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РЕПОРТАЖ

Космічні роботи-шахтарі,
суперточна снайперська гвинтівка,
альтернативні джерела енергії,
інші унікальні розробки школярів
чекають на втілення в життя

ЦИФРА ДНЯ

Банківській системі
можна довіряти 

ФІНАНСИ. Подати проект Державного бюджету на 2016 рік
Міністерство фінансів планує за кілька тижнів, оскільки бюд-
жетний процес безпосередньо пов’язаний з узгодженням по-
даткових змін. Таку позицію озвучила очільник відомства
Наталія Яресько. 

Урядовець також назвала роботу банківської системи ста-
більною, вважаючи, що уряд і НБУ роблять усе необхідне для
підтримки роботи банків. «Можу заспокоїти населення і заяви-
ти, що уряд, Президент, Національний банк — всі працюють на
стабільність і ефективність системи, — цитує УНІАН слова мі-
ністра. — І дуже важливо, щоб ми починали розглядати зако-
нопроекти, зокрема з податкової реформи, повернулися у
програму реформ МВФ, виконали всі свої зобов’язання і змогли
залучати різні джерела фінансування».

Нині не той час, коли варто гальмувати або ускладнювати
економічні процеси й роботу банківської системи, зокрема па-
нікуючи. Тому забирати гроші з банків нераціонально. «Ми по-
чистили банківську систему, і банки, які працюють, стабільні»,
— запевнила Наталія Яресько. 

ЦИТАТА ДНЯ

АРСЕНІЙ ЯЦЕНЮК:
«Ми очікуємо, 

що ЄС продовжить
санкції, якщо Росія
не виконає мінські

домовленості 
у повній

відповідності 
до чітких вимог

угоди».
Прем’єр-міністр про зупинення російської агресії, 
яка є загрозою для всього вільного світу 

24,1 грн за долар
— такий середньорічний курс закладає

Мінфін як макропоказник на 2016 рік
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ВІДВЕРТО

Президент Петро Порошенко обіцяє
ще раз зустрітися з народними
депутатами й зробити все, щоб
країна отримала безвізовий режим
з Європейським Союзом

Нова поліція змінює
правила гри

БЕЗПЕКА. Правоохоронці мають показати, 
чого вони варті
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Ігнорувати не можна лікувати
ГОСТРО. Орфанні хворі не виживуть без підтримки держави

Тетяна МОІСЕЄВА,  
«Урядовий кур’єр»

Усе їхнє життя — щоденна бо-
ротьба за нього. Юлина 10-

річна донька хворіє на вроджену
рідкісну недугу — муковісцидоз.
«Нам не доступні майже всі по-
трібні ліки: вони або не зареєс-

тровані в Україні, або дуже доро-
гі». Тому часто препарати везуть
з-за кордону нелегально. Історії
про те, як людину з ліками, без
яких дитина не може прожити й
дня, висаджують на кордоні че-
рез незаконне перевезення, — на
кожному кроці. «Коли дитині
треба зробити інгаляцію, але ти

не можеш собі цього дозволити,
бачиш, як у неї синіють губи від
браку кисню, знаєш, що зараз
вона почувається так, ніби в про-
тигазі, живеш як у камері кату-
вань», — розповідає Юля.
Дисонанс між її рівним голосом
та сповненими болю очима  —
пекельний.

Нині МОЗ офіційно затвердило
171 нозологію рідкісних недуг.
Скільки достеменно українців
страждають від них, невідомо:
реєстру орфанних хворих у нас
немає. За приблизними підра-
хунками, їх 5 %. 75% орфанних
захворювань вражають дітей.
«Як виживаєте?» — питаю в Юлі.

«Використовуємо прострочені лі-
ки. В інших країнах такі препа-
рати безплатні, тож передають їх
нам як гуманітарну допомогу». До
півроку після закінчення дати лі-
ки ще можна використову-
вати. У такий спосіб, каже
вона, рятуються майже всі
хворі на муковісцидоз. 5
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Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул.
Артема, 5) розглядає цивільну справу №
219/8631/15-ц; 2/219/3640/2015 за позовною за-
явою Публічного акціонерного товариства КБ «При-
ват Банк» до Гудименка Андрія Михайловича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач по справі Гудименко Андрій Ми-
хайлович (останнє відоме суду місце реєстрації
за адресою: 86493, Донецька область, м. Юно-
комунарівськ, вул. Рахманінова, 27/28) виклика-
ється 10 листопада 2015 року на 10 годину 00
хвилин до суду, каб. 301, для участі в розгляді
справи по суті.

