
4 8 2 0 1 0 3 0 8 0 0 3 9

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 2 березня 2016 року
USD 2708.5229   EUR 2944.7061      RUB 3.6575     /    AU 334908.86      AG 4060.08      PT 248913.25     PD 133801.03

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

Уряд ліквідовує
райуправління юстиції.
Замість них буде
створено понад 400 бюро
правової допомоги 

ЦИФРА ДНЯ

Зона ЧАЕС: 
спроба навести лад 

ЕКОЛОГІЯ. Чорнобильський радіаційно-екологічний біосфер-
ний заповідник створюють для збереження природних комплек-
сів Полісся. Згодом він може стати частиною транскордонного
українсько-білоруського біосферного резервату загальною пло-
щею близько 500 тисяч га. Про це повідомила на брифінгу в Бу-
динку уряду в. о. міністра екології та природних ресурсів Ганна
Вронська.

Основні завдання заповідника — забезпечення комплексного
збереження унікальної природної території, утвореної за період
обмеженого доступу до території Чорнобильської зони відчужен-
ня і безумовного відселення. Об’єднавши частину підприємств,
які нині там функціонують, в одну організаційну структуру, вдасть-
ся забезпечити протипожежні й протипаводкові заходи, догляд за
лісом, охорону природно-заповідного фонду, виконання окремих
програм для відновлення природних екосистем тощо.

Межі зони відчуження і зони безумовного відселення під час
створення та функціонування заповідника не змінюватимуть, по-
відомляє прес-служба відомства. Не йдеться і про промислову
10-кілометрову зону. 

ЦИТАТА ДНЯ

Маріс КучінсКіс:
«Якщо ми

«проковтнемо» Крим,
«проковтнемо»

Україну, то 
зрештою хтось

«проковтне» й нас».
Прем’єр-міністр Латвії про безпідставність 
розмов щодо скасування санкцій Євросоюзу стосовно РФ
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5
АКТУАЛЬНА ТЕМА

Обсяг коштів, які трудові
мігранти переказують додому,
перевищує всі інвестиції
іноземних компаній та допомогу
Україні міжнародних донорів

Яблучний вектор

САДІВНИЦТВО. «УК» продовжує ознайомлювати своїх читачів 
з новими ринками збуту українських товарів
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Армію годуватимуть якісно
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр особисто проконтролює результати тендера 
й не дозволить вкрасти з бюджету мільярди гривень

Катерина МАЦЕГОРА,
«Урядовий кур’єр»

Уперші хвилини заходу
Прем’єр-міністр Арсеній

Яценюк доручив заступнику мі-
ністра економічного розвитку і

торгівлі Максиму Нефьодову
провести перевірку тендерів, які
організовує Міністерство оборо-
ни у сфері забезпечення Зброй-
них сил продуктами харчування.
Він розповів про багаторічне
функціонування в країні чоти-

рьох компаній, які постачають
продукти харчування за тіньо-
вими схемами або й за завище-
ними цінами. 

Проблема в тому, що вони роз-
почали кампанію, аби зірвати
проведення відповідного тенде-

ра загальним обсягом 3,5 мі-
льярда гривень. «Вони сидять,
як упирі, на держзакупівлях,
завищують ціну, надають не-
якісні послуги для українських
військових і розпочали кампа-
нію, аби зірвати публічний тен-

дер загальною вартістю 3,5 мі-
льярда гривень, щоб не допус-
тити розорення компанії, а
продовжити контракти,
укладені без тендерів», —
не приховував обурення
глава уряду. 2

450 об’єктів
планує виставити на продаж  Фонд

державного майна у 2016 році. 
З них 20 — великі підприємства, 

50 — середні компанії 



�����Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, �факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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Ларіонов Володимир Віталійо-
вич — справа № 409/1821/15-ц.

Кадиров Алі Гаджибала огли
— справа № 409/1792/15-ц.

Соколинський Фелікс Якович
— справа № 409/1691/15-ц

Трофимов Олександр Анатолі-
йович — справа № 409/1688/15-ц.

Юденко Олена Анатоліївна  —
справа № 409/1708/15-ц.

Каковська Світлана Микола-
ївна  — справа № 409/1733/15-ц 

Чухало Сергій Юрійович —
справа № 409/1740/15-ц

Козлова Олена Анатоліївна —
справа № 409/1747/15-ц.

Желєзняк Ірина Володими-
рівна — справа № 409/1800/15-ц.

Кранцевич Галина Володими-
рівна — справа № 409/1797/15-ц.  

Мрихіна Валентина Антонівна
— справа № 409/1597/15-ц.

Ряднова Наталія Олексіївна  —
справа № 409/1600/15-ц 

Синицький Юрій Валерійович
— справа № 409/1602/15-ц

Здор Тамара Василівна —
справа № 409/1645/15-ц

Тюніков Георгій Антонович  —
справа № 409/1669/15-ц.

Бондаренко Олександр Івано-
вич — справа № 409/1655/15-ц

Гадючко Марина Леонідівна
— справа № 409/1684/15-ц 

Деревич Анатолій Анатолійо-
вич — справа № 409/882/14ц

судом були ухвалені заочні рі-
шення, позовні вимоги задово-
лені повністю або частково. 

Одночасно роз’яснюємо відпові-
дачам по справах, що заочне рі-
шення може бути переглянуто
Білокуракинським районним судом
Луганської обл. шляхом подання
відповідачем заяви про перегляд
заочного рішення до цього суду
протягом десяти днів з дня опублі-
кування цього оголошення.

Суддя В.С. Полєно 

Добропільський міськрайонний суд Донецької
області (85004, м. Добропілля, Донецької області,
вул. Радянська, буд. 39а) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Ідрісова Фір-
даус Хамбалійовича про стягнення заборгованості.

Відповідач:
Ідрісов Фірдаус Хамбалійович, 19.07.1953 р.н.,

останнє відоме місце проживання якого: Донецька
обл., м. Харцизьк, вул. Адамца, 125/52, виклика-
ється до Добропільського міськрайонного суду До-
нецької області як відповідач по цивільній справі за
позовом ПАТ Комерційний Банк «ПриватБанк» до
Ідрісова Фірдаус Хамбалійовича.

Судове засідання відбудеться 21.03.2016 року о
10.00 год. в приміщенні суду за адресою: Донецька
область, м. Добропілля, вул. Радянська, 39А. У разі
неявки відповідача до суду справу буде вирішено на
підставі наявних даних чи доказів.

Суддя С.А. Притуляк

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (суддя
О.О. Наумик) викликає в судове засідання, яке відбудеться 10 бе-
резня 2016 року о 08.30 год. за адресою: м. Костянтинівка, пр. Ло-
моносова, 157, корп. 2, каб. 24, як відповідача по справі за позовом
Публічного акціонерного товариства «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «Екс-
прес-Банк» до Соколянського Дмитра Геннадійовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором, останнє місце прожи-
вання: Донецька обл., м. Дебальцеве, вул. Рязанцева, 42.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову
та докази на їх підтвердження.

У разі неявки відповідача у судове засідання справа, згідно з ви-
могами ЦПК України, може бути розглянута за їх відсутності.

Суддя О.О. Наумик

Втраченний судновий білет на судно Suzumar DS 390 AL s/n
CNSSLZFF31D808 з бортовим номером КИВ-3266-К,

Виданий на Погрібного Віктора Павловича,
вважати недійсним.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАН-
СОВА КОМПАНІЯ «ОЛІМПІЯ» (код ЄДРПОУ 39295156) відпо-
відно до Постанови КМУ «Про затвердження Порядку передачі
фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухо-
містю в управління іншій фінансовій установі за рішенням суду»
від 11 травня 2011р. №490 повідомляє про набрання законної
сили Рішенням від 01.02.2016 року Дніпровського районного
суду м. Києва за справою №755/12638/15-ц про передачу Фонду
фінансування будівництва виду «А», створеного для фінансу-
вання будівництва житлового комплексу за адресою: Полтавська
область, м. Миргород, вул. П. Мирного, 3, забудовником якого є
Приватне підприємство «Ангропродукт» (код ЄДРПОУ 3083327)
від Публічного акціонерного товариства «Український Професій-
ний Банк» (код ЄДРПОУ 19019775) в управління Товариству з об-
меженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОЛІМПІЯ»
(код ЄДРПОУ 39295156), та повідомляє свої реквізити. Наймену-
вання: Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ «ОЛІМПІЯ»; код ЄДРПОУ: 39295156; місцезнаход-
ження: 01032, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 114, офіс 6; р/р
№26503141840001 в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» МФО 380355; теле-
фон/факс: 044-230-93-25; Директор: Побережська Галина Бори-
сівна.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа № 236/451/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства «Укрсоцбанк», в інтересах
якого на підставі довіреності діє Пасічна Наталія Віталі-
ївна до Раджабова Абдулкадира Гітінамагомедовича,
Раджабова Гитинамагомеда Мирзахановича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором в розмірі
173374,68 гривень.

