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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 26 лютого 2016 року
USD 2724.8642   EUR 3004.7078      RUB 3.5669     /    AU 336793.22      AG 4130.89      PT 258862.10     PD 135698.24

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

В Україні запроваджено
літературну премію 
для дебютантів

ЦИФРА ДНЯ

Анексований
півострів між
минулим і майбутнім

КРИМ. Як зробити, щоб і, в умовах анексії українці материкової
України та нашого півострова відчували цілісність і єдність усіх те-
риторій, незалежно від присутності на них окупаційних військ? Як
побудувати надійні інформаційні й ментальні мости? Як допомогти
кримчанам, у тому числі корінному народу півострова, у боротьбі
за право бути українцями, громадянами нашої країни?

Розв’язання проблеми щодо інформаційної складової провідні
політичні експерти, журналісти, блогери шукали під час учораш-
нього форуму «Крим — це Україна». 

Друга частина заходу пройшла під девізом «26 лютого. Крим-
ський спротив: боротьба кримських татар за Батьківщину». У ній
узяла участь велика група народних депутатів, зокрема голова
Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров і народний
депутат України, уповноважений Президента України з питань
кримськотатарського народу, українські та закордонні дипломати,
експерти.

Напрацювання форуму використають при розробленні держав-
ної політики щодо повномасштабного повернення Криму. 

ЦИТАТА ДНЯ

Андрій ПивовАрський:
«Треба чітко

розуміти наслідки 
й прораховувати їх. 

Це означає, 
що думати треба 

не сьогоднішнім днем,
а стратегічно».

Міністр інфраструктури про ймовірні негативні наслідки
блокування активістами транзиту українською
територією вантажівок з російською реєстрацією

120 000
мігрантів прибули морем до берегів

Європи лише з початку цього року 
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4
АКТУАЛЬНО

Як захистити право 
на майно, придбане 
у власника-корупціонера

«Мамо, я їду додому!»

НА СВОБОДІ. Дніпропетровськ зустрів звільнених із полону
українських бійців — Олександра Макуха 
і Вадима Кирпиченка
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Реальним переселенцям нічого боятися
НА ЧАСІ. СБУ і Мінпраці виявляють шахраїв, які збагачуються коштами, 
призначеними на соціальні виплати для внутрішньо переміщених осіб

Любомира КОВАЛЬ,  
«Урядовий кур’єр»

Останнім часом переселенців і
вітчизняні ЗМІ збурила ін-

формація про те, що певній части-
ні вимушених пе реселенців

призупинили виплату призначе-
ної раніше соціальної допомоги.
Люди розгублені й обурені, а, за
повідомленнями деяких ЗМІ, по-
декуди, переважно у населених
пунктах, наближених до лінії
розмежування, вони вишикову-

ються у довжелезні черги до міс-
цевих департаментів соцзахисту,
щоб дізнатися, чи не потрапили
до списків тих, кому призупинять
виплати.

Прояснювали ситуацію очіль -
ники Служби безпеки і Мініс-

терства соціальної політики на
спільному прес-брифінгу.

— Нині, коли Україна веде
війну з агресором, у нашому
держбюджеті важлива кожна
копійка. Відповідально наго-
лошую: нічого не загрожує

порядним людям, які пересе-
лилися з окупованих терито-
рій на мирні й справді там
проживають. Вони й
надалі отримувати-
муть виплати, гаран-
товані державою. 3

На повернення хлопців додому з нетерпінням чекали рідні й друзі



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

13

документи
www.ukurier.gov.ua27 лютого 2016 року, субота, № 39

Сватівський  районний суд Луганської обл. викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
про стягнення заборгованості у судове засідання,
яке відбудеться:

02.03.2016 року
09:00 Любар Олексiй Михайлович (цивільна

справа 426/5205/15-ц).
У разі неявки відповідача в судове засідання суд

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

Суддя Осипенко Л.М.

Сахновщинський районний суд Харківської області
викликає Коваленка Володимира Вікторовича та Кова-
ленко Людмилу Андріївну в судове засідання як відпо-
відачів по цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«Правекс-банк» про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, яке відбудеться 29 лютого 2016 року
о 12 год. 30 хв. у приміщенні суду: вул. Шмідта, 10, смт
Сахновщина Харківської області.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідачі
вважаються повідомленими про час та місце розгляду
справи, у випадку неявки відповідачів у судове засі-
дання, справа буде розглянута за їхньої відсутності.

Суддя О. С. Зимовський

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоград-
ської області повідомляє, що 1 березня 2016 року о
13.00 год. у приміщенні суду за адресою: Кіровог-
радська область, м. Олександрія, вул. Першотрав-
нева, 30 (суддя Бугайченко Т.А.) відбудеться розгляд
адміністративної справи за позовом Управління
праці та соціального захисту населення Олексан-
дрійської міської ради до Воронкова Романа Воло-
димировича про стягнення виплаченої тимчасової
державної допомоги. В судове засідання виклика-
ється відповідач Воронков Роман Володимирович,
22.08.1983 року народження.

Суддя Бугайченко Т. А.

Горностаївський районний суд Херсонської області ви-
кликає як відповідача Гаспарова Андроніка Рубеновича в
судове засідання, яке відбудеться 01.03.2016 року о 15.00
годині у Горностаївському районному суді Херсонської об-
ласті за адресою: Херсонська область, смт Горностаївка,
вул. Торгова, 10, для розгляду цивільної справи 
№ 655/1066/15-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «ПриватБанк» до Гаспарова
Андроніка Рубеновича про стягнення заборгованості за до-
говором кредиту. Справу розглядає суддя Штифурко Л.A.

Явка відповідача обов’язкова. У разі неявки відповідача
в cудoве засідання, справу буде розглянуто за його відсут-
ності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Л. А. Штифурко

Шевченківський районний суд м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, викликає на
02.03.2016 року об 11 год. 45 хв. Запорощука Лео-
ніда Володимировича як відповідача по справі за по-
зовом Публічного акціонерного товариства
«Приватбанк» до Запорощука Леоніда Володимиро-
вича, третя особа: Осіпов Дмитро Станіславович, про
виселення.

Відповідач викликається в судове засідання, у разі
неявки справа розглядатиметься в його відсутність.

Суддя Савицький О. А.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріу-
поля (м. Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розгля-
дає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват
Банк» до Єрпильова Олексія Михайловича про стяг-
нення заборгованості.

Відповідач у справі - Єрпильов Олексій Михайло-
вич викликається на 1 березня 2016 року о 08.00
год. до Орджонікідзевського районного суду міста
Маріуполя Донецької області для участі у розгляді
справи по суті.

Суддя Костромітіна О. О.

Долинський районний суд Івано-Франківської області
викликає Дуба Дмитра Васильовича як відповідача у ци-
вільній справі № 343/229/16-ц року за позовом ПАТ «Ак-
цент-Банк» до Дуба Дмитра Васильовича про стягнення
заборгованості.

Розгляд справи відбудеться 3 березня 2016 року о
09.30 год. у приміщенні суду за адресою: м. Долина, вул.
Обліски, 115.

У випадку неявки відповідача, справу буде розглянуто
у заочному порядку.

Суддя Пулик В. В.

Слов’янським міськрайонним судом Донецької об-
ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2)
розглядається цивільна справа за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» до Кондрі Богдана Андрійовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі: Кондрі Богдан Андрійович, ос-
таннє місце мешкання: м. Горлівка, вул. 1905 року, буд.
84, викликається о 10 год. 00 хв. 3 березня 2016 року до
суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Ю. В. Чернишов
Березівський районний суд Одеської області повідом-

ляє, що 2 березня 2016 року о 10.00 годині в приміщенні
Березівського районного суду Одеської області буде слу-
хатися цивільна справа за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
до Єгорова Сергія Анатолійовича про стягнення заборго-
ваності.

Єгоров Сергій Анатолійович викликається як відповідач.
Роз’яснюємо, що у разі неявки за викликом суду або

неповідомлення про причини неявки чи визнання судом
причин неявки неповажними, справу буде вирішено за
вашої відсутності на підставі наявних у ній доказів.

Адреса суду: Одеська область, м. Березівка, вул. Миру, 17. 
Суддя Курта Л. С.

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дається цивільна справа за позовом ПАТ КБ «Приват Банк»
до Статіви Віри Костянтинівни про стягнення заборгова-
ності.

Відповідач по справі Статіва Віра Костянтинівна, яка за-
реєстрована за адресою: Донецька область, Слов’янський
район, с. Мирне, вул. Рибна, 30, викликається на 08.30 год.
29 лютого 2016 року до Слов’янського міськрайонного
суду в зал № 5 для участі в судовому засіданні.

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

Суддя М. В. Лаптєв

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 13) розглядається
цивільна справа за позовом Харківського університету по-
вітряних сил ім. Івана Кожедуба до Подстрєшного Дмитра
Олександровича про стягнення суми витрат, пов’язаних з
утриманням у вищому навчальному закладі.

Відповідач Подстрєшний Д.О. викликається до каб. 
№ 18 суду на 3 березня 2016 року о 08 годині 00 хвилин
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Бікезіна О. В.

