого прагнуть дістатися
мігранти з Африки та Близького
Сходу,  роками стають свідками
відчайдушних  спроб тих, хто ба-
жає здобути краще життя. Однак
найчастіше знаходять біженців-по-
топельників.

Вручаючи «Золотого ведмедя»,
Меріл Стріп наголосила, що «Во-
гонь у морі» найкраще передає дух
Берлінського кінофестивалю. 

Олена ОСОБОВА, 
«Урядовий кур’єр»

ЗЛОЧИН. У селі Козлове Но-
вопсковського району майже
опівночі мобільна група у складі
співробітників оперативного уп-
равління фіскальної служби в
Луганській області та прикор-
донників виявила автомобіль
УАЗ-Хантер, який рухався в на-
прямку Російської Федерації.
Прикордонний наряд почав пе-
реслідування. Автомобіль зупи-
нився тільки після застосування
вогнепальної зброї. 

Чому водій так ризикував,
з’ясувалося під час огляду са-
лону. Там правоохоронці
знайшли запасні частини для
вантажних автомобілів різних
марок. Документів, що підтвер-
джують їхнє походження та
якість, не було. І водій не зміг
пояснити, де взяв запчастини,
хто їхній власник і чому вони
опинилися поблизу державного
кордону. 

Як повідомляє прес-служба
ГУ ДФС в Луганській області,
через те, що деякі із запасних
частин були призначені для гу-

сеничної техніки, тепер вивча-
ють питання про можливе їх ви-
користання як товари подвійно-
го призначення.

Було встановлено, що дер-
жавний номер УАЗ-Хантера на-
лежить іншому автомобілю,
власник якого — громадянин,
зареєстрований в іншому райо-
ні Луганщини.

Подальші заходи, під час
яких застосовували безпілот-
ник, дали змогу мобільній групі
встановити місце, де складува-
ли автозапчастини та інші то-
варно-матеріальні цінності для

подальшого переміщення ма-
лими партіями в Російську Фе-
дерацію, оминаючи митні пунк-
ти пропуску через держкордон.

За результатами проведених
заходів у межах кримінального
провадження вилучено авто-
запчастини вартістю близько
920 тисяч гривень та УАЗ-Хан-
тер, який коштує майже 350 ти-
сяч гривень. Триває перевірка,
щоб встановити осіб, причет-
них до організації каналу неза-
конного переміщення товарно-
матеріальних цінностей через
державний кордон України.

Безпілотник відшукав базу контрабандистів
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Перебіжчиків ніде не люблять
Оксана ГОЛОВКО, 
«Урядовий кур’єр»

РОЗЧАРУВАННЯ. Спор-
тсмени, які в умовах росій-
ської агресії зраджують Ук-
раїну та перебігають до Росії,
отримуватимуть максималь-
ний карантин та санкції з ук-
раїнського боку. Таку заяву
зробив днями міністр молоді
та спорту Ігор Жданов. При-
водом для офіційного ви-
словлювання стала інформа-
ція про намір гімнастки, чле-
на української збірної Елео-
нори Романової змінити ук-
раїнське громадянство на ро-
сійське. 

«Для Федерації художньої
гімнастики, тренерів, членів
національної збірної команди
України, нашого міністерства
це справжній шок та удар. Усі

розчаровані вчинком Рома-
нової», — йдеться у заяві. 

Звісно, питання переходу
спортсменів — це передусім
компетенція міжнародного
спортивного права, національ-
них та міжнародних федера-
цій, однак у цій історії прогля-
дається політичний підтекст. 

Що відбулося? Батьки 17-
річної Романової, які прожива-
ли на окупованій Луганщині
(м. Краснодон), а потім виїха-
ли до Російської Федерації, за-
брали дочку зі спортивного ін-
тернату і вивезли до Росії.

«Ці дії спрямовані не стільки
на посилення Росії, у команді
якої існує величезна конкурен-
ція за право виступати на
Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро,
скільки на відвертий саботаж
підготовки збірної України до
Олімпійських ігор та послаб-

лення художньої гімнастики
України», — заявляє україн-
ський міністр. А Федерація гім-
настики України наголошує:
все, що відбулося, завдало се-
рйозної моральної та матері-
альної шкоди. 

Адже підготовка спортсме-
на такого рівня з огляду на
міжнародну спортивну практи-
ку, зазвичай коштує державі
від 2 до 5 мільйонів доларів
США. 7,5 року Романову по-
вністю утримувала і готувала
Федерація художньої гімнасти-
ки й Міністерство молоді та
спорту. За рахунок україн-
ських громадян вона отриму-
вала зарплату як член націо-
нальної збірної, різноманітні
призові.

ФГУ на сьогодні далека від
думки, що відмова від участі в
багатоборстві на чемпіонаті

світу, де розігрували ліцензії
на Олімпійські ігри-2016, яки-
мось чином пов’язана з при-
йняттям Романовою рішення
про виступи під прапором Ро-
сії. Однак це питання виникає,
і Федерація також братиме до
уваги цю обставину під час
підготовки своєї правової по-
зиції. 

Нині в гімнастки чинна лі-
цензія Міжнародної федерації
гімнастики від України до 2018
року. Імовірно, Росія намага-
тиметься оминути карантин,
встановлений нормами міжна-
родного спортивного права,
можливо, намагатиметься ви-
дати Романову за політичного
біженця. Та це навряд чи допо-
може, якщо з’ясується, що по-
рушено принципи Олімпійської
хартії. До того ж, перебіжчиків
ніде не люблять. 