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

Суддя Брежнев О. А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул. Артема,
5) розглядає цивільну справу № 219/8606/15-ц;
2/219/3635/2015 за позовною заявою Публічного акціо-
нерного товариства «ДельтаБанк» до Полуночева Олек-
сія Миколайовича, Полуночевої Євгенії Володимирівни
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачі по справі Полуночев Олексій Миколайо-
вич (останнє відоме суду місце реєстрації за адресою:
86400, Донецька область, м. Єнакієве, вул. Куйбишева,
16/2) та Полуночева Євгенія Володимирівна (останнє
відоме cyду місце реєстрації за адресою: 86100, До-
нецька область, м. Макіївка, м-н Сонячний, 26/26) ви-
кликаються 10 листопада 2015 року на 10 годину 30
хвилин до суду, каб. 301, для участі в розгляді справи
по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дачі повинні повідомити суд про причину неявки,
інакше справа буде розглянута за їхньої відсутності.

Суддя Брежнев О. А.

Орджонікідзевський районний суд
міста Маріуполя (м. Маріуполь, проспект
Перемоги, 6) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Іва-
щенко Тетяни Василівни про стягнення
заборгованості.

Відповідач у справі Іващенко Тетяна
Василівна викликається на 10 листопада
2015 року о 08.00 год. до Орджонікідзев-
ського районного суду міста Маріуполя
Донецької області для участі у розгляді
справи по суті.

Суддя Костромітіна О. О.

Великоновосілківський районний суд До-
нецької області в зв’язку з розглядом цивіль-
ної справи за позовом Фролової Валентини
Григорівни до ТОВ «Ексім-Агро ЛТД» про ви-
требування майна з чужого незаконного ко-
ристування, стягнення орендної плати та усіх
доходів від майна повідомляє, що судове за-
сідання призначено на 12.11.2015 р. о 10.00
годині в приміщенні суду за адресою: До-
нецька область, Великоновосілківський
район, смт Велика Новосілка, вул. Фонтанна,
21. Суддя Якішина О.М. Суд викликає як від-
повідача ТОВ «Ексім-Агро ЛТД». Явка до
суду обов’язкова. В разі неявки відповідача
в судове засідання справа буде розглянута
за його відсутності.

Костянтинівський міськрайонний суд До-
нецької області (85110, м. Костянтинівка До-
нецької обл., пр. Ломоносова, 157) у зв’язку з
розглядом цивільної справи за позовом Тупі-
кіної О.С. до Макіївської міської ради, Донець-
кої обласної державної адміністрації про
визначення додаткового строку для прийняття
спадщини викликає представника відповідача
- Макіївської міської ради, останнє відоме міс-
цезнаходження: Донецька область, м. Макі-
ївка, пл. Радянська, 1, на 10 листопада 2015
року об 11 год. 00 хв., каб. № 20, для участі у
розгляді справи по суті.

Представнику відповідача пропонується на-
дати свої заперечення щодо позову та докази.
У випадку неприбуття представник повинен
повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності. 

Суддя О. В. Бєлостоцька
Костянтинівський міськрайонний суд До-

нецької області (85110, м. Костянтинівка До-
нецької обл., пр. Ломоносова, 157) у зв’язку з
розглядом цивільної справи за позовом Писа-
ренка О.С. до Писаренко Ю.Х. про розірвання
шлюбу викликає відповідачку Писаренко Юлію
Хаджадурдиївну, 14.07.1983 р.н., останнє ві-
доме місце проживання: Донецька область, м.
Макіївка, м-н Калінінський, буд. 14, кв. 64, на
10 листопада 2015 року о 8 год. 00 хв., каб. №
20, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття відповідачка повинна повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за її відсутності. 

Суддя О. В. Бєлостоцька

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (суддя О.О. Наумик) викликає в судове засі-
дання, яке відбудеться 10 листопада 2015 року об
11.30 годині за адресою: м. Костянтинівка, пр. Ломо-
носова, 157, корп. 2, каб. 24, у справі за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Дельта Банк» про
стягнення заборгованості як відповідачів Вільотника
Олексія Олександровича, 22.05.1977 р.н., останнє
місце проживання: 86147, Донецька область, Цен-
трально-Міський район, м. Макіївка, квартал Мета-
лург, б. 1б/12; Вільотник Оксану Олександрівну,
останнє місце проживання: 86202, Донецька область,
м. Шахтарськ, м-н 7, б. 9, кв. 16.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази на їх підтвердження.