Новоайдарський районний суд викликає Фомиченка
Вадима Сергійовича, який проживає за адресою: вул. Ра-
дянська, буд. 13, с. Іллірія Лутугинського району Луган-
ської області, як відповідача в судове засідання з
цивільної справи №419/452/16-ц за позовом Фомиченко
Ірини Сергіївни до Фомиченка Вадима Сергійовича про
розірвання шлюбу, що відбудеться 2 березня 2016 року
о 15.00 годині в приміщенні суду за адресою: Луганська
область, смт Новоайдар, вул. Миру, 38.

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

Суддя О. М. Іванова

 оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення 

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація запро-
шує Григор’єва Євгена Євгеновича на засідання Комісії з питань за-
хисту прав дітей, де буде розглянуте питання про надання органом
опіки та піклування письмового висновку щодо необхідності позбав-
лення його батьківських прав відносно малолітньої Григор’євої По-
ліни Євгенівни, 11.10.2011 р.н.

Засідання комісії відбудеться 02.03.2016 р. о 15.00 год. у примі-
щенні Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
за адресою: проспект 40-річчя Жовтня, 42, 3 поверх, кабінет 312 б.

Голосіївський районний суд м. Києва запрошує Григор’єва Євгена
Євгеновича на судове засідання цивільної справи № 752/19458/15ц
за позовом Скарбовської Лілії Сергіївни до Григор’єва Євгена Євге-
новича про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів.
Засідання відбудеться 11.03.2016 р. о 10 годині в приміщенні Голо-
сіївського районного суду за адресою: вул. Потєхіна, 14а, каб. 27.

Суддя Антонова Н. В.

Коломийським міськрайонним судом призначена до розгляду ци-
вільна справа за позовом Геника Миколи Миколайовича до Публічного
акціонерного товариства «Дельта Банк», треті особи без самостійних
вимог на стороні відповідача: Відділ примусового виконання рішень уп-
равління ДВС Головного управління юстиції в Івано-Франківській області,
Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Паракуда
Ірина Вікторівна, Приватна торгово-виробнича фірма «Деснянська»,
Геник Наталія Ярославівна, про визнання виконавчого напису нотаріуса
таким, що не підлягає виконанню.

В судове засідання по справі викликається третя особа: Приватний
нотаріус Київського міського нотаріального округу Паракуда Ірина Вік-
торівна, юридична адреса: 01133, м. Київ, вул. Щорса, 36 «Б» (вул.
Щорса, 32 «А»), на 14 год. 00 хв. 3 березня 2016 року в приміщення суду:
м. Коломия, пр. Грушевського, 29 Івано-Франківської області.

Суд пропонує третій особі подати докази по справі, у разі її відсутності
справа буде заслухана без її участі.

Суддя Хільчук І. І.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області
(суддя Гаврилов В.А.) викликає в судове засідання відповідачів:

цивільна справа № 185/1573/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоц-
банк» до Никифорова Яноса Савича про стягнення заборгова-
ності;

цивільна справа № 185/1570/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоц-
банк» до Коненка В’ячеслава Миколайовича про стягнення за-
боргованості.

Останнє місце проживання відповідачів: м. Донецьк.
Судові засідання призначені на 2 березня 2016 року о 14.00

год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 407.
У разі неявки відповідачів у судові засідання справи, згідно з

вимогами ЦПК України, можуть бути розглянуті за їхньою від-
сутністю.

Суддя В. А. Гаврилов

Ємінов Джалал
Багиш-огли виклика-
ється в судове засідання
по розгляду цивільної
справи за позовом
МТСБУ до Ємінова Джа-
лал Багиш-огли про від-
шкодування витрат на
11.04.2016 року о 14.30
год. в Деснянський рай-
онний суд м. Києва 
(м. Київ, пр-т Маяков-
ського, 5-в, каб. №11).

Суддя 
О. В. Мальченко

ПовІстКа
ПРо вИКлИК До сУДУ оБвИнУваЧЕноГо

В провадженні Лугинського районного суду Житомирської
області знаходиться спеціальне кримінальне провадження 
№ 22014101110000094 стосовно Гулієва Бадир Бакіра Огли,
24.04.1965 року народження, обвинуваченого у вчиненні зло-
чинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст.
204 КК України.

Обвинувачений Гулієв Бадир Бакір Огли, зареєстрований за
адресою: вул. Слов’янська, 3, кв. 85, м. Красний Лиман До-
нецької обл., та проживаючий за адресою: вул. Івана Мазепи,
12-а, кв. 1, м. Київ. На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК Ук-
раїни вам необхідно з’явитись 2 березня 2016 року о 10 год.
00 хв. у судове засідання до суду за адресою: Житомирська
область, Лугинський район, смт Лугини, вул. К.Маркса, 2-а.

Ухвалою Апеляційного суду Запорізької області від 18
січня 2016 року відкрито апеляційне провадження за апе-
ляційною скаргою прокурора на ухвалу Бердянського
міськрайонного суду Запорізької області від 22 грудня
2015 року, якою обвинувальний акт у кримінальному про-
вадженні за обвинуваченням Іваненка Андрія Олеговича у
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України, повернуто
прокурору Запорізької області для усунення недоліків.

До суду апеляційної інстанції як обвинувачений викли-
кається Іваненко Андрій Олегович. Судове засідання від-
будеться 10 березня 2016 року о 10.00 год. у приміщенні
суду за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 162.

Суддя Дадашева С. В.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає Жаданова Миколу Олександровича:
м. Луганськ, туп. Комбінатський, 6 Луганської обл.,
як відповідача в судове засідання по цивільній справі
№ 409/143/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про
стягнення заборгованості, що відбудеться
02.03.2016 року о 9 год. у приміщенні суду за адре-
сою: 92200, Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2, тел. 2-27-92.

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

Суддя В. Г. Скворцова

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідача Петрієва Олександра Сергійовича у
судове засідання для розгляду цивільної справи за по-
зовом Харківського університету Повітряних Сил імені
Івана Кожедуба до Петрієва Олександра Сергійовича про
стягнення суми витрат, пов’язаних з утриманням Пет-
рієва О.С., яке відбудеться 09 березня 2016 року о 08
год. 00 хв. (резервна дата судового засідання — 14 бе-
резня 2016 року о 08 год. 00 хв.) в приміщенні Новоп-
сковського районного суду за адресою: вул. Леніна, 28,
смт Новопсков Луганської області.

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

Суддя О.С. Стеценко

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 24 лютого 2016 р. № 114
Київ

Про затвердження Порядку ведення 
Єдиного реєстру акцизних накладних

Відповідно до пункту 231.8 статті 231 Податкового кодексу України Кабінет Мініс-
трів України ПостановляЄ:

1. Затвердити Порядок ведення Єдиного реєстру акцизних накладних, що дода-
ється.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 березня 2016 року.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 

від 24 лютого 2016 р. № 114
ПоРяДоК 

ведення Єдиного реєстру акцизних накладних
1. Цей Порядок визначає механізм внесення відомостей, що містяться в акцизних

накладних та розрахунках коригування до акцизних накладних (далі — розрахунок
коригування) за операціями з реалізації пального, до Єдиного реєстру акцизних на-
кладних (далі — Реєстр), надання даних, які містяться в Реєстрі.

2. Для реєстрації в Реєстрі акцизні накладні/розрахунки коригування надсилаються
до ДФС в електронній формі відповідно до порядку подання податкових документів
в електронному вигляді з дотриманням умови щодо реєстрації електронного цифро-
вого підпису уповноваженої особи у порядку, визначеному законодавством.

Акцизні накладні/розрахунки коригування надсилаються протягом операційного
дня.

Операційний день для реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування у
Реєстрі триває щодня з 8 до 19 години.

3. До Реєстру вносяться відомості щодо усіх акцизних накладних та розрахунків
коригування, у тому числі акцизних накладних, які не надаються отримувачу пального,
та акцизних накладних/розрахунків коригування, складених за операціями з реалізації
пального суб’єктам господарювання та фізичним особам, які не є платниками акциз-
ного податку.

4. Розрахунок коригування, складений платником акцизного податку, який реалізує
пальне, до акцизної накладної, що видана платнику акцизного податку — отримувачу
пального, для реєстрації в Реєстрі надсилається:

платником акцизного податку, який реалізує пальне, якщо передбачається збіль-
шення обсягів реалізованого пального або коригування показників у підсумку не змі-
нює обсягу реалізованого пального;

платником акцизного податку — отримувачем пального, якщо передбачається
зменшення обсягів реалізованого пального.

Розрахунок коригування, складений платником акцизного податку до акцизної на-
кладної за операціями з реалізації пального неплатникам акцизного податку або скла-

дений за іншими операціями, ніж реалізація пального, для реєстрації у Реєстрі над-
силається таким платником акцизного податку.

5. На складені акцизні накладні/розрахунки коригування накладаються електронні
цифрові підписи посадових осіб платника акцизного податку, який реалізує пальне,
у такому порядку: першим — електронний цифровий підпис головного бухгалтера
(бухгалтера) або електронний цифровий підпис керівника чи уповноваженої особи;
другим — електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки платника
акцизного податку (за наявності).

Платник акцизного податку, що є фізичною особою — підприємцем, накладає
першим електронний цифровий підпис керівника (фізичної особи — підприємця) чи
уповноваженої особи; другим — електронний цифровий підпис, що є аналогом від-
битка печатки платника акцизного податку (за наявності).