Відповідачі Раджабов Абдулкадир Гітінамагомедович,
Раджабов Гитинамагомед Мирзаханович викликаються
до каб. № 27 суду на 10 березня 2016 року на 13 годину
00 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідачів,
справа буде розглянута без їхньої участі за наявними до-
казами. 

Суддя Шавиріна Л.П.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) проводить роз-
гляд цивільної справи за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «Приват-
банк» до Копилова Олега Миколайовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі Копилов Олег Миколайович,
проживає за адресою: 84580, Донецька область, Ар-
темівський р-н, смт Луганське, вул. Радянська, буд.
28, викликається в судове засідання, призначене на
10 год. 00 хв. 17 березня 2016 р., до суду, каб. № 213,
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
на позов та відповідні докази. У випадку неможли-
вості прибуття відповідач повинен повідомити суд
про причини неявки. За інших обставин розгляд
справи відбудеться у його відсутності.

Суддя Чопик О.П.

Комінтернівський районний суд м. Харкова викли-
кає Єфремова Володимира Олександровича, останнє
відоме місце проживання якого: м. Харків, вул. Са-
довопаркова, буд. 8, кв. 51, у судове засідання як від-
повідача у цивільній справі за позовом Корсуна
Кирила Валерійовича до Єфремова Володимира
Олександровича, третя особа: Комінтернівський ра -
йонний відділ ДМС України у м. Харкові, про ви-
знання особи такою, що втратила право
користування житловим приміщенням, що відбу-
деться 15.03.2016 року об 11.00 год. у приміщенні
суду за адресою: м. Харків, пров. Брянський, 5.

При неможливості явки відповідачі зобов’язані по-
відомити про причини неявки. В разі неявки без по-
важних причин або неповідомлення про причини
неявки, справа буде розглядатися за відсутності від-
повідачів на підставі наданих по справі доказів.

Суддя М.Ю. Онупко

 оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення 

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє про те, що 16.02.2016 р.  по
цивільних справах за позовами ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Акцентбанк» про стягнення забор-
гованості до:

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 20 січня 2016 р. № 127-р
Київ

Про звільнення Пількевича В. Л. з посади 
заступника Голови Фонду державного майна України 

Звільнити Пількевича Віталія Людвіковича з посади заступника Голови Фонду державного майна України у зв’язку з
переходом на іншу роботу.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 20 січня 2016 р. № 128-р
Київ

Про призначення Державіна В. В. 
заступником Голови Фонду державного майна України 

Призначити Державіна Володимира Володимировича заступником Голови Фонду державного майна України.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11 лютого 2016 р. № 129-р
Київ

Про звільнення Олійника Т. І. з посади 
першого заступника Голови Державного агентства 

з питань електронного урядування України
Звільнити Олійника Тараса Івановича з посади першого заступника Голови Державного агентства з питань електрон-

ного урядування України за власним бажанням.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11 лютого 2016 р. № 130-р
Київ

Про звільнення Павлюка О. П. з посади 
першого заступника Голови Державної служби гірничого нагляду 

та промислової безпеки України  
Звільнити Павлюка Олега Петровича з посади першого заступника Голови Державної служби гірничого нагляду та

промислової безпеки України у зв’язку з ліквідацією цієї Служби (пункт 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про
працю України).

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11 лютого 2016 р. № 131-р
Київ

Про звільнення Запорожця Г. Б. з посади 
заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку 

та захисту інформації України
Звільнити Запорожця Геннадія Борисовича з посади заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та за-

хисту інформації України за власним бажанням.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18 лютого 2016 р. № 133-р
Київ

Про звільнення Румежака О. М. з посади 
заступника Голови Державної служби України з питань праці

Звільнити Румежака Олега Миколайовича з посади заступника Голови Державної служби України з питань праці за
власним бажанням.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 24 лютого 2016 р. № 135-р
Київ

Про звільнення Дерев’янка О. В. з посади 
заступника Міністра освіти і науки України — керівника апарату 

Звільнити Дерев’янка Олега Валерійовича з посади заступника Міністра освіти і науки України — керівника апарату за
власним бажанням.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 24 лютого 2016 р. № 136-р
Київ

Про скасування розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2015 р. № 1285

У зв’язку з відмовою від виконання повноважень члена Національного агентства з питань запобігання корупції скасувати
як таке, що не реалізоване, розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2015 р. № 1285 «Про призначення
Чумака В. В. членом Національного агентства з питань запобігання корупції» згідно з поданою Чумаком В. В. заявою.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

Білокуракинський районний суд
Луганської області викликає Кіча-
нову Валентину Олексіївну, Луту-
гинський район, смт Успенка, вул.
Ватутіна, 12, як відповідача в судове
засідання по цивільній справі 
№ 409/252/16-ц за позовом ПАТ
«Укрсоцбанк» про стягнення за-
боргованості, що відбудеться
04.03.2016 року о 09 год. 30 хв. в
приміщенні суду за адресою:
92200, Луганська область, смт Бі-
локуракине, пл. Шевченка, 2, тел.
2-27-92.

Із опублікуванням цього оголо-
шення відповідач вважається на-
лежним чином повідомленим про
час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Суддя В.Г. Скворцова

Троїцький районний суд Лу-

ганської області повідомляє, що

18.08.2015 року ухвалено заочне

рішення по цивільній справі 

№ 433/1027/15ц за позовом Пуб-

лічного акціонерного товариства

комерційного банку «Приват-

банк» до Плакся Дениса Олек-

сандровича, 02.05.1985 р.н., про

стягнення заборгованості за кре-

дитним договором.

Суддя Крівоклякіна Н.В.

Троїцький районний суд Лу-

ганської області повідомляє, що

23.06.2015 року ухвалено заочне

рішення по цивільній справі 

№ 433/1062/15ц за позовом Пуб-

лічного акціонерного товариства

комерційного банку «Приват-

банк» до Алекіна Павла Юрійо-

вича, 22.02.1980 р.н., про

стягнення заборгованості за кре-

дитним договором.

Суддя Суський О.І.

Троїцький районний суд Лу-

ганської області повідомляє, що

18.08.2015 року ухвалено заочне

рішення по цивільній справі 

№ 433/1422/15ц за позовом Пуб-

лічного акціонерного товариства

комерційного банку «Приват-

банк» до Шевченка Вячеслава

Миколайовича, 07.01.1973 р.н.,

про стягнення заборгованості за

кредитним договором.

Суддя Крівоклякіна Н.В.

Троїцький районний суд Лу-

ганської області повідомляє, що

28.10.2015 року ухвалено заочне

рішення по цивільній справі 

№ 433/1492/15ц за позовом Пуб-

лічного акціонерного товариства

комерційного банку «Приват-

банк» до Глотова Івана Івано-

вича, 15.06.1988 р.н., про

стягнення заборгованості за кре-

дитним договором.

Суддя Суський О.І.

Троїцький районний суд Лу-

ганської області повідомляє, що

14.12.2015 року ухвалено заочне

рішення по цивільній справі 

№ 433/2002/15ц за позовом Пуб-

лічного акціонерного товариства

комерційного банку «Приват-

банк» до Романова Олексія Ми-

колайовича, 14.11.1974 р.н., про

стягнення заборгованості за кре-

дитним договором.

Суддя Крівоклякіна Н.В.
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оголошення

Есауленко Надiя Миколаївна —
справа № 409/2204/15-ц.