У разі неявки відповідачів у судове засідання
справа, згідно з вимогами ЦПК України може бути
розглянута за їхньої відсутності.

Суддя О. О. Наумик

Костянтинівський міськрайонний суд До-
нецької області (суддя О.О. Наумик) викликає
в судове засідання, яке відбудеться 10 листо-
пада 2015 року об 11.00 годині за адресою: м.
Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп. 2,
каб. 24, у справі за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Дельта Банк» про стяг-
нення заборгованості як відповідача Мельник
Тетяну Олексіївну, 29.06.1974 р.н., останнє
місце проживання: 85100, Донецька область,
м. Костянтинівка, вул. Транспортна, 86.

Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази на їх підтвер-
дження.

У разі неявки відповідача в судове засі-
дання справа, згідно з вимогами ЦПК України
може бути розглянута за його відсутності.

Суддя О. О. Наумик

Дружківський міський суд Донецької
області викликає відповідача Єфанова
Артема Євгеновича, 26.01.1989 р.н., ос-
таннє відоме місце проживання: До-
нецька обл., м. Ясинувата, вул.
Скрипника, 10, по справі за позовом ПАТ
«Дельта Банк» до Єфанова Артема Євге-
новича про стягнення заборгованості за
кредитним договором, у судове засі-
дання, яке відбудеться 12 листопада 2015
р. о 15.00 год. в приміщенні суду за адре-
сою: Донецька обл., м. Дружківка, вул.
Енгельса, 45. В разі неявки в судове засі-
дання суд розглядатиме справу у відсут-
ності відповідача за наявними в ній
доказами.

Суддя Т. Л. Панова

В провадженні Жовтневого районного
суду м. Маріуполя Донецької області
(87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31)
знаходиться кримінальне провадження за
обвинуваченням Галані Олександра Ген-
надійовича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч.2 ст.28,
ч.1, 2 ст.258-3 КК України, який виклика-
ється для участі у розгляді кримінального
провадження, яке відбудеться 12 листо-
пада 2015 року о 14.00 годині в примі-
щенні суду за адресою: м. Маріуполь,
пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.

Суддя О. Г. Васильченко

«ДЕКЛАРАЦІЯ
про готовність до експлуатації об’єкта, будівельні роботи на якому
виконувалися на підставі повідомлення про початок їх виконання»

замінити словами
«ДЕКЛАРАЦІЯ

про готовність до експлуатації об’єкта, будівництво
якого здійснено на підставі будівельного паспорта»;

пункт 5 викласти в такій редакції:
«5. Інформація про документ, що посвідчує право власності чи користування зе-

мельною ділянкою ___________________________________
(дата, серія, номер документа,

________________________________________________________________
що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, дата,

________________________________________________________________
номер договору суперфіцію (необхідне зазначити)

_______________________________________________________________.»;
та кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)

2) у додатку 3:
слова

«ДЕКЛАРАЦІЯ
про готовність об’єкта до експлуатації 

(крім об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури)»
замінити словами

«ДЕКЛАРАЦІЯ
про готовність до експлуатації об’єкта,

який належить до I—III категорії складності»;
пункти 13 і 22 викласти в такій редакції:
«13. Інформація про документ, що посвідчує право власності чи користування зе-

мельною ділянкою ___________________________________
(дата, серія, номер документа,

________________________________________________________________
що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, дата,

________________________________________________________________
номер договору суперфіцію (необхідне зазначити)

_______________________________________________________________.»;
та кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)

«22. Кошти пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної ін-
фраструктури населеного пункту відповідно до договору, укладеного
_______________________  з ______________________________________

(дата укладення договору) (найменування органу місцевого самоврядування)
________________________________________________________________,
сплачено в повному обсязі __________________________________________

(документи, що підтверджують сплату пайової участі)
________________________________________________________________

(для замовників, які до сплати пайової участі не залучаються,
_______________________________________________________________.»;