Під час реєстрації розрахунку коригування платником акцизного податку — отри-
мувачем пального у випадках, передбачених абзацом третім пункту 4 цього Порядку,
платник акцизного податку, який реалізує пальне, на складений розрахунок коригу-
вання накладає електронний цифровий підпис відповідно до абзаців першого — дру-
гого цього пункту та надсилає такий розрахунок платнику акцизного податку —
отримувачу пального, який накладає на нього власний електронний цифровий підпис
у порядку, передбаченому для платника акцизного податку, який реалізує пальне.

Для накладення електронного цифрового підпису на акцизну накладну/розрахунок
коригування уповноваженою особою платник акцизного податку отримує засоби
електронного цифрового підпису в акредитованих центрах сертифікації ключів для
такої особи та подає територіальному органу ДФС за місцем реєстрації посилені сер-
тифікати електронного цифрового підпису зазначеної особи.

6. Для реєстрації в Реєстрі платник акцизного податку здійснює шифрування ак-
цизних накладних/розрахунків коригування, на які накладено електронний цифровий
підпис, та надсилає їх до ДФС за допомогою засобів телекомунікаційних систем з
урахуванням вимог Законів України «Про електронний цифровий підпис» та «Про
електронні документи та електронний документообіг». Електронний примірник ак-
цизної накладної/розрахунку коригування зберігається у платника акцизного податку.

7. Акцизні накладні/розрахунки коригування, які  надійшли до ДФС, розшифро-
вуються, перевіряються електронні цифрові підписи, визначається відповідність елек-
тронного документа встановленому формату (стандарту) та за відсутності причин для
їх неприйняття вносяться відомості, що містяться в акцизних накладних/розрахунках
коригування, до Реєстру.

8. З метою підтвердження прийняття для реєстрації в Реєстрі акцизної
накладної/розрахунку коригування платникові акцизного податку, який здійснює ре-
єстрацію, надсилається квитанція в електронному вигляді, в якій зазначаються рек-
візити такого документа, відповідність електронного документа вставленому формату
(стандарту), результати перевірки електронного цифрового підпису, інформація про
платника акцизного податку, який реалізує пальне, дата і час прийняття, реєстрацій-
ний номер.

Квитанція, на яку накладається електронний цифровий підпис, що є аналогом від-
битка печатки ДФС, підлягає шифруванню та надсилається протягом операційного
дня за допомогою засобів телекомунікаційних систем платникові акцизного податку,
який здійснює реєстрацію акцизної накладної/розрахунку коригування. Електронний
примірник квитанції зберігається у ДФС.

9. Причиною неприйняття акцизної накладної/розрахунку коригування для реєс-
трації в Реєстрі є:

1) наявність помилок, допущених під час складання акцизної накладної/розрахунку
коригування;

2) відсутність у Реєстрі відомостей, що містяться в акцизній накладній, яка кори-
гується;

3) факт реєстрації акцизної накладної/розрахунку коригування з такими самими
реквізитами;

4) порушення вимог щодо наявності обсягу пального, обчисленого відповідно до
пункту 232.3 статті 232 Податкового кодексу України (після завершення перехідного
періоду);

5) порушення вимог, установлених пунктом 231.1 статті 231 Податкового кодексу
України.

Квитанція про неприйняття акцизної накладної/розрахунку коригування із зазна-
ченням причини, на яку накладається електронний цифровий підпис, що є аналогом
відбитка печатки ДФС, надсилається протягом операційного дня платникові акцизного
податку за допомогою засобів телекомунікаційних систем.

10. Датою та часом надання акцизної накладної/розрахунку коригування до ДФС
є дата та час, зазначені у квитанції про їх прийняття (підтвердження реєстрації) або
неприйняття.

Якщо протягом операційного дня платникові акцизного податку не надіслано кви-
танції про прийняття або неприйняття акцизної накладної/розрахунку коригування,
вони вважаються зареєстрованими у Реєстрі.

11. Якщо платник акцизного податку надіслав до ДФС кілька електронних примір-
ників однієї акцизної накладної за тими ж кодами згідно з УКТЗЕД, розрахунку кори-
гування за тими ж кодами згідно з УКТЗЕД, зареєстрованим вважається документ,
щодо якого внесено відомості до бази даних Реєстру і надійшла квитанція, що під-
тверджує факт його прийняття.

12. З метою отримання інформації, що міститься в Реєстрі, платник акцизного по-
датку складає запит за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення в
електронному вигляді у встановленому форматі (стандарті).

На запит накладаються електронні цифрові підписи посадових осіб платника ак-
цизного податку в порядку, передбаченому абзацами першим — другим пункту 5
цього Порядку.

13. Запит платника акцизного податку в електронній формі підлягає шифруванню
та надсилається до ДФС за допомогою засобів телекомунікаційних систем з ураху-
ванням вимог Законів України «Про електронний цифровий підпис» та «Про елек-
тронні документи та електронний документообіг». Електронний примірник запиту
зберігається у платника акцизного податку.

14. Запит, який надійшов до ДФС, розшифровується, перевіряються електронні
цифрові підписи, визначається відповідність електронного документа встановленому
формату (стандарту).

У разі виявлення невідповідності електронного документа встановленому формату
(стандарту) платникові акцизного податку надсилається квитанція про неприйняття
запиту із зазначенням причини.

15. На запит платника акцизного податку щодо надання інформації, яка міститься
в Реєстрі, безоплатно видається:

витяг із Реєстру про акцизну накладну/розрахунок коригування;
повідомлення про реєстрацію акцизної накладної/розрахунку коригування і ак-

цизна накладна/розрахунок коригування в електронній формі.
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оголошення
Зіньківський районний суд Полтавської області викли-

кає Соловйову Людмилу Вікторівну, 14 січня 1972 року
народження (останнє відоме місце проживання: село
Розкішне, вул. Річна, №22, Лутугинського району Луган-
ської області) в якості відповідача в судове засідання в
цивільній справі за позовом Панченка Івана Івановича до
Соловйової Людмили Вікторівни про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 10 березня 2016 року о
10 годині 00 хвилин в приміщенні Зіньківського район-
ного суду Полтавської області за адресою: Полтавська
область, місто Зіньків, вулиця Комунарська, 2-А, голо-
вуючий по справі суддя Дігтяр М.І.

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

Суддя М. І. Дігтяр

Фрунзенський районний суд м. Харкова викликає Со-
лянікова Олексія Ігоровича як відповідача, Солянікову
Ірину Павлівну як третю особу по цивільній справі за по-
зовом Солянікова Ігоря Олександровича до Солянікова
Олексія Ігоровича, Комунального підприємства «Жил-
комсервіс» про встановлення факту відсутності особи,
обрання іншого постійного місця проживання, зняття з
реєстрації, про спонукання до вчинення певних дій, треті
особи: Фрунзенський РВ ГУ ДМС України в Харківській
області, Солянікова Ірина Павлівна — у судове засідання,
яке відбудеться 02.03.2016 року о 14.30 год. у примі-
щенні суду за адресою: м. Харків, б-р Б.Хмельницького,
32/38, каб. №5.

У випадку неявки відповідача та третьої особи в су-
дове засідання без поважних причин та неповідомлення
суду про причини неявки це повідомлення визнається
належним повідомленням і справу може бути розглянуто
без відповідача та третьої особи в заочному порядку.

Суддя Т. В. Бабкова

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського,
2) розглядає цивільну справу № 243/1037/16-ц за по-
зовом Янко Юліани Костянтинівни до Янко Артура
Юрійовича, третя особа орган опіки та піклування в
особі служби у справах дітей Деснянської районної
в м. Києві ради про позбавлення батьківських прав.

Відповідач у справі Янко Артур Юрійович, зареєс-
трований за адресою: Донецька обл., м. Горлівка, пр-т
Перемоги, 33, кв. 26, викликається на 11 год. 00 хв. 11
березня 2016 року до суду для участі у розгляді справи
по суті.

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

Суддя П. І. Профатило

Голосіївський районний суд м. Києва викликає від-
повідача — Махмуді Дарвіш Бахром Моххамад по
цивільній справі за позовом Моторного (транспор-
тного) страхового бюро України (МТСБУ) до Махмуді
Дарвіш Бахром Моххамад про відшкодування в по-
рядку регресу витрат, пов’язаних з виплатою страхо-
вого відшкодування.

Остання відома адреса місцезнаходження відпові-
дача — Махмуді Дарвіш Бахром Моххамад: прос. Го-
лосіївський, 7, кв. 79, м. Київ, 03039.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду
за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потє-
хіна, буд. 14-а, каб. № 15 — 18 квітня 2016 року о 14
год. 30 xв.

В разі неявки на вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без участі відповідача.

Суддя А. В. Новак

В провадженні Бердянського міськрайонного суду
знаходиться цивільна справа №310/11471/15-ц за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоц-
банк» до Афанасьєвої Марії Володимирівни,
Сафонова Олександра Євгеновича про стягнення за-
боргованості.

Розгляд справи призначено на 09.03.2016 р. о 16
годині 00 хвилин в приміщенні Бердянського міськ-
районного суду за адресою: Запорізька область, м.
Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 406, суддя Тро-
ценко Т.А.; тел. (код 06153)3-55-31.

Суд викликає Афанасьєву Марію Володимирівну,
Сафонова Олександра Євгеновича в якості відпові-
дачів.

Явка відповідачів до суду є обов’язковою. В разі
неявки відповідачів справа буде розглянута за наяв-
ними матеріалами.