Манжурін Денис Вікторович —
справа № 409/2190/15-ц.

Кравченко Сергiй Сергiйович —
справа № 409/2088/15-ц.

Кудряшова Тетяна Вікторівна —
справа № 409/2098/15-ц.

Фоменко Павло Григорович —
справа № 409/2086/15-ц.

Кондратьєва Катерина Олексан  —
дрівна — справа № 409/2085/15-ц.

Глушков Олександр Сергійович —
справа № 409/2083/15-ц

Степанько Валентин Анатолійович
— справа № 409/2097/15-ц.

Іванча Дмитро Олександрович —
справа № 409/2091/15-ц.

Минаєва Ірина Василівна —
справа № 409/2090/15-ц.

Попова Людмила Олексіївна —
справа № 409/2096/15-ц.

Лангенбах Олександр Євгенович
— справа № 409/2082/15-ц.

Пушкарьова Тетяна Валеріївна —
справа № 409/2084/15-ц.

Гладкова Наталія Валентинівна —
справа № 409/2207/15-ц.

Сапіцька Наталія Анатоліївна —
справа № 409/2195/15-ц.

Алєксєєв Юрій Миколайович —
справа № 409/2123/15-ц.

Омельчук Микола Вікторович —
справа № 409/2125/15-ц.

Гусєв Юрій Олексійович — справа
№ 409/2128/15-ц.

Варванський Ігор Вікторович —
справа № 409/2214/15-ц.

Нестеренко Геннадій Іванович —
справа № 409/2269/15-ц.

Мандра Ольга Федорівна —
справа № 409/2261/15-ц.

Євтєєв Сергій Володимирович —
справа № 409/2253/15-ц.

Рикова Світлана Володимирівна —
справа № 409/2258/15-ц.

Пантюхіна Людмила Анатоліївна
— справа №  409/2213/15-ц.

Барков Дмитро Олексійович —
справа № 409/2046/15-ц.

Очкалова Тетяна Миколаївна —
справа № 409/2032/15-ц.

Кірічок Лідія Олександрівна —
справа № 409/2041/15-ц.

Мокрищев Валерій Григорович —
справа № 409/2289/15-ц. 

Стасевич Олександр Іванович —
справа № 409/2281/15-ц.

Кисельов Вадим Сергійович —
справа № 409/2318/15-ц.

судом були ухвалені заочні рі-
шення, позовні вимоги задоволені
повністю або частково. 

Одночасно роз’яснюємо відповіда-
чам по справах, що заочне рішення
може бути переглянуто Білокуракин-
ським 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 

Мотиченко Олена Михайлівна
— справа  № 409/464/15-ц

Бондар Андрій Вікторович —
справа № 409/481/15-ц

Негрей Віталій Олександрович
— справа № 409/468/15-ц

Круглякова Галина Миколаївна
— справа № 409/474/15-ц

Толкалін Анатолій Анатолійо-
вич — справа № 409/466/15-ц

Романова Віра Миколаївна —
справа № 409/462/15-ц

Дубовськой Олексій Миколайо-
вич — справа № 409/499/15-ц

Максименко Тетяна Петрівна
— справа № 409/449/15-ц

Матвєєва Ірина Андріївна —
справа № 409/434/15-ц

Кочергін Артем Володимирович
— справа № 409/443/15-ц

Караванська Галина Олексіївна
—  справа№ 409/445/15-ц

Болгов Віталій Володимирович
— справа № 409/391/15-ц

Кухарьков Олександр Мико-
лайович — справа №409/431/15-ц

Крижановський Володимир
Олексійович — справа 
№ 409/556/15-ц

Сосновська Тетяна Василівна
— справа № 409/535/15-ц

Мухін Дмитро Олександрович
— справа № 409/544/15-ц

Самарська Віра Кузьмівна   —
справа № 409/540/15-ц

Бутузов Олександр Станіславо-
вич — справа № 409/532/15-ц

Солдатенко Тетяна Олексан-
дрівна   — справа № 409/538/15-ц

Рябінський Федір Анатолійович
— справа № 409/526/15-ц

Корнеєва Світлана Леонідівна
— справа № 409/507/15-ц

Марковська Ольга Євгеніївна —
справа № 409/501/15-ц

Горішня Наталія Вікторівна —
справа № 409/496/15-ц 

Балацький Володимир Мико-
лайович — справа № 409/554/15-ц

Коваленко Сергій Іванович —
справа№ 409/487/15-ц

Захваткін Юрій Валерійович —
справа № 409/485/15-ц.

Войтенко Юлія Олександрівна
— справа № 409/513/15-ц

Солоненко Олександр Григоро-
вич  — справа № 409/436/15-ц

Бондарев Володимир Мико-
лайович — справа № 409/546/15-ц

Кравцов Олександр Сергійович
— справа № 409/551/15-ц.

Сімоновський Дмитро Альбіно-
вич  — справа № 409/412/15-ц.

судом були ухвалені заочні рі-
шення, позовні вимоги задоволені
повністю або частково. 

Одночасно роз’яснюємо відпові-
дачам по справах, що заочне рішення
може бути переглянуто Білокуракин-
ським районним судом Луганської
обл. шляхом подання відповідачем
заяви про перегляд заочного рі-
шення до цього суду протягом де-
сяти днів з дня опублікування цього
оголошення.

Суддя В.С. Полєно 

Лисичанський міський суд Луганської області викликає як
відповідачів:

- Пушкарьова Олега Миколайовича, 23.06.1983 р.н. (зареєс-
трований: м. Перевальськ Луганської обл., вул. Кійкової Ж, буд.
29) по справі № 415/575/16-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційний банк «Приват Банк» про стягнення
заборгованості у судове засідання, що відбудеться 10 березня
2016 року о 13.00 год. в приміщенні суду за адресою: м. Лиси-
чанськ Луганської обл., вул. Штейгерська, буд. 38, зал № 2;

- Самаріна Костянтина Геннадійовича, 18.07.1981 р.н. (заре-
єстрований: Луганська обл., Перевальський район, м. Арте-
мівськ, вул. 9 Мая, буд. 6, кв. 55) по справі № 415/573/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приват Банк» про стягнення заборгованості у судове засідання,
що відбудеться 10 березня 2016 року о 13.30 год. в приміщенні
суду за адресою: м. Лисичанськ Луганської обл., вул. Штейгер-
ська, буд. 38, зал № 2;

- Розаєву Олену Іванівну, 23.05.1966 р.н. (зареєстрована: Лу-
ганська обл., м. Брянка, село Ю-Ломуватка, вул. Зорге, буд. 6,
кв. 34) по справі № 415/571/16-ц за позовом Публічного акціо-
нерного товариства комерційний банк «Приват Банк» про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, що відбудеться 10
березня 2016 року о 14.00 год. в приміщенні суду за адресою:
м. Лисичанськ Луганської обл., вул. Штейгерська, буд. 38, зал
№ 2.

До розгляду цивільної справи відповідачам пропонується на-
дати суду письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні
докази по справі.

У разі неявки відповідачів у судове засідання, справу буде
розглянуто на підставі наявних суду документів відповідно до
ст. 169 ЦПК України.

Суддя Л.Б. Чернобривко

Овруцький районний суд Житомирської області викли-
кає Петрюк Олексія Михайловича, 20.08.1964 р.н., с. Ши-
рока Гребля Козятинського району Вінницької області, як
відповідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 286/4083/15-ц за позовом Ведернікової Галини Васи-
лівни до Дубок Вікторії Юріївни, Дубок Ігоря Вікторовича,
Петрюк Олексія Михайловича про позбавлення батьків-
ських прав.

Судове засідання відбудеться 24.03.2016 року о 10.00
год. за адресою: м. Овруч Житомирської області, вул. Геть-
мана Виговського (колишня Леніна), 5, суддя Вачко В.І.

У разі неявки в судове засідання відповідача розгляд
справи відбудеться за його відсутності.

Суддя Вачко В.І.