Суддя Т.А. Троценко

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська, буд.
39 а) розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості.

Відповідачі:
Царгасов Таймураз Місотович, який зареєстрований за адре-

сою: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Фрунзе, 77/62, номер
справи 227/272/16-ц.

Царгасова Людмила Сергіївна, яка зареєстрована за адресою:
Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Фрунзе, 77/62, номер справи
227/272/16-ц.

Викликаються на 04 березня 2016 року на 09:00 годину до
Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 15, для участі
у розгляді справи.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута за їх відсутності, на підставі наявних у справі доказів буде
ухвалено заочне рішення. 

Суддя Мавроді Р.Ф.

Товариству з додатковою відповідальністю «Страхова ком-
панія «НАСТА» (ід. код 35893575), останнє місцезнаходження:
01133, м. Київ, Залізничне шосе, б. 6, адреса для листування:
01001, м. Київ, вул. Володимирська, б. 5 «Б» — необхідно 02
березня 2016 року на 10 год. 15 хв. з’явитися до Апеляційного
суду м. Києва (вул. Солом’янська, 2-а) по цивільній справі за
апеляційною скаргою Кудрявцева Олександра Владиславовича,
який діє на підставі договору про надання правової допомоги в
інтересах Ткаченко Володимира Сергійовича на рішення
Солом’янського районного суду м. Києва від 19 жовтня 2015
року у справі за позовом Ткаченка Володимира Сергійовича до
Преснякової Елеонори Володимирівни, Товариства з додатко-
вою відповідальністю «Страхова компанія «Наста» про відшко-
дування матеріальної та моральної шкоди внаслідок
дорожньо-транспортної пригоди в якості відповідача. 

Наслідками неявки буде проведення з’ясування обставин у
справі на підставі доказів, про подання яких було заявлено під
час судового засідання. ТОВ «СК «НАСТА» у випадку неявки зо-
бов’язане повідомити суд про причини неявки.

Суддя Стрижеус A.M.

Дніпровський районний суд м. Києва розглядає
цивільну справу за позовом Пархоменко Олесі Ана-
толіївни до Бура Аймана, треті особи — Пархоменко
Олена Станіславівна, Шадура Вікторія Анатоліївна
про визнання особи такою, що втратила право ко-
ристування житловим приміщенням.

Відповідач у справі Бура Айман, останнє відоме
місце проживання якого: пр-т Ватутіна, 6, кв.74, м.
Київ, 02225, викликається на 05 квітня 2016 року о
14.00 год. до суду (02105, м. Київ, вул. О. Кошиця, 5,
каб. 109) для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Н.Є. Арапіна
Драбівський районний суд Черкаської області повідом-

ляє, що 04 березня 2016 року о 10 годині 00 хвилин роз-
глядатиметься цивільна справа за позовом Проскури
Анатолія Васильовича до Ошовської Раїси Василівни та То-
гобицького Юрія Олександровича про усунення перешкод
у користуванні власністю шляхом визнання осіб такими,
що втратили право користування жилим приміщенням.

Слухання справи відбудеться в приміщенні Драбівського
районного суду Черкаської області, розташованого за ад-
ресою: вул. Шевченка, 13, смт Драбів Черкаської області
під головуванням судді Шевченка В.О.

Відповідачам Ошовській Раїсі Василівні та Тогобицькому
Юрію Олександровичу необхідно з’явитися до суду у вка-
заний час та дату і дати пояснення по справі. При собі мати
документи, які посвідчують особу. Суд попереджає, що у
разі неявки без поважних причин, про які суд потрібно по-
передити завчасно, справа буде розглянута у відсутності
відповідачів за наявними у матеріалах справи доказами.

Суддя В. О. Шевченко

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул.
Радянська, буд. 39 «А») розглядає цивільну справу
за позовом Публічного акціонерного товариства
«Укр соцбанк» до Царгасова Таймураза Місостовича
про стягнення заборгованості.

Відповідач Царгасов Т.М. викликається на 21 бе-
резня 2016 року на 09.00 годину до Добропільського
міськрайонного суду, кабінет № 7, для участі у роз-
гляді справи. До розгляду цивільної справи пропо-
нується надати суду письмові пояснення та
заперечення, а також усі наявні докази по справі. У
випадку неприбуття до судового засідання відпові-
дачу необхідно повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у його відсутність на
підставі наявних у них даних чи доказів і ухвалено
заочне рішення. 

Суддя Діденко С.О.

Повістка про виклик. 
Підозрюваний Борисенко Євген Анатолійович,

02.06.1978 р.н., відповідно до вимог ст. ст. 133, 135
та 297-5 КПК України, викликається на 10 год. 00 хв.
4 та 10 березня 2016 року до старшого слідчого в
ОВС слідчого відділу УСБ України у Хмельницькій об-
ласті Киричка О.В., в каб. № 125 за адресою: 
м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 19, тел.
(0382) 69-84-81, 65-72-73 для проведення слідчих та
процесуальних дій (вручення підозри, допиту як пі-
дозрюваного, оголошення про завершення досудо-
вого розслідування, надання доступу до матеріалів
досудового розслідування, ознайомлення з матеріа-
лами кримінального провадження, отримання копії
обвинувального акта та реєстру матеріалів досудо-
вого розслідування) у кримінальному провадженні
№22014240000000022 за ознаками злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Житомирський районний суд Житомирської області викликає
Пінчука Валерія Петровича в судове засідання, що відбудеться об
11 годині 00 хвилин 11 березня 2016 року за адресою: м. Житомир,
вул. Щорса. 92, каб, 16, в якості відповідача по цивільній справі №
278/3621/15-ц за позовом Пінчук О.В. про визнання майна об’єктом
спільної сумісної власності подружжя та визнання права власності.

В призначений для слухання справи день і час Ви маєте право
з’явитись для прийняття участі у судовому засіданні.

Готуватись до слухання справи (знайомитись з матеріалами
справи, знімати копії, заявляти клопотання про забезпечення доказів
(виклик свідків, витребування письмових доказів) тощо, у випадку
прийняття у ній участі прошу завчасно до дати, визначеної для слу-
хання справи.

Крім того, повідомляю, що в судове засідання Ви повинні надати
всі оригінали документів, якими обґрунтовуєте свої заперечення
проти вимог, або копії цих документів, завірених у встановленому
законом порядку у випадку невизнання заявленого позову. У разі
Вашого неприбуття в судове засідання, суд розгляне дану справу у
Вашу відсутність за наявними в матеріалах справи доказами. 

Для входу в приміщення суду Ви повинні мати при собі паспорт
або інший документ, що підтверджує особу.

Суддя Є. О. Грубіян

Баранівський районний суд Житомирської області
(12700, м. Баранівка, вул. Першотравнева, 30) роз-
глядає цивільну справу №273/1814/15-ц за позовом
ПАТ КБ «Приват банк» до Марцішевського Артема
Вікторовича, Марцішевської Любові Юріївни про
стягнення заборгованості. Відповідач Марцішевська
Любов Юріївна, зареєстроване місце проживання
якої не відоме, викликається на 10 годину 30 хвилин
12 квітня 2016 року до Баранівського районного суду
Житомирської області, зал №1, для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпо-
відач повинен повідомити суд про причину неявки,
інакше справа буде розглянута у її відсутність. 

Суддя О.В. Васильчук

Славутський міськрайсуд Хмельницької області пові-
домляє, що 09 березня 2016 року о 10 годині 00 хвилин
в Славутському міськрайсуді по вул. Я.Мудрого, 48 а,
Хмельницької області буде розглядатися цивільна справа
за позовом Публічного акціонерного товариства Комер-
ційний банк «Приватбанк» до Лазаренка Сергія Мико-
лайовича, 07.10.1963 р.н., жителя м. Славута, вул.
Ізяславська, 1, кв. 30, Хмельницької області, Лазаренка
Олексія Сергійовича, 06.11.1987 р.н., жителя м. Харкова,
пр. Тракторобудівників, буд. 85, кв.16, про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Явка відповідачів Лазаренка Сергія Миколайовича та
Лазаренка Олексія Сергійовича обов’язкова.

Відповідачі Лазаренко Сергій Миколайович та Лаза-
ренко Олексій Сергійович повинні надати заперечення
проти позову та докази, якими вони обґрунтовуються.

В разі неявки відповідачів справа буде розглянута без
їх участі. 

Суддя Л.А.Воробченко

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільні
справи за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк» до:

— Бондаренко (Чурлаєвої) Ангеліни Артурівни про стягнення
заборгованості. Відповідач у справі Бондаренко (Чурлаєва) Ан-
геліна Артурівна, останнє відоме місце проживання: Донецька
обл., м. Слов’янськ, вул. Новосадівська, буд. 21, кв. 39, виклика-
ється 11 березня 2016 року на 08 годину 10 хвилин до суду для
участі у розгляді справи по суті.

— Золотарьової Оксани Леонідівни про стягнення заборгова-
ності. Відповідач у справі Золотарьова Оксана Леонідівна, ос-
таннє відоме місце проживання: Донецька обл., Слов’янський
р-н, с. Билбасівка, вул. Котовського, буд. 38-а, викликається 11
березня 2016 року на 08 годину 20 хвилин до суду для участі у
розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
у його відсутність. 

Суддя Чемодурова Н.О.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська,
буд. 39 а) розглядає цивільну справу за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства Комерційний Банк «Приват-
Банк» до Максименка Олександра Олександровича про
стягнення заборгованості.

Відповідач Максименко Олександр Олександрович,
01.03.1952 р.н., останнє відоме місце проживання: До-
нецька обл., Харцизька міська рада, смт Широке, вул. Вок-
зальна, буд. 35, кв. 6, викликається 11 березня 2016 року
на 09-00 годин до Добропільського міськрайонного суду,
кабінет № 16, для участі у розгляді справи. До розгляду ци-
вільної справи пропонується надати суду письмові пояс-
нення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

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

Суддя Лаврушин О.М.

Селидівський міський суд Донецької області (85400, м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу 
№ 242/215/16-ц за позовом ТОВ «Естейт Пропертіз ЛТД» до Міхно Тімура Віталійовича про витребування нерухомого майна
із чужого незаконного володіння та визнання права власності.

Відповідач Міхно Тімур Віталійович, 30.12.1987 року народження, що зареєстрований за адресою: Донецька область, 
м. Донецьк, вул. Зелена, 15, викликається в судове засідання, призначене на 24 березня 2016 року об 11 годині 00 хвилин
у приміщення Селидівського міського суду, кабінет № 7, суддя Моцний О.С. у якості відповідача для розгляду вказаної справи
по суті. Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неявки у судове засідання від-
повідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута в його відсутності з постановленням
заочного рішення.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська, буд. 39 А)
розглядає цивільну справу за позовом Берчун Оксани Юріївни до Берчун Олександра Володимировича про надання дозволу на
тимчасовий виїзд за кордон неповнолітньої дитини без згоди та супроводу батька.

Відповідач Берчун Олександр Володимирович, останнє відоме місце проживання якого: м. Дніпропетровськ, пр-т Ілліча, б.17,
кв. 33, викликається до Добропільського міськрайонного суду Донецької області як відповідач по цивільній справі за позовом
Берчун Оксани Юріївни до Берчун Олександра Володимировича про надання дозволу на тимчасовий виїзд за кордон неповнолітньої
дитини без згоди та супроводу батька. Судове засідання відбудеться 02 березня 2016 року о 10:00 год. в приміщенні суду за ад-
ресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Радянська, 39 А. У випадку неприбуття до судового засідання відповідача, необхідно
повідомити суд про причини неявки, інакше справу буде розглянута у його відсутність на підставі наявних у ній даних чи доказів
і ухвалено заочне рішення. Суддя Хоменко Д.Є.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5)
розглядає цивільні справи за позовом

ПАТ «Ідея Банк» до Молчанова Віктора Миколайовича про звернення стягнення на предмет
застави.

Відповідач: Молчанов В. М. (останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: 86487, До-
нецька область, Єнакіївський район, смт Булавинське, вул. Октябрьська, буд. 48, корп. 50) ви-
кликається 02 березня 2016 року на 09-00 годину до суду, каб. 204, для участі в розгляді справ
по суті.

ПАТ «Дельта Банк» до Кружало Марини Олексіївни.
Боржник Кружало М. О. (останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: Донецька область,

м. Сіверськ, вул. Молодіжна, буд. 7, кв. 22) викликається 02 березня 2016 року на 09-00 годину
до суду, каб. 204, для участі в розгляді справи по суті.

ПАТ «Альфа-банк» до Радінського Богдана Валентиновича.
Відповідач: Радінський Б. В. (останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: Донецька об-

ласть, м. Соледар, вул. Ломоносова, буд. 3, кв. 12) викликається на 02 березня 2016 року на
09-00 годину до суду, каб. 204, для участі в розгляді справ по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття відповідачі повинні повідомити суд про причину неявки, інакше справи будуть роз-
глянуті за їх відсутності. Суддя Медінцева Н. М.

Троїцький  районний суд Луганської обл. викликає відповідачів за позовами ПАТ КБ «При-
ватБанк» про стягнення заборгованості у судові засідання, які відбудуться:

04.03.2016 року
09:00 Корольов Олександр Анатолійович (цивільна справа 433/167/16-ц)
У разі неявки відповідача  в судове засідання суд розглядатиме справу без Вашої участі на

підставі ст. 169 ЦПК України. 
Суддя Бондаренко Л.І.

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

09.03.2016 року
10:00 Заболотнікова Олександра Олександрівна (цивільна справа 426/7140/15-ц)
11:00 Кошова Ірина Вікторівна (цивільна справа 426/7148/15-ц)
14.03.2016 року
09:00 Сидорчук Дмитро Михайлович (цивільна справа 426/6308/15-ц)
14:00 Терсков Сергій Миколайович (цивільна справа 426/7156/15-ц)
15:00 Чупрін Михайло Михайлович (цивільна справа 426/7153/15-ц)
У разі неявки відповідачів  в судове засідання суд розглядатиме справу без Вашої участі на

підставі ст. 169 ЦПК України. 
Суддя  Река А.С.

Втрачене посвідчення учасника
бойових дій серії MB № 031809 від
13.07.2015 року, видане Міністерством
внутрішніх справ України на ім’я Бонда-
ренка Леоніда Олександровича, 

вважати недійсним.

Втрачений паспорт 

громадянина України СН 055375 на ім’я

Коропа Георгія Миколайовича 

вважати недійсним.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає від-
повідача — Страхове товариство з додатковою від-
повідальністю «Гарантія» та третіх осіб —
Левковського Віталія Сергійовича, Федірко Ігоря Сте-
пановича — по цивільній справі за позовом Лаврен-
чук Марини Іванівни до Страхового товариства з
додатковою відповідальністю «Гарантія», треті особи
— Левковський Віталій Сергійович, Федірко Ігор Сте-
панович про відшкодування матеріальної шкоди, зав-
даної джерелом підвищеної небезпеки.

Остання відома адреса місцезнаходження відпові-
дача: Страхового товариства з додатковою відпові-

дальністю «Гарантія»: вул. Костянтинівська, буд. 56,
оф. 13, м. Київ, 04070.

Остання відома адреса місцезнаходження третіх
осіб: Левковського Віталія Сергійовича — пр-т Пере-
моги, буд. 60, кв. 82, м. Київ, 03057; Федірка Ігоря
Степановича — вул. Космонавтів, буд. 1, с. Підпилип’я
Кам’янець-Подільського району Хмельницької обл.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за
адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна,
буд. 14-а, каб. № 15 — 02 березня 2016 року о 14 год.
00 хв. В разі неявки на вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без участі відповідача.

Суддя А. В. Новак

Подільський районний суд м. Києва повідомляє,
що розгляд цивільної справи №758/15726/15-ц за
позовом Ткаченко Ольги Петрівни до Умут Демірджі
про розірвання шлюбу відбудеться 04.03.2016 року
о 09.00 год. в приміщенні суду (м. Київ, вул. Хорива,
21, каб.16) під головуванням судді Сербіної Н.Г.

Роз’яснюємо, що відповідач має право видати до-
віреність іншій особі для представлення своїх інте -
ресів в суді.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто
у його відсутність.

Суддя Н.Г. Сербіна

Іллічівський міський суд Одеської області викликає
Верцемахова Валерія Васильовича, 30.06.1972 р.н., ос-
таннє відоме місце проживання: Одеська обл., м. Іллі-
чівськ, вул. Карла Маркса, буд. 18, кв. 916, як
відповідача в судове засідання по справі Моторного
(транспортного) страхового бюро України до Верцема-
хова Валерія Васильовича про відшкодування в порядку
регресу витрат, пов’язаних з виплатою страхового від-
шкодування на 11:00 год. 18.03.2016 р. за адресою: м.
Іллічівськ, вул. Праці, 10, каб. 5, зал судових засідань
№2.

Суд роз’яснює, що у разі неявки відповідача справа
буде розглянута у його відсутності.

Суддя Т. В. Ледньова
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МП «Універсал ЛТД» ТОВ,

що розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Отамана
Чепіги, 102, повідомляє, що при перевезенні архів-
них матеріалів, документів Білгород-Дністровської
філії МП «Універсал ЛТД» ТОВ, які стали підставою
для оформлення довідок-рахунків, до головного
офісу у м. Одесу, за звітний період листопад 2015

року, з серії ААЕ 912663 по ААЕ 912750 були втра-
чені.

Хто знайде, прохання повернути за винагороду.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа за
№310/630/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Бе-
резовської Ольги Ігорівни про стягнення заборгованості
за кредитним договором. Судовий розгляд справи при-
значено на 18 березня 2016 року о 08 год. 15 хв. в при-
міщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою:
Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64,
каб.501. Суддя Петягін В.В., тел.(код 06153) 3-63-75.

Суд викликає Березовську Ольгу Ігорівну як відпові-
дача. Явка до суду є обов'язковою. В разі неявки справа
розглядатиметься за наявними матеріалами.

Шевченківський  районний суд м. Запоріжжя ви-

кликає Пугачову Ганну Євгенівну в судове засідання

у якості відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват

Банк» до Пугачової Ганни Євгенівни, Кобець Ми-

хайла Вікторовича, справа № 336/7824/15-ц про

стягнення заборгованості на 16.03.2016 року на

09:00 годину, яке відбудеться за адресою: м. Запо-

ріжжя, вул. Чарівна, 117а. 

Суддя Голубкова М.А.