Петрівський районний суд смт Петрове повідомляє,
що 15 березня 2016 року о 10 годині 00 хвилин відбу-
деться розгляд цивільної справи № 400/12/16-ц за позо-
вом Публічного акціонерного товариства Комерційний
банк «ПРИВАТБАНК» до Кондюріна Євгенія Івановича,
02.10.1958 р.н., зареєстрованого за адресою: 28310, Кі-
ровоградська обл., Петрівський р-н, с. Новий Стародуб,
вул. Пушкіна, буд. 1. Явка до суду є обов’язковою.

У разі неявки в судове засідання відповідача, слу-
хання справи відбудеться за його відсутності з ухвален-
ням заочного рішення. Адреса суду: Кіровоградська
область, смт Петрове, вул. Ілліча, 34, зала судового за-
сідання № 2.

Суддя Колесник С.І.

Роменський міськрайонний суд Сумської області по-
відомляє Лущан Івана Васильовича, 15.03.1969 р.н., про
те, що 17 березня 2016 року о 08 год. 30 хв. у примі-
щенні Роменського міськрайонного суду Сумської об-
ласті за адресою: м. Ромни Сумської області, вул.
Соборна, 12, буде слухатися в судовому засіданні ци-
вільна справа за позовом Публічного акціонерного то-
вариства КБ «Приватбанк» до Лущан Івана Васильовича
про стягнення заборгованості.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
– Лущан Іван Васильович вважається повідомленим про
час і місце розгляду справи і у випадку його неявки
справа підлягає розгляду за його відсутності.

Суддя О.О.Євлах
Новопсковський районний суд Луганської області

повідомляє, що 21.08.2015 року ухвалено заочне рі-

шення по цивільній справі № 420/2041/15ц за позо-

вом Публічного акціонерного товариства

комерційного банку «Приватбанк» до Тарасової

Ірини Костянтинівни, 21.07.1961 р.н., про стягнення

заборгованості за кредитним договором.

Суддя Потапенко Р.Р.

Святошинський районний суд м. Києва (вул. Жи-

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

вом Сорокіної Вікторії Сергіївни до Сорокіна Євгена

Дмитровича про стягнення аліментів викликає від-

повідача Сорокіна Євгена Дмитровича у судове за-

сідання на 09.03.2016 р. об 11 год. 40 хв. та

повідомляє, що в разі неявки справа буде розгля-

нута за його відсутності.

Суддя Ул’яновська О.В.

Комсомольський районний суд м. Херсона повідом-
ляє, що 16.03.2016 р. о 09.00 год. в приміщенні суду 
за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, каб. 
№ 410, відбудеться слухання цивільної справи за позо-
вом Ольховікової Тетяни Анатоліївни до Ольховікова
Ігоря Віталійовича, третя особа: Служба у справах дітей
виконавчого комітету Суворовського району м. Херсона
про позбавлення батьківських прав.

Просимо відповідача Ольховікова Ігоря Віталійовича
з’явитися до суду на вказані дату і час. У випадку неявки
відповідача справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя О.Й. Ігнатенко

Лисенко Григорій Іванович викликається на 17 бе-
резня 2016 року об 11 годині в судове засідання до Дуб-
ровицького районного суду (м. Дубровиця, вул.
Воробинська, 22, Рівненської області) по справі
560/1688/15-ц за позовом Виконавчого комітету Дубро-
вицької міської ради до Лисенка Григорія Івановича про
визнання особи такою, що втратила право користування
жилим приміщенням, і зняття з реєстраційного обліку.

У випадку вашої неявки, справа буде розглянута у
вашу відсутність.

При публікації оголошення про виклик до суду особа
вважається сповіщеною про час і місце розгляду справи.

Суддя З.С. Сидоренко

Зіньківський районний суд Полтавської області ви-
кликає як відповідача Друзенка Ярослава Михайловича,
останнє відоме місце реєстрації та знаходження: Полтав-
ська область, Зіньківський район, с. Тарасівка, провулок
Луговий, 9 в судове засідання по цивільній справі за по-
зовом Друзенко Ольги Іванівни до Друзенка Ярослава
Михайловича про усунення перешкод у здійсненні права
володіти, розпоряджатися та користуватися власністю.

Судове засідання відбудеться 25 березня 2016 року о
10 годині 30 хвилин у приміщенні Зіньківського район-
ного суду Полтавської області за адресою: м. Зіньків По-
лтавської області, вул. Комунарська, 2а. В разі неявки
справу буде розглянуто за вашої відсутності.

Суддя С.Р. Должко

Ульяновський районний суд Кіровоградської об-
ласті (м. Ульяновка, вул. Леніна, 70) повідомляє, що
10 березня 2016 року о 10 год. 00 хв. (суддя Ясін-
ський Л.Ю.) розглядатиметься цивільна справа 
№ 2/402/1428/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приват
Банк» до Вальчука Дениса Андрійовича про стяг-
нення заборгованості.

В судове засідання викликається як відповідач по
справі Вальчук Денис Андрійович, 17.03.1987 р.н.

У разі неявки відповідача, справа буде розглянута
в його відсутність за наявними матеріалами справи.

Голова суду А.В. Терновенко

Жашківський районний суд Черкаської області пові-
домляє відповідача Педченка Віталія Григоровича,
10.12.1974 року народження, останнє відоме місце ре-
єстрації: вул. Жданова,10, с. Тинівка Жашківського
району Черкаської області, про винесення 08 лютого
2016 року рішення у справі за позовом Публічного Ак-
ціонерного Товариства Комерційний Банк «ПриватБанк»
до Педченка В.Г. про стягнення заборгованості.

В разі неявки відповідача в Жашківський районний
суд Черкаської області в десятиденний термін після
опублікування оголошення для отримання копії рішення,
рішення буде вважатися таким, що набрало законної
сили.

Суддя Р.В. Шимчик

Краснопільський районний суд Сумської області ви-
кликає Ганночка Олександра Сергійовича, 01.11.1992
р.н., місце реєстрації: с. Тур’я, вул. Леніна, 33, Красно-
пільського району Сумської області, ІПН 3390812392, як
відповідача у справі № 578/1189/15-ц, провадження №
2/578/37/16 за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «Приватбанк» до Ганночка
Олександра Сергійовича про стягнення заборгованості
за кредитним договором, для участі у розгляді справи,
який відбудеться 10 березня 2016 року о 10.00 год.

Наслідки неявки передбачено ст. 169 ЦПКУ.
Адреса суду: 42400, Сумська область, смт Красно-

пілля, вул. Вокзальна, 18. 
Суддя Щербина А.С.

Краснопільський районний суд Сумської області викли-
кає Ізвєкову Світлану Володимирівну, 03.11.1988 р.н.,
місце реєстрації: с. Чернеччина, вул. Радгоспна, 8, кв. 6
Краснопільського району Сумської області, ІПН
3244914303, як відповідача у справі № 578/1188/15-ц, про-
вадження № 2/578/36/16 за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційний банк «Приватбанк» до
Ізвєкової Світлани Володимирівни про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором, для участі у розгляді
справи, який відбудеться 10 березня 2016 року о 09.00 год.

Наслідки неявки передбачено ст. 169 ЦПКУ.
Адреса суду: 42400, Сумська область, смт Краснопілля,

вул. Вокзальна, 18. 
Суддя Щербина А.С.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області
викликає Зайчикова Олександра Петровича, 26.07.1983
р.н., мешканця м. Конотоп, с. Підлипне, вул.Вороши-
лова, 54, Сумської області, як відповідача по цивільній
справі №2/577/158/16 р. за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором в розмірі 12 286 грн 56 коп. в судове засідання,
яке відбудеться 09 березня 2016 року о 9 годині 00 хви-
лин в приміщенні 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.

Cуддя Громова Л.В.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області
викликає Лиманського Артура Жоржовича, 08.09.1973
р.н., мешканця с. Соснівка, вул.Бабка, 20, Конотопського
району Сумської області, як відповідача по цивільній
справі №2/577/157/16 р. за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором в розмірі 14 789 грн 09 коп. в судове засідання,
яке відбудеться 09 березня 2016 року о 9 годині 00 хви-
лин в приміщенні 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.

Cуддя Громова Л.В.