Комсомольський районний суд м. Херсона пові-
домляє, що 16.03.2016 р. о 13 год. 30 хв. суддя Ско-
рик С.А. буде розглядати цивільну справу за
позовом Мокренчука Сергія Івановича до Андреєвої
Євгенії Сергіївни, третя особа Виконавчий комітет
Комсомольської районної у м. Херсоні ради про
стягнення аліментів та позбавлення батьківських
прав.

Просимо Андреєву Євгенію Сергіївну з’явитись до
суду за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29,
каб. 417, на вказані дату і час. У випадку неявки від-
повідача справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя С. А. Скорик

Кремінський районний суд викликає Леня Григо-
рія Миколайовича як відповідача в судове засідання
з цивільної справи № 414/229/16-ц провадження 
№ 2/414/119/2015 за позовом Шевченко Любові Сер-
гіївни до Леня Григорія Миколайовича про розір-
вання шлюбу, яке відбудеться 02 березня 2016 року
о 8:30 годині у приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, м. Кремінна, пл. Красна, буд. 5.

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

Суддя Ковальов В.М.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 13) розгляда-
ється цивільна справа за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до
Дубовицької Галини Олександрівни про стягнення за-
боргованості.

Відповідач Дубовицька Г.О. викликається до каб. № 6
суду на 09 березня 2016 року на 09 годину 30 хвилин
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідачки,
справа буде розглянута за її відсутності за наявними до-
казами. 

Суддя Бєлоусов А.Є.

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

Відповідач Черкасов Володимир Олексійович ви-
кликається на 10 березня 2016 року о 08-30 год. до
суду, каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хмельова С.М.

Суворовський районний суд міста Одеси викликає як відпо-
відача Маслову Ірину Григорівну, останнє відоме місце прожи-
вання: м. Одеса, пр. Добровольського, 77 А, кв. 30, у судове
засідання, що відбудеться 21 березня 2016 року о 10-30 годині
в приміщенні Суворовського районного суду міста Одеси за ад-
ресою: м. Одеса, вулиця Чорноморського козацтва, 68, зала су-
дових засідань №15, у якому буде слухатися цивільна справа за
позовом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙ-
НОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» до Олійника Максима Борисовича,
Маслової Ірини Григорівни, Олійник Іванни Іванівни про стяг-
нення заборгованості. До зазначеного часу відповідачу пропо-
нується подати до суду заперечення проти позову та відповідні
докази. У разі неявки відповідача у судове засідання без поваж-
них на те причин справа буде розглянута за його відсутності. 

Суддя О.М. Малиновський

Жашківський районний суд Черкаської області викли-
кає в судове засідання в якості відповідача по цивільній
справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Губінової
Лілії Іванівни про стягнення заборгованості. Губінова
Лілія Іванівна, 04.08.1972 року народження, останнє ві-
доме місце реєстрації по вул. Леніна, 90, с. Тихий Хутір
Жашківського району Черкаської області.

Судове засідання відбудеться 09 березня 2016 року о
08 год. 30 хв. в залі судових засідань Жашківського ра -
йонного суду Черкаської області за адресою: вул. Ча-
паєва, 8, м. Жашків, Черкаська область.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки в судове
засідання, справа буде розглянута без Вашої участі.

Суддя Р.В. Шимчик

Сватівським районним судом Луганської області викли-
кається до суду:

— Чеботарьов Юрій В’ячеславович (останнє відоме
місце проживання: 94415, Луганська обл., м. Молодогвар-
дійськ, вул. Коцюбинського, буд. 13, кв. 18) на 09 годин
00 хвилин 09.03.2016 р. для участі у розгляді справи 
№ 426/6478/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

— Власенко Олександр Володимирович (останнє ві-
доме місце проживання: 94476, Луганська обл., Красно-
донський р-н, смт Талове, вул. Енгельса, буд. 1) на 12
годин 00 хвилин 09.03.2016 р. для участі у розгляді справи
№ 426/6398/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Река А.С.

Приазовським районним судом Запорізької об-

ласті викликається до суду Храмлі Олександр Федо-

рович (останнє відоме місце проживання: 87600,

Донецька область, м. Новоазовськ, вул. Кірова, буд.

62 а) на 09 годин 00 хвилин 14.03.2016 р. для участі

у розгляді справи № 325/175/16-ц по суті за позовом

ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Г. А. Васильцова

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну справу за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Скороходової Жанни Анатолі-
ївни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі Скороходова Жанна Анатоліївна, що меш-
кає за адресою: м. Артемівськ Донецької області, вул. Чайков-
ського, 14, кв. 50, викликається на 9.00 годину 17 березня 2016
року до суду, каб. № 306, для участі у розгляді вказаної справи
по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки. В разі неявки відповідача
відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України справа буде розглянута
за його відсутності. 

Суддя О.М.Павленко

Сватівський районий суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Луганську міську у
м. Луганську Раду як відповідача у судове засідання по
цивільній справі № 426/674/16-ц за позовом Журавльо-
вої Анастасії Костянтинівни до Луганської міської у 
м. Луганську Ради про визнання права власності на
11/12 частки в порядку спадкування за законом на 03
березня 2016 року об 11-00 годині.

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

Суддя Л. М.Осіпенко

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає в якості відповідача Арестову Тетяну Борисівну,
22.01.1980 р.н., яка зареєстрована за адресою: Луган-
ська область, м. Стаханов, вул. Леніна, буд. 20 а, кв. 8) 
у судове засідання з розгляду цивільної справи 
№ 428/12508/15-ц за позовом Арестова Дениса Валері-
йовича до Арестової Тетяни Борисівни про розірвання
шлюбу, яке відбудеться 11.03.2016 року о 13 годині 00
хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19.
У разі неявки на вказане судове засідання суд розгляда-
тиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни. 

Суддя Г.Д. Скочій

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.50-річчя
Перемоги, 34, викликає Бєлоусову Галину Олексіївну як по-
зивача в судове засідання по адміністративній справі 
№ 437/882/13-а за адміністративним позовом Бєлоусової Га-
лини Олексіївни до Управління Пенсійного фонду України в
Ленінському районі м. Луганська про визнання неправомір-
ними та протиправними дій та спонукання до вчинення пев-
них дій, що відбудеться 09 березня 2016 року о 10-00 год.

Роз’яснюємо, що у відповідності до положень п. 4 ч. 1 ст.
155 КАС України, суд своєю ухвалою залишає позовну заяву
без розгляду, якщо позивач повторно не прибув у судове за-
сідання без поважних причин, якщо від нього не надійшло
заяви про розгляд справи за його відсутності.

Суддя А.С. Река

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну справу за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Ворони Максима Анатолійо-
вича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі Ворона Максим Анатолійович, що меш-
кає за адресою: м. Сіверськ Донецької області, вул. Червоно-
армійська, 23, кв. 13, викликається на 12.00 годину 17 березня
2016 року до суду, каб. № 306, для участі у розгляді вказаної
справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен по-
відомити суд про причини неявки. В разі неявки відповідача
відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України справа буде розглянута
за його відсутності.

Суддя О.М.Павленко

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача по справі 
№ 409/50/16-ц за позовом ПАТ «БМ Банк» до Курбєтьє-
вої Інни Анатоліївни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 09.03.2016 року об
11:00 год. (резервна дата 11.03.2016 р. об 11:00 год.) в
залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокура-
кине, пл. Шевченка, 2.

Викликається Курбєтьєва Інна Анатоліївна, останнє
місце реєстрації: м. Луганськ, с. Ювілейне, кв. Шахтар-
ський, буд. 4, кв. 28.

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

Суддя Полєно B.C.

Дарницький районний суд м. Києва викликає в якості
відповідача Гнилицю Валентину Вікторівну, місце прожи-
вання за адресою: м. Київ, вул. Драгоманова, 6/1, кв. 744,
в судове засідання, яке відбудеться 15 березня 2016 року
о 16.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб.
124, для участі у судовому розгляді цивільної справи за
позовом  Гнилиці Олександра Миколайовича до Гнилиці
Валентини  Вікторівни про визнання особи такою, що втра-
тила право на користування житловим приміщенням. При
собі мати паспорт. 

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
вважається повідомленим про день, час та місце розгляду
справи і в разі неявки його до суду справа може бути роз-
глянута за його відсутності.

Суддя В.В. Даниленко

Шевченківський районний суд м.Запоріжжя викликає в
якості відповідача Трофименко Артура Самвеловича у ци-
вільній справі за позовом Трофименко Юлії Сергіївни до
Трофименко Артура Самвеловича, треті особи Трофи-
менко Еліна Олександрівна, яка діє в своїх інтересах та в
інтересах неповнолітнього Єгора Романовича, Міське ко-
мунальне підприємство «Основаніє», про визнання втра-
тившим право користування житловою площею в судове
засідання, призначене на 11 год. 00 хв. 9 березня 2016
року, яке відбудеться в приміщенні Шевченківського рай-
онного суду м. Запоріжжя за адресою: м. Запоріжжя, вул.
Чарівна, 117-А, каб.17. 

Суддя Галущенко Ю.А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну справу за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Лобігер Олени Сергіївни про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі Лобігер Олена Сергіївна, що мешкає за
адресою: с. Новолуганське Артемівського району Донецької об-
ласті, кв. Молодіжний, 17, кв. 22, викликається на 10.00 годину
29 березня 2016 року до суду, каб. № 306, для участі у розгляді
вказаної справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки. В разі неявки відповідача
відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України справа буде розглянута
за його відсутності.