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знахо-
диться кримінальне провадження № 426/22/16-к стосовно Корнета Ігоря
Олександровича, 29.04.1973 року народження, обвинуваченого у вчиненні
злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України,
по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, пе-
редбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Корнет І.О. зареєстро-
ваний та проживає за адресою: м. Луганськ, вул. П.Ткаченка, буд. 31.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський районний суд
Луганської області викликає Корнета Ігоря Олександровича у підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться 9 березня 2016 року о 14.00 год. у залі су-
дових засідань Сватівського районного суду Луганської області за адресою:
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Га-
шинського М.А., суддів Половинки В.О., Пчолкіна С.А.

Болградський районний суд Одеської області повідомляє відповідача Бахчи-
ванжі Володимира Афанасійовича, 18 грудня 1978 року народження, останнє ві-
доме місце реєстрації за адресою: вул. Комарова, № 21, с. Табаки, Болградський
район, Одеська область, що 10.03.2016 року о 15.00 годині в залі судового засі-
дання № 4 Болградського районного суду Одеської області за адресою: Одеська
область, м. Болград, вул. 25 Серпня, № 192, відбудеться судове засідання по ци-
вільній справі № 497/357/16-ц за позовом Стратілової Оксани Володимирівни до
Бахчиванжі Володимира Афанасійовича, третя особа: Болградська районна дер-
жавна адміністрація Одеської області в особі Органу опіки та піклування, про по-
збавлення батьківських прав.

Болградський районний суд пропонує відповідачу Бахчиванжі В.А. подати пояс-
нення, заперечення та усі наявні у нього докази по справі особисто або через пред-
ставника. У разі неявки в судове засідання Бахчиванжі В.В., справа може бути
розглянута за відсутністю відповідача та його представника за наявними в ній дока-
зами. Суддя С. В. Кодінцева

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знахо-
диться кримінальне провадження № 426/15/16-к стосовно Шубіна Олексан-
дра Васильовича, 20.05.1972 року народження, обвинуваченого у вчиненні
злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України,
по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, пе-
редбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Шубін О.В. зареєстро-
ваний та проживає за адресою: м. Луганськ, кв-л Комарова, буд. 28, кв. 34.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський районний суд
Луганської області викликає Шубіна Олександра Васильовича у підготовче
судове засідання, яке відбудеться 9 березня 2016 року о 14.30 год. у залі
судових засідань Сватівського районного суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Га-
шинського М.А., суддів: Половинки В.О., Пчолкіна С.А.

Публічне акціонерне товариство «РАДИКАЛ БАНК»
(надалі - ПАТ «РАДИКАЛ БАНК») повідомляє, що 18 лютого
2016 року виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб прийнято рішення про затвердження Реєстру ак-
цептованих вимог кредиторів ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (рішення
№ 176 від 18.02.2016).

Починаючи з 19 лютого 2016 року кредитори можуть звер-
нутись за отриманням інформації щодо акцептування їх креди-
торських вимог за адресою: 02002, м. Київ, вул. Ованеса
Туманяна, буд. 15а.

Графік роботи ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» з клієнтами: понеді-
лок-п’ятниця з 09.00 до 18.00.

Довідкова інформація за тел.: 38 (044) 406-59-29; 
38 (044) 406-59-09. 

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області повідом-
ляє, що 30.03.2016 року об 11.00 год. в приміщенні суду за адресою:
м. Калуш, вул. Молодіжна, 10, Івано-Франківської області відбудеться
розгляд справи за позовом Мельника Олександра Михайловича до Ка-
пець Наталії Ярославівни, треті особи, які не заявляють самостійних
вимог щодо предмета спору на стороні відповідача, Ткач Анатолій Ва-
сильович, Яворович Костянтин Миколайович, про визнання недійсним
договору купівлі-продажу, скасування державної реєстрації та ви-
знання права власності на транспортний засіб.

У судове засідання в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних
вимог щодо предмета спору на стороні відповідача, викликають —
Ткача Анатолія Васильовича, остання відома адреса місця проживання
якого: м. Київ, вул. Івана Лепсе, 43а/42, а також Яворовича Костянтина
Миколайовича, остання відома адреса місця проживання: м. Феодосія,
смт Приморський, вул. Гагаріна, 17/303.

Суддя В.В. Онушканич

Яремчанський міський суд Івано-Франківської області викликає в
судове засідання Підлетейчука Святослава Йосиповича, 1985 року на-
родження, останнє відоме місце реєстрації якого: вул. Вікрита, 1, гур-
тожиток, м. Львів, як відповідача у цивільній справі за позовом
першого заступника прокурора Івано-Франківської області в інтересах
держави в особі Державного агентства лісових ресурсів України, ДП
«Ворохтянське лісове господарство» до Поляницької сільської ради,
Підлетейчук Оксани Петрівни, Підлетейчука Святослава Йосиповича,
Підлетейчука Ігоря Йосиповича про визнання недійсним та скасування
державного акта на право приватної власності за земельну ділянку,
розташовану в с. Поляниця, та зобов’язання повернути земельну ді-
лянку з чужого незаконного володіння у державну власність в особі
ДП «Ворохтянське лісове господарство», яке відбудеться 09 березня
2016 року о 10.30 год. в приміщенні Яремчанського міського суду за
адресою: м. Яремче, вул. Довбуша, 32 Івано-Франківської області.

Суддя Л. В. Гребик 

Втрачену суднову

книжку 

на човен 

«Прогресс», 

бортовий номер

ДМУ-1084К, на ім’я

Капінус Ігор 

Анатолійович, 

вважати 

недійсною.

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє про те, що 12.02.2016 р.  по цивільних
справах за позовами ПАТ КБ  «Приватбанк», ПАТ «Акцентбанк» про стягнення заборгованості  до:

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє  про те, що 05.02.2016 р.  по цивільних
справах за позовами ПАТ КБ  «Приватбанк»,  ПАТ «Акцентбанк» про стягнення заборгованості до:
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Лисичанський міський суд Луганської області викли-
кає як відповідача Боровик Олену Андріївну (мешкає: 
м. Алчевськ, вул. Нахімова, буд. 93-А, кв. 32) по справі
№ 415/568/16-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості за
договором кредиту в судове засідання, що відбудеться
10 березня 2016 року о 09.40 год. у приміщенні суду за
адресою: м. Лисичанськ Луганської обл., вул. Штейгер-
ська, буд. 38, зал №2.

У разі неявки відповідача в судове засідання справу
буде розглянуто на підставі наданих суду документів від-
повідно до ст. 169 ЦПК України.

Суддя Л. Б. Чернобривко

Лисичанський міський суд Луганської області викли-
кає як відповідача Овсієнка Валерія Валентиновича (меш-
кає: м. Алчевськ, вул. Краснооктябрьська, 45) по справі
№ 415/550/16-ц за позовом Рильської Світлани Микола-
ївни (мешкає: м. Слов’янськ, Донецька обл., вул. Олім-
пійська, буд. 6, кв. 173) про стягнення аліментів на
утримання повнолітньої дитини, яка продовжує навчання,
у судове засідання, що відбудеться 10 березня 2016 року
о 09.00 год. у приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ
Луганської обл., вул. Штейгерська, буд. 38, зал № 2.

У разі неявки відповідача в судове засідання справу
буде розглянуто на підставі наданих суду документів від-
повідно до ст. 169 ЦПК України.

Суддя Л. Б. Чернобривко

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає Лайшева Геннадія Михайловича, який мешкає:
Луганська область, м. Антрацит, вул. Ткаленка, буд. 6,
кв. 116, як відповідача в судове засідання по цивільній
справі №431/5281/15-ц, провадження №2/431/109/16 за
позовом Лайшевої О.Є. до Лайшева Г.М. про розірвання
шлюбу, що відбудеться 11 березня 2016 р. о 08 год. 00
хв. у приміщенні суду за адресою: Луганська область, 
м. Старобільськ, вул. Миру, 38-«а».

У разі неявки на вказане судове засідання, суд роз-
глядатиме справу без вашої участі на підставі ч. 4 ст. 169
ЦПК України.