Суддя О.М.Павленко

Макарівський районний суд Київської області ви-
кликає за адресою: смт Макарів, вул. Фрунзе, б.35,
на 07.04.2016 року на 10:00 годину відповідачів Ман-
чук Галину Анатоліївну, Манчук Станіславу Іллівну
по цивільній справі №370/2023/15-ц за позовом ПАТ
КБ «Правекс-Банк» до Манчук Галини Анатоліївни,
Манчук Станіслави Іллівни про стягнення боргу за
кредитним договором.

У разі неявки в судове засідання справа буде роз-
глянута за відсутності вказаних осіб.

Суддя Н.Б. Мазка

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу про стягнення заборгованості за по-
зовом ПАТ Банк «ТРАСТ» до:

відповідача Широкорада Анатолія Миколайовича, ос-
таннє місце реєстрації та проживання: Донецька обл.,
м. Слов’янськ, пров. Будьонного, буд. 11, який виклика-
ється 10 березня 2016 року об 11 год. 00 хв. до суду для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Кузнецов Р. В.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа за позо-
вом Тинської Світлани Іванівни до Козленко Тетяни
Пантеліївни про визнання особи такою, що втратила
право користування житловим приміщенням.

Суд викликає відповідача Козленко Тетяну Пантелі-
ївну в судове засідання, яке відбудеться 22.03.16 року о
09-00 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного
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 не-
явки справа буде розглянута за наявними матеріалами
в заочному порядку.

Зарічний районний суд м. Суми відповідно до ч. 9 ст.
74 ЦПК України викликає Литвиненка Олександра Івано-
вича, 20.08.1976 року народження, останнє відоме місце
проживання: м. Суми, вул. Охтирська, 17, кімн. 213, як від-
повідача у справі за позовом Андрієнка Юрія Миколайо-
вича до Литвиненка Олександра Івановича про вселення
в кімнату гуртожитку та зобов’язання не чинити пере-
шкоди в користуванні житлом, в судове засідання на 28
березня 2016 року на 09-00 годину за адресою: м. Суми,
вул. Академічна, 13, кабінет № 506, головуючий по справі
суддя Кривцова Г.В.

До зазначеної дати відповідачу пропонується надати по-
яснення або заперечення на позов та докази на їх підтвер-
дження. У разі неявки відповідача справа буде
розглядатися у його відсутність в заочному порядку.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріу-
поля (м. Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розгля-
дає цивільну справу за позовом Публічного
акціонерного товариства «Всеукраїнський банк роз-
витку» до Бабій Ірини Валеріївни, Бабій Анатолія Ан-
дрійовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Відповідач у справі Бабій Ірина Валеріївна викли-
кається на 11 березня 2016 року на 12:45 до Орджо-
нікідзевського районного суду міста Маріуполя
Донецької області для участі у розгляді справи по
суті.

Суддя Костромітіна О. О.

Чорнобаївський районний суд в Черкаській області ви-
кликає в судове засідання представника відповідача ТОВ
«Інтерграндкапітал» м. Київ, вул. Звіринецька, 63, по ци-
вільній справі № 709/16/16-ц за позовом споживача Згури
Юрія Олексійовича щодо визнання правочину нікчемним
та застосування реституції, а також повідомляє дане това-
риство про те, що судове засідання відбудеться о 14 год.
00 хв. 10 березня 2016 року в залі судового засідання № 2
Чорнобаївського районного суду по вул. Леніна, № 134,
смт Чорнобай Черкаської області. Явка представника від-
повідача обов’язкова та своєчасна. В разі не прибуття в ви-
значений судом час представника ТОВ «Інтерграндкапітал»
м. Київ, вул. Звіринецька, 63, в судове засідання, справа
буде розглянута без його участі. 

Суддя С.І. Калашник

Уманський міськрайонний суд Черкаської області
(30300, м. Умань, вул. Коломенська, 18) викликає в су-
дове засідання відповідача Яноне Мікеле Антоніо Дже-
рардо по цивільній справі за позовом Вовкотруб Н.П. до
Яноне Мікеле Антоніо Джерардо, третя особа: Уманський
РВ ДВС Уманського МРУЮ про стягнення заборгованості
по аліментах та неустойки (пені) за їх несвоєчасну сплату,
розгляд справи призначений на 16 березня 2016 року о
09 год. 30 хв.

У разі неявки та не виконання обов’язку повідомити
суд про причини неявки, справу буде вирішено без
Вашої участі за наявними у справі доказами і постанов-
лено заочне рішення.

Суддя Л.В. Горячківська

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області
викликає в судове засідання на 10.03.2016 р. о 10-00 год.
за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ,
вул. Дружби народів, 3 а, до судді Савіна О. І. відповідача
Лапенка Андрія Володимировича у цивільній справі 
№ 486/2179/15-ц за позовною заявою Волкової Анни
Анатоліївни до Лапенко Андрія Володимировича, третя
особа на стороні позивача без самостійних вимог: Орган
опіки та піклування Южноукраїнської міської ради Мико-
лаївської області, про надання дозволу на тимчасовий
виїзд за кордон неповнолітньої дитини без згоди батька.

В разі неявки відповідача, справу буде розглянуто без
його участі за наявними доказами у справі. 

Суддя О.І.Савін

Глобинський районний суд Полтавської області ви-
кликає Шумейка Леоніда Васильовича (останнє відоме
місце проживання с. Нижня Кринка Макіївського району
Донецької області, вул. Антонова, 7) як відповідача в су-
дове засідання по справі за позовом Шумейко Тетяни
Іванівни до Шумейка Леоніда Васильовича про стяг-
нення аліментів.

Судове засідання відбудеться 31.03.2016 року о 09.00
год. у приміщенні суду за адресою: м. Глобине Полтав-
ської області, вул. Леніна, 183/23. Явка до суду є обов’яз-
ковою. У разі неявки справу буде розглянуто за вашої
відсутності.  Відповідач зобов’язаний повідомити суд
про причини своєї неявки в судове засідання. 

Суддя P. M. Марущак

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської
області по цивільній справі за позовом Романщак Валентини
Миколаївни до Новомосковської міської ради, Руденка Вік-
тора Петровича про визнання права власності на частку бу-
динку, викликає в судове засідання Руденка Віктора
Петровича, яке відбудеться 09.03.2016 року об 11-45 годині.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Новомосков-
ського міськрайонного суду Дніпропетровської області, що
розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Но-
вомосковська, пров. Артемівський, 8, каб. 1, суддя Дубо-
венко І.Г.

У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута
за відсутності Руденка Віктора Петровича.

Про причини неявки Руденко Віктор Петрович повинен
повідомити суд.

Марківський районний суд Луганської області викли-
кає відповідача Кулікову Світлану Сергіївну на судове за-
сідання для розгляду цивільної справи за позовом
представника ПАТ «Укрсоцбанк» до Кулікової Світлани
Сергіївни про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Судове засідання відбудеться у приміщенні Марків-
ського районного суду Луганської області  о 13 годині
00 хвилин 11 березня 2016 року за адресою: с. 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 В. М. Шкиря

Київський районний суд м. Одеси викликає Форніка
Ольгу Вікторівну у якості відповідача по цивільній справі
№ 520/13925/15-ц за позовною заявою Товариства з об-
меженою відповідальністю «Брокінвестгруп» до Форніка
Ольги Вікторівни про стягнення заборгованості. Судове
засідання відбудеться 30 березня 2016 року о 09 годині
30 хвилин, головуючий по справі — суддя Чаплицький
В. В., зала Київського районного суду м. Одеси, № к-254,
за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 3 б.

Відповідач, у разі неявки в судове засідання, має по-
відомити суд про причини своєї неявки.

У разі неявки відповідача у судове засідання, суд
вправі розглянути справу за його відсутності.
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ТЕМПЕрAТУрA ПO OбЛAСТях УкрAїнИ
нA 28 ЛЮТоГо

Oбласть Нiч         День
Київська -1    -6      +3    +8
Житомирська -1    -6      +3    +8
Чернігівська -2    -7      +1    +6
Сумська -3    -8         0    +5
Закарпатська 0   +5      +8 +13
Рівненська 0    -5      +3    +8
Львівська +2    -3      +7 +12
Івано-Франківська +2    -3      +7 +12
Волинська +2    -3      +3    +8
Хмельницька +2    -3      +4    +9
Чернівецька +2    -3      +6 +11
Тернопільська +2    -3      +5 +10
Вінницька +2    -3      +3    +8

Oбласть Нiч          День
Черкаська 0      -5      +2    +7
Кіровоградська +2      -3      +3    +8
Полтавська 0      -5      +2    +7
Дніпропетровська +2      -3      +3    +8
Одеська 0     +5      +8  +13
Миколаївська 0     +5      +8  +13
Херсонська +1     +6      +8  +13
Запорізька +1     +6      +6  +11
Харківська +2      -3      +2    +7
Донецька 0     +5      +4    +9
Луганська -1     +4      +3    +8
Крим +1     +6      +8  +13
Київ -2      -4      +4    +6

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

«Шахтар» зіграє 
з «Андерлехтом»

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

ЛІГА ЄВРОПИ. В 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА донецька 
команда двічі зустрінеться з бельгійським клубом з брюсселя.
Такий результат жеребкування, яке відбулося вчора у швейцар-
ському ньоні.