Суддя І. В. Кудрявцев

Троїцький районний суд Луганської області викликає
як відповідача в судове засідання Територіальну громаду
міста Луганська в особі Луганської міської ради по
справі № 433/2819/15-ц за позовом Бойчук Лідії Іванівни
до Територіальної громади міста Луганська в особі Лу-
ганської міської ради, Вороніної Аліни Анатоліївни про
визнання права власності на нерухоме майно в порядку
спадкування.

Засідання відбудеться 9 березня 2016 року о 15 год.
00 хв. за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул.
1-го Травня, 5а.

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

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Рубіжанський міський суд Луганської області викли-
кає як відповідача Алєксєєва Геннадія Георгійовича по
цивільній справі № 425/156/16-ц; 2/425/159/16 за позо-
вом Алєксєєвої Ганни Геннадіївни до Алєксєєва Геннадія
Георгійовича про стягнення аліментів на час навчання у
судове засідання, яке відбудеться 11 березня 2016 року
о 10 год. 00 хв. у приміщенні Рубіжанського міського
суду.

У разі неявки відповідачів у судове засідання суд роз-
глядатиме справу без вашої участі згідно зі ст. 169 ЦПК
України.

Адреса суду: Луганська область, м. Рубіжне, вул.
Миру, 34.

Суддя О. Л. Овчаренко

Сватівський районний суд Луганської області

повідомляє, що 03.09.2015 року ухвалено заочне

рішення по цивільній справі № 426/2965/15-ц за

позовом Публічного акціонерного товариства ко-

мерційного банку «Приватбанк» до Локонової

Олени Володимирівни, 19.06.1961 р.н., про стяг-

нення заборгованості за кредитним договором.

Суддя В. О. Половинка

Сватівський районний суд Луганської області

повідомляє, що 24.11.2015 року ухвалено заочне

рішення по цивільній справі № 426/1830/15ц за

позовом Публічного акціонерного товариства ко-

мерційного банку «Приватбанк» до Абрамян Гоар

Вруйровни, 16.03.1958 р.н., про стягнення забор-

гованості за кредитним договором.

Суддя В. О. Половинка

Сватівський районний суд Луганської області

повідомляє, що 30.06.2015 року ухвалено заочне

рішення по цивільній справі № 426/2964/15ц за по-

зовом Публічного акціонерного товариства комер-

ційного банку «Приватбанк» до Нікуліна Романа

Миколайовича, 23.05.1967 р.н., про стягнення за-

боргованості за кредитним договором.

Суддя Гашинська О. А.

Деснянський районний суд м. Києва викликає як

відповідачку Мехтієву Саміру Аріф Кізи у судове за-

сідання, що призначено на 21 березня 2016 року о

14 годині 00 хвилин по цивільній справі за позовом

Мехтієва Анатолі Вагіф огли до Мехтієвої Саміри

Аріф Кізи про розірвання шлюбу (кабінет № 35, пр.

Маяковського, 5-в, м. Київ).

Суддя О.В. Лісовська

Сватівський районний суд Луганської області

повідомляє, що 16.11.2015 року ухвалено заочне

рішення по цивільній справі № 426/4808/15ц за по-

зовом Публічного акціонерного товариства комер-

ційного банку «Приватбанк» до Костенка Тараса

Миколайовича, 31.08.1973 р.н., про стягнення за-

боргованості за кредитним договором.

Суддя В. О. Половинка

Горностаївський районний суд Херсонської області
викликає Бондаря Василя Борисовича в судове засі-
дання, яке відбудеться 15 березня 2016 року о 09.00 го-
дині, для розгляду цивільної справи № 655/53/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства комерцій-
ного банку «ПриватБанк» до Бондаря Василя Борисо-
вича про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Адреса суду: Херсонська область, смт Гор-
ностаївка, вул. Торгова, 10. Явка відповідача обов’яз-
кова. У разі неявки відповідача в судове засідання,
справа буде розглянута за його відсутності на підставі
наявних у справі доказів.

Суддя Посунько Г.А.

Горностаївський районний суд Херсонської області
викликає Гребіня Святослава Святославовича в судове
засідання, яке відбудеться 15 березня 2016 року о 09.00
годин, для розгляду цивільної справи № 655/57/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства комерцій-
ного банку «ПриватБанк» до Гребіня Святослава Святос-
лавовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Адреса суду: Херсонська область, смт Гор-
ностаївка, вул. Торгова, 10. Явка відповідача обов’яз-
кова. У разі неявки відповідача в судове засідання,
справа буде розглянута за його відсутності на підставі
наявних у справі доказів.

Суддя Посунько Г.А.

Київський районний суд м. Харкова (м. Харків, вул. Ва-
лентинівська, 7-Б, каб. 2) викликає Штанько Наталію Олек-
сіївну, Педченко Вікторію Анатоліївну, останнє відоме місце
проживання яких: м. Харків, вул. Командарма Уборевича,
44/91, як відповідачів у цивільній справі № 640/19550/15-ц
за позовом Подвезька Антона Віталійовича до Штанько На-
талії Олексіївни, Педченко Вікторії Анатоліївни, Безпалого
Юрія Олександровича про солідарне стягнення з відповіда-
чів суми заборгованості за договором позики від 8 лютого
2008 року в судове засідання на 14 год. 15 хв. 17 березня
2016 року. У разі неявки особи, яка викликається, справу
буде розглянуто у її відсутність на підставі наявних доказів.
Якщо явка неможлива з поважних причин, особа, яка ви-
кликається, зобов’язана повідомити про це суд завчасно.

Суддя Дмитрієв О. Ф.

ПрАТ «УСК «Княжа Вієнна Іншуранс Груп»
повідомляє про втрату бланків суворої звіт-
ності Зелена Карта і ОСЦПВ та просить вважати їх
недійсними.

Зелена Карта серії UA015 (Вся Європа та Росія): 10961472,
10682393, 10961439, 10961441, 10961443, 11306684, 11302692,
11302695-11302702 (8 шт.).

Зелена Карта серії UA015 (Білорусь, Молдова та Росія):
10534096, 10534097, 11329053, 11329054, 11329056, 11329057.

ОСЦПВ: AЕ/1602161, AE/1602163, АЕ/1602192, АЕ/1559182-
1559184 (3 шт.), АЕ/14504, АЕ/2807221, АІ/4402555, АС/8429749,
АЕ/2794962, АЕ/2794766, АЕ/2794988, АІ/4378689, АВ/2047691-
2047695 (5 шт.), АС/8405505, AС/8405506, АІ/4364686, АІ/4364687,
AB/2025801, АЕ/14797, АІ/4378600.

Хмельницький міськрайонний суд повідомляє, що
слухання справи № 686/553/16-ц за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Ізмайлової Тетяни Іванівни та Із-
майлова Андрія Валерійовича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором відбудеться 12
березня 2016 року об 11 год. 30 хв. у приміщенні
Хмельницького міськрайонного суду: вул.
Кам’янецька, 117, каб. 1.

Явка Ізмайлової Тетяни Іванівни та Ізмайлова Ан-
дрія Валерійовича в судове засідання обов’язкова.

Суддя О. Л. Заворотна

Деснянський районний суд м. Києва викликає Му-
хаммада Тосіка, 5 квітня 1973 р.н., як відповідача в
судове засідання, призначене на 17.30 год. 7 квітня
2016 року по справі за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» до Мухаммада Тосіка про стягнення заборго-
ваності.

Адреса суду: м. Київ, пр-т Маяковського, 5-В, ка-
бінет 36.

У випадку неявки відповідача справа буде розгля-
нута за його відсутності.

Суддя Клочко І. В.

Мелітопольським міськрайонним судом Запорізь-

кої області викликається до суду Черник Антоніна

Іванівна (останнє відоме місце проживання: 72300,

Запорізька обл., м. Мелітополь, пр-т 50-річчя Пере-

моги, буд. 36/9, кв. 16) на 09 годину 00 хвилин

12.03.2016 р. для участі у розгляді справи 

№ 320/429/16-ц по суті за позовом ПАТ КБ «Приват-

Банк».

Суддя Кучеренко В. В.