До наступного раунду плей-оф донеччани потрапили завдяки
виїзній перемозі з рахунком 3:0 над німецьким «Шальке-04».
Українці забили всі м’ячі на контратаках: у першому таймі «гір-
ники» відкрили рахунок завдяки класному удару Марлоса
п’ятою з розвороту, а після перерви ще двічі засмучували ні-
мецького голкіпера Ферманна — Феррейра на 63-й хвилині та
коваленко на 77-й. 

«Ми готувалися саме до такої гри, знали, що «Шальке» ки-
неться вперед. Вони не могли чекати, а ми могли собі це дозво-
лити і дочекалися своїх шансів. Дуже організовано зіграли в за-
хисті і в контратаках. Всі голи були забиті після продуманих дій
в атаці», — прокоментував гру своїх підопічних у Гельзенкірхені
головний тренер «Шахтаря» Мірча Луческу. 

Успіх «гірників» особливо надихає з огляду на кадрові про-
блеми команди. Водночас Мірча Луческу зазначив, що вони по-
ки що не готові до боротьби за титул Ліги Європи, хоча намага-
тимуться пройти якомога далі. 

Пари команд, які зустрінуться в 1/8 фіналу Ліги Європи:
ШАхТАр (УкрАїнА) — Андерлехт (бельгія)
базель (Швейцарія) — Севілья (іспанія)
Вільярреал (іспанія) — байєр (німеччина)
Атлетик (іспанія) — Валенсія (іспанія)
Ліверпуль (Англія) — Манчестер Юнайтед (Англія)
Спарта (Чехія) — Лаціо (італія)
боруссія Д (німеччина) — Тотенгем (Англія)
Фенербахче (Туреччина) — брага (Португалія) 
Згідно з регламентом змагань жеребкування було відкритим

— без сіяних команд і без розведення нарізно представників од-
нієї асоціації. Тож маємо чисто іспанську і чисто англійську пару.
крім того, УЄФА не довелося традиційно розводити команди з
росії і України, тому що обидва представники російської Феде-
рації в євротурнірі — московський «Локомотив» і «краснодар»
— вибули з боротьби на стадії 1/16 фіналу Ліги Європи.

Матчі 1/8 фіналу пройдуть 10 і 17 березня.
Фінал нинішнього розіграшу другого за престижністю євро-

пейського клубного турніру відбудеться 18 травня на стадіоні
«Санкт-якоб Парк» в базелі.

Що принесе нам
журавлиний клин
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ. Якщо на Конона жінці насниться город, 
а чоловікові кінь, — господарський рік буде успішним

Павло ЛАРІОНОВ 
для «Урядового кур’єра»

Показав лютий свій норов
як слід, та супротиву на-

ступу весни вистачило лише
до Стрітення. Швидко розто-
пило стрітенське сонечко сні-
гові замети, а теплий дощик
залишки змив. Зазеленіла
трава у скверах, затуркотіли
весело голуби, горобці зчиня-
ють гамірливі бійки за місця
майбутніх гніздувань. І рап-
том довгоочікуване: «Покинь
сани, бери віз! Покинь сани,
бери віз!» Це традиційне пові-
домлення синичок про те, що
прийшла весна.

Перший місяць весни для
хлібороба — початок актив-
ної щоденної праці у полі і в
городі. Але упродовж м’ясо-
пусного тижня (6—13) ще
можна буде у святкових роз-
вагах провести зиму. Зимові
м’ясниці завершуються свя-
том Колодія або Масляною.
У наші дні стало традицією
організовувати на Масляну
велелюдні народні гуляння.
Учасників свята пригоща-
ють обрядовими стравами.
Млинці з топленим маслом,
медом, ікрою; вареники із
сиром, м’ясом, капустою,
грибами; квас і медовуха —
головні наїдки і напої. Від-
святкувавши, люди кажуть:
«Масляна, Масляна, яка ж
ти мала. Якби ж тебе сім не-
діль, а Посту — одна». 

Здавна в останній день пе-
ред Великим Постом сусіди і
родичі обходять одне одного
і просять прощення. Годить-
ся через покаяння примири-
тися з тими, хто відійшов у
вічність. Цього року Вели-
кий Піст триватиме з 14 бе-
резня до 1 травня — Вели-
кодня. 

Прогнози на весну і літо в
березні старі люди склада-
ють за народними прикме-
тами у такі дні релігійних
свят: Знайдення чесної гла-
ви пророка Іоанна Предтечі
(9); Євдокії, Явдохи Плющи-
хи (14); Конона Городника
(18); Сороки, Сорока муче-
ників Севастійських (22);
Теплого Олекси (30). 

Ведучи рубрику «Наш ка-
лендар», я маю архів власних
спостережень за народними
прикметами. Торік, прогу-
люючись у лісопарку Пуща-
Водиця, почув журавлине
курликання. У блакитній ви-
сокості побачив клин цих про-
вісників весни. Вони пряму-
вали до білоруських озер. У
своєму записнику тоді зано-
тував: «9 березня 2015 року
побачив метелика-капустян-
ку. Високо в небі пролетів жу-
равлиний клин». Цей запис
зроблено у день свята Іоанна
Предтечі. За народними при-
кметами, від цього дня почи-
нають масово повертатися із
вирію до рідного краю жайво-

ронки, журавлі, лелеки, шпа-
ки. Якщо журавлиний клин
летить високо — весна буде
тепла, а літо врожайним. То-
рік так воно й склалося. 

Що цього року принесе нам
журавлиний клин? Хочеться
не лише тепла і гарного вро-
жаю, а й мирного неба для
людей і птаства. 

На Євдокії ще подекуди
може лежати сніг. Старі люди
вірять, що тала вода з нього

має цілющі властивості. Гос-
подарі дають таку воду худо-
бі, домашній птиці, щоб добре
множилися. Жінки цього дня
замовляють пороги. На порозі
стояти не можна — застоїш
добробут, що йде в хату. Че-
рез поріг нічого не переда-
вайте — це роз’єднує людей,
псує добрі стосунки. Якщо на
Явдохи йтиме сніг з дощем
або дутиме теплий вітер — до
мокрого літа; якщо приморо-

зить, з північним вітром — лі-
то буде холодним. Святий Ко-
нон з-поміж інших покрови-
телів піклується про коней і
їхніх господарів. Конюхам у
цей день не зайве випити
чарчину за те, «щоб коні були
здоровими, добре трудилися
і не брикалися». За сприятли-
вої погоди вже можна почи-
нати копати городи. Якщо на
Конона жінці присниться го-
род, а чоловікові кінь — гос-
подарський рік в обійсті буде
успішним. Якщо день ви-
дасться сонячним, то літо бу-
де спекотним.

Свято Сороки — друга зус-
тріч весни після Стрітення.
Це астрономічний день на-
родження весни. За давнім
повір’ям у цей день білобока
птиця має покласти на своє
гніздо сорок гілочок. Господи-
ні печуть до свята з медового
тіста різноманітні кренделі у
вигляді пташок. Їх має бути
не менше сорока. Ними при-
гощають дітей, обмінюються з
сусідами, примовляючи:
«Щоб курчата водилися і гу-
сята плодилися». Якщо до
цього дня сніг уже розтанув
— щедрими будуть влітку сі-
ножаті; якщо на Сороки хо-
лодно, вітер з дощем, то в
травні можливі приморозки,
а літо буде засушливим. 

Свято Теплого Олекси
проходить без особливих
урочистостей. Але більшість
вірян утримуються від робо-
ти в городі, не беруть до рук
сокири чи пилки, «щоб не
прогнівити весну». Пасічни-
ки виставляють з омшаників
на осоння вулики. Якщо
бджоли цього дня зроблять
перший обліт, то медозбір-
ний сезон буде щедрим.

Дай нам Боже, щоб у цю
весну добре зоралося і засіяло-
ся, а влітку гарно вродилося!

1 березня — День проти дискримінації «нуль дискри-
мінації»

3 березня — Всесвітній день дикої природи
8 березня — Міжнародний жіночий день
9 березня — народився Т. Г. Шевченко (1814—1861),

український поет, прозаїк, художник
12 березня — День землевпорядника
15 березня — Всесвітній день прав споживача
18 березня — День працівників  податкової та митної

справи України
20 березня — День працівників житлово-комунального

господарства і побутового обслуговуван-
ня; Міжнародний день щастя

21 березня — Міжнародний день лісів; Всесвітній день
поезії; Всесвітній день людей із синдро-
мом Дауна; Міжнародний день навруз;
Міжнародний день боротьби за ліквіда-
цію расової дискримінації

21-27 березня — Тиждень солідарності з народами, які бо-
рються проти расизму та расової  дис-
кримінації

22 березня — Всесвітній день водних ресурсів
23 березня — Всесвітній  метеорологічний день
24 березня — Всесвітній день боротьби із захворюван-

ням на туберкульоз; Міжнародний день
права на  встановлення істини щодо гру-
бих порушень прав людини та гідності
жертви

25 березня — День Служби безпеки України; Міжна-
родний день солідарності зі співробітни-
ками, утримуваними під вартою і зникли-
ми безвісти; Міжнародний день пам’яті
жертв рабства і трансатлантичної рабо-
торгівлі

26 березня — День національної гвардії України
27 березня — Міжнародний день театру

Вареники із сиром на Масницю — візитівка вправної молодиці 
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