Дунаєвецький районний суд Хмельницької області ви-
кликає в судове засідання Шмирка Віктора Васильовича
(20.07.1975 р.н.), зареєстрованого: с. Зеленче Дунаєвець-
кого району Хмельницької області, як відповідача по ци-
вільній справі №674/95/16-ц, пров. №2/674/210/16 за
позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Дніпропетровськ до
Шмирка Віктора Васильовича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором, яке відбудеться 15 березня
2016 року о 09.00 год. у залі суду за адресою: 32400,
Хмельницька область, м. Дунаївці, вул. Красінських, 11.

В разі неявки відповідача в судове засідання або непо-
відомлення про причину неявки, справа буде розглянута
за наявними матеріалами за його відсутності (заочний роз-
гляд).

Суддя В. М. Артемчук

Приморський районний суд м. Одеси викликає в су-
дове засідання як відповідача Хохлачева Михайла Ми-
хайловича у цивільній справі №522/475/16-ц за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості. Су-
дове засідання відбудеться 18 квітня 2016 року о 09 го-
дині 35 хвилин у залі судових засідань №210 в
приміщенні Приморського районного суду м. Одеси за
адресою: 65029, м. Одеса, вул. Балківська, 33.

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

Суддя Ю. Б. Свячена

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл. пові-
домляє, що цивільна справа № 2/243/784/2015 за позовом
ПАТ «Універсал Банк» до Катишева Андрія Миколайовича,
Катишевої Любові Андріївни про стягнення заборгованості
за договором кредиту призначена до розгляду на
11.03.2016 р. о 13.00 годині, запасна дата слухання справи
16.03.2016 р. о 10.00 годині за адресою суду: м. Слов’янськ
Донецької обл., вул. Добровольського, 2 (2 поверх).

Явка відповідачів: Катишева Андрія Миколайовича,
10.10.1979 року народження, та Катишевої Любові Андрі-
ївни, 04.11.1982 року народження, які мешкають: м. Гор-
лівка Донецької обл., вул. Григоращенка, б. 169,
обов’язкова. При собі мати паспорт.

Суддя Руденко Л. М.

У Подільському районному суді м. Києва 24 бе-

резня 2016 року о 10 год. 00 хв. під головуванням

судді Богінкевич С.М. буде розглядатись цивільна

справа за позовом Кальцева Сергія Федоровича до

Димшица Геннадія Мойсейовича про стягнення

боргу. 

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) у су-

дове засідання обов’язкова.

Суддя Богінкевич С. М.

Сумський районний суд Сумської області повідом-
ляє Волошина Віталія Євгеновича, що судове засі-
дання у справі 587/195/16-ц за позовом Фрунзе
Людмили Вікторівни до Волошина Віталія Євгено-
вича, третя особа: Сумський районний сектор УДМС
України в Сумській області, про визнання особи
такою, що втратила право користування приміщен-
нями, відбудеться в приміщенні суду (м. Суми, вул.
Академічна, 13, каб. 105) під головуванням судді
Степаненка О.А. 22 березня 2016 року о 10.00 годині.

У разі вашої неявки справа буде розглянута на ос-
нові матеріалів, які є у справі. При собі мати паспорт.

Суддя О. А. Степаненко

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської
області викликає як відповідача Гвоздкова Олега Вла-
диславовича в судове засідання, яке відбудеться 17 бе-
резня 2016 року о 15 годині 00 хвилин у приміщенні
Білгород-Дністровського міськрайонного суду за адре-
сою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул.
Енгельса, 27 (зал судових засідань №22), по цивільній
справі за позовом Гвоздкової Людмили Іванівни до Гвоз-
дкова Олега Владиславовича про визнання квартири
такою, що нажита особисто у період роздільного про-
живання при фактичному припиненні шлюбу.

У разі неявки в судове засідання, справа може бути
розглянута у вашу відсутність.

Суддя О. Ю. Прийомова

Немирівський районний суд Вінницької області ви-
кликає Кучера Артура Ігоровича як відповідача по ци-
вільній справі за позовом Кучер Ольги Олександрівни до
Кучера Артура Ігоровича, Шенка Владислава Миколайо-
вича, Шенка Сергія Андрійовича про визнання правочи-
нів частково недійсними, скасування державної
реєстрації, визнання права власності на 1/2 частину
квартири.

Судове засідання відбудеться 25 березня 2016 року о
09.00 годині за адресою: м. Немирів, вул. Шевченка, 27.

У випадку неявки відповідача Кучера Артура Ігоровича
в судове засідання справу буде розглянуто без його
участі на підставі наявних доказів.

Суддя В. М. Алексєєнко

Дарницький районний суд м. Києва викликає відповідача
Смолінську Олену Олександрівну, останнє відоме місце про-
живання: м. Київ, вул. Поліська, 4, кв. 118. Вам необхідно
23 березня 2016 року о 12.20 год. з’явитися до Дарницького
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Кошиця,
5 А, каб. 223, на розгляд цивільної справи за позовом Смо-
лінського Віктора Владиславовича до Смолінської Олени
Олександрівни, треті особи: Смолінський Владислав Васи-
льович, Смолінська Ганна Василівна, про визнання особи
такою, що втратила право користування житловим примі-
щенням.

У разі неявки відповідачів до суду, оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а дану справу буде розгля-
нуто без вашої участі.

Суддя С. М. Сухомлінов

Обухівський районний суд Київської області по
цивільній справі № 2-339/16 за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Качая Віктора Михайловича про
стягнення заборгованості викликає до суду як від-
повідача Качая Віктора Михайловича на 11 березня
2016 року о 10.45 год.

Судове засідання відбудеться під головуванням
судді Болобана В.Г. у приміщенні суду за адресою:
Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, б. 20.

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

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання відповідача - Уп-
равління комунального майна Луганської міської
ради (91055, м. Луганськ, вул. Коцюбинського, 14)
по цивільній справі №409/325/16-ц за позовом Скі-
біної Людмили Олександрівни про визнання права
власності на майно.

Судове засідання відбудеться 25.03.2016 року (ре-
зервна дата 30.03.2016 р.) об 11.00 годині в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Опішнянська селищна рада Зіньківського району
Полтавської області повідомляє, що 15.01.2016 року
Реєстраційною службою Зіньківського районного
управління юстиції взято на облік безхазяйне неру-
хоме майно, що знаходиться за адресою: смт
Опішня, вул. Партизанська, 150-б, Зіньківський
район, Полтавська область.

Претензії і заявки приймаються письмово протя-
гом року за адресою: 38164, Полтавська область,
Зіньківський район, смт Опішня, вул. Перемоги, 3.

Комунальне підприємство охорони здоров’я
«ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА №268»
(код 04594509; місцезнаходження: 61106, місто Харків,
вулиця Миру, будинок 82) 
ліквідується за рішенням Харківської обласної ради
від 04.02.2016 року №66-VІI. Голова ліквідаційної ко-
місії: Бєккєль Ю.П. (адреса: 61144, м. Харків, вул. Ге-
роїв Праці, буд. 19-в, кв. 57, реєстраційний номер
облікової картки платника податків 3314804263).
Претензії кредиторів приймаються до 01.05.2016
року на адресу підприємства.

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 28.05.2015 року ухвалено за-

очне рішення по цивільній справі № 409/1180/15ц за

позовом Публічного акціонерного товариства комер-

ційного банку «Приватбанк» до Бобрової Анжеліки

Дмитрівни, 14.01.1975 р.н., про стягнення заборго-

ваності за кредитним договором.

Суддя Скворцова В.Г.

Оболонський районний суд м. Києва викликає в
судове засідання Журіхіна Антона Миколайовича,
Журіхіну-Корнієць Ірину Миколаївну як відповідачів
по цивільній справі № 2/756/2212/16р (756/921/16-
ц) за позовом ПАТ «Універсал Банк» до Журіхіна Ан-
тона Миколайовича, Журіхіної-Корнієць Ірини
Миколаївни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 21 березня 2016 р.
о 09.00 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

Деснянський районний суд м. Києва викликає як

відповідача Розенберга Бориса Ароновича у судове

засідання, що призначено на 21 березня 2016 року

о 15 годині 30 хвилин, по цивільній справі за позо-

вом Бондарчука Володимира Івановича до Розен-

берга Бориса Ароновича про визнання договору

дійсним та визнання права власності (кабінет № 35,

пр. Маяковського, 5-в, м. Київ).

Суддя О.В. Лісовська
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 4 БЕРЕЗНЯ

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

Oбласть Нiч          День
Черкаська 0     +5      +4    +9
Кіровоградська +2     +7      +6  +13
Полтавська +1     +6      +4    +9
Дніпропетровська +3     +8      +8  +13
Одеська +3     +8   +10  +15
Миколаївська +3     +8   +10  +15
Херсонська +3     +8   +11  +16
Запорізька +3     +8      +8  +13
Харківська +3     +8      +8  +13
Донецька +3     +8      +8  +13
Луганська +3     +8      +8  +13
Крим +3     +8   +11  +16
Київ 0     +2      +4    +6

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Красуні допомагають
бійцям

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

АУКЦІОН. У Вінниці провели благодійний аукціон, лотами на
якому були вироби, зроблені учасницями конкурсу «Міс Вінни-
ця-2016». Вони представили свої картини, вишиті хрестиком та
бісером, рушники, ікебани з паперових квітів тощо. Наприклад,
Катерина Гладка принесла в’язану шапку та шарф у жовто-бла-
китних кольорах. «В’язані
речі завжди стильні, модні
і зберігають позитивну
енергетику та тепло люди-
ни, яка їх зробила.  Гадаю,
такі заходи, як благодійний
аукціон, украй важливі. Я
дуже рада, що змогла до-
лучитися та зробити свій
внесок у допомогу захис-
никам Вітчизни», — сказа-
ла вона.

Найактивнішим учасни-
ком аукціону став Карл Гі-
гінеішвілі, який придбав
лоти на загальну суму 20
тисяч 500 гривень та отри-
мав спеціальний приз від
міського голови Сергія Моргунова — останнє видання книги про
історію Вінниці. «Ми зібралися тут, щоб допомоги нашим вої-
нам, які зараз перебувають у важких умовах. Вишиті картини,
які я придбав, розміщу в офісі на роботі. До речі, лоти, придбані
на аукціоні торік, також зберігаю. Книга від міського голови —
це корисний подарунок, адже вона про історію нашого міста»,
— зазначив він.

Загалом на благодійному заході зібрали 32 тисячі 400 гри-
вень, які передали благодійному фонду «Подільська громада»
на підтримку українських військових на сході країни. До речі,  за
кошти, які зібрали торік під час аналогічного аукціону, придбали
медичну установку для госпіталю в зоні АТО.

«Кожна з 16 фіналісток конкурсу «Міс Вінниця-2016» пред-
ставила свої лоти на аукціоні. Також у нас проводиться благо-
дійна лотерея, призами в якій дарунки, надані відомими в місті
людьми: це картини від художника Федора Панчука, диски з ав-
тографами від Віктора Бронюка, книги від колекціонера Воло-
димира Козюка…» —  розповів директор міського палацу мис-
тецтв Євген Майданик.

Легкоатлети звикають до перемог змолоду
Ганна РОМАШКО 

для «Урядового кур’єра»

ГІДНА ЗМІНА. Шість збірних
— України, Білорусі, Латвії, Лит-
ви, Туреччини і Франції — прове-
ли в Мінську міжнародну матче-
ву зустріч легкоатлетів віком до
20 років. Ці змагання стали пе-
ревіркою найближчого резерву,
а наші спортсмени не розчару-
вали. У підсумку українська 
команда обійшла всіх суперни-
ків, набравши 117 очок, другими
були господарі змагань — біло-
руси. Замкнули трійку призерів
у командному заліку французи.

Зокрема, у секторі для стриб-
ків у висоту як серед юніорів, так
і серед юніорок перемагали ук-
раїнці. Олександр Баранніков
показав результат 2,18 м, а Юлія
Левченко — 1,88 м. «Я в хоро-
шій формі. Два тижні тому вста-
новив особистий рекорд. Тут хо-
тів перевершити його і подолати
2,24 м, але не зміг за нього по-
боротися: у секторі лишився
один, конкуренції не було, тож
не вдалося себе завести», —
розповів журналістам О. Баран-
ніков. 

Єдиним у секторі для потрій-
ного стрибка, хто подолав 16-
метрову позначку, став украї-
нець Павло Безніс. У найкращій

зі спроб він показав 16,08 м. У
змаганнях серед жінок Марія
Синей була третьою (12,68 м).
«Зі стрибками все склалося. Хо-
ча, можливо, трішки не вдалося
реалізувати себе в техніці, проте
результатом задоволений. Було
завдання стрибнути за 16 метрів
— і його я виконав», — не при-
ховував задоволення П. Безніс. 

У секторі для штовхання ядра
перемогла Юлія Байрак. Ще й
додала до особистого рекорду
майже півметра — 13,85 м.

Аліна Шух стала єдиною, хто
за сумою п’ятиборства набрав
понад 4000 очок, — 4179. Вона
показала такі результати: 60 м
з/б — 9,12 с; висота — 1,72 м;
ядро — 13,81 м; довжина — 5,78
м; 800 м — 2.17,96 хв.

Не обійшлося без перемог ук-
раїнських атлетів і на доріжках.
Так, Анатолій Чорний виграв
змагання з бігу на 60 м з/б (6,88
с), Яна Качур була найшвидшою
з бігу на 60 м (7,55 с), Дарія
Ставнича — з бігу на 300 м
(39,48 с), а Андрій Аліксійчук пе-
реміг у змаганнях на 1500 м
(3.58,36 хв). Першою на фініші
також була наша змішана еста-
фетна команда 4 х 200 метрів у
складі Дарії Ставничої, Яни Ка-
чур, Рената Поліщука й Анато-
лія Чорного (1.32,97 хв).

фотофакт

ЗИМУ ПРОВЕЛИ. Українські паралімпійці-зимники потужно
виступили на Кубку світу з лижних гонок та біатлону, що проходив
з 21 по 28 лютого 2016 року в німецькому місті Фінстерау.  У до-
робку національної паралімпійської збірної з лижних видів спорту
27 високих нагород, з яких  8 золотих, 8 срібних та 11 бронзових
медалей (25 в індивідуальному заліку, 2 — в естафетах), а також
друге загальнокомандне місце.  Найкраще в нашій команді висту-
пили Оксана Шишкова та Олександра Кононова. Дівчата  вибо-

роли по 5 нагород, з яких по три — найвищої проби. Зокрема ба-
гаторазова паралімпійська чемпіонка Олександра Кононова (на
знімку в центрі) підіймалася на найвищу сходинку за виграні ко-
ротку і середню  дистанції  в біатлоні та спринт у лижних пере-
гонах.

Наступні старти етапу Кубка світу  пройдуть  з 11 по 21 березня
у фінському Вуокатті. І ми знову вболіватимемо за тих, хто при-
множує славу України! 
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Загалом 
на благодійному заході
зібрано 32 тисячі 
400 гривень, які
передали благодійному
фонду «Подільська
громада» на підтримку
українських військових
на сході країни.

У секторі для стрибків у висоту Олександр Баранніков 
був поза конкуренцією

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

БЛАГОДІЙНІСТЬ. Працівни-
ки департаменту освіти та на-
уки, молоді й спорту Запорізь-
кої міськради провели в Черво-
ноармійську Донецької області
тренінг для фахівців центрів

підтримки сім’ї «Створення без-
печного середовища для дітей,
їхніх батьків/опікунів, постраж-
далих у результаті конфлікту».
Це спільний проект Товариства
Червоного Хреста України та
ЮНІСЕФ. 

Тренери Галина Мазнева та
Ірина Ніколаєнко провели

майстер-класи з 25 волонтера-
ми з тамтешніх міст Селидово-
го та Червоноармійська, а та-
кож сусіднього Бердянська,
презентували ефективні інно-
ваційні методики та ігрові тех-
нології роботи з сім’ями та діть-
ми, постраждалими внаслідок
військових дій в Україні. 

Під час тренінгу волонтери
навчилися розпізнавати, ко-
ли діти перебувають у стані
стресу, дізналися про його
наслідки для здоров’я та ме-
тоди підтримки і допомоги
малечі, яка опинилася в
складних життєвих обстави-
нах.

Запорізькі освітяни навчають волонтерів 
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