зазначається підстава для звільнення)
доповнити примітки пунктом 4 такого змісту:
«4. Відомості щодо техніко-економічних показників для об’єктів інженерно-транс-

портної інфраструктури зазначаються як опис об’єкта, а характеристика житлових
будинків для таких об’єктів не зазначається.»;

3) додаток 4 виключити;
4) у додатку 5:
слова

«ДЕКЛАРАЦІЯ
про готовність об’єкта до експлуатації (щодо самочинно збудованого
нерухомого майна, на яке визнано право власності за рішенням суду)»

замінити словами
«ДЕКЛАРАЦІЯ

про готовність до експлуатації самочинно збудованого
об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду»;

пункти 10 і 18 викласти в такій редакції:
«10. Інформація про документ, що посвідчує право власності чи користування зе-

мельною ділянкою __________________________________
(дата, серія, номер документа,

________________________________________________________________
що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, дата,

________________________________________________________________
номер договору суперфіцію (необхідне зазначити)

_______________________________________________________________.»;
та кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)

«18. Кошти пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної ін-
фраструктури населеного пункту відповідно до договору, укладеного
_______________________  з ______________________________________

(дата укладення договору) (найменування органу місцевого самоврядування)
________________________________________________________________,
сплачено в повному обсязі __________________________________________

(документи, що підтверджують сплату пайової участі)
________________________________________________________________

(для замовників, які до сплати пайової участі не залучаються,
_______________________________________________________________.»;

зазначається підстава для звільнення)
5) у додатку 6 слова «декларації про готовність об’єкта (крім об’єкта інженерно-

транспортної інфраструктури) до експлуатації/декларації про готовність інженерно-
транспортної інфраструктури до експлуатації (необхідне підкреслити)/декларації про
готовність об’єкта до експлуатації (щодо самочинно збудованого нерухомого майна,
на яке визнано право власності за рішенням суду),» замінити словами і цифрами
«декларації про готовність до експлуатації об’єкта, який належить до I—III категорії
складності/ декларації про готовність до експлуатації самочинно збудованого об’єкта,
на який визнано право власності за рішенням суду»;

6) у додатку 9:
пункт 12 викласти в такій редакції:
«12. Кошти пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної ін-

фраструктури населеного пункту відповідно до договору, укладеного
_______________________  з _______________________________________

(дата укладення договору) (найменування органу місцевого самоврядування)
________________________________________________________________,
сплачено в повному обсязі __________________________________________

(документи, що підтверджують сплату пайової участі)
________________________________________________________________

(для замовників, які до сплати пайової участі не залучаються,
_______________________________________________________________.»;

зазначається підстава для звільнення)
доповнити додаток пунктом 13 такого змісту:
«13. Інформація про документ, що посвідчує право власності чи користування зе-

мельною ділянкою ___________________________________
(дата, серія, номер документа,

________________________________________________________________
що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, дата,

________________________________________________________________
номер договору суперфіцію (необхідне зазначити)

_______________________________________________________________.»;
та кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)

7) у додатку 10:
слова і цифри

«ЗАТВЕРДЖЕНО
_______________________________________

(прізвище, ініціали та посада керівника

_______________________________________
органу державного архітектурно-будівельного контролю)

_____________ 20__ р. __________________
(дата) (підпис)

М.П.» виключити;
слова
«Відомості у наданих документах достовірні/ недостовірні (необхідне підкреслити)
______________________________________________________________.»;

(зазначаються відомості, які є недостовірними)
«Головний державний
інспектор/головний інспектор
будівельного нагляду ____________    __________________

(підпис)                          (ініціали та прізвище)

М.П.»   

замінити словами
«Відомості у заяві про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта

та видачу сертифіката і акті готовності до експлуатації достовірні / недостовірні (не-
обхідне підкреслити)

_____________________________________________________________.»
____________________________   ________________  __________________

(найменування посади)                                      (підпис)             (ініціали та прізвище) 
МП»;   

8) у додатку 11 слова «нове будівництво, реконструкція (у тому числі технічне пе-
реоснащення діючих підприємств), реставрація, капітальний ремонт» замінити сло-
вами «нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, технічне
переоснащення діючих підприємств».

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30 жовтня 2015 р. № 1134-р
Київ

Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів
України та Урядом Республіки Молдова 

про організацію обміну інформацією про осіб,
транспортні засоби, на яких особи перетинають

українсько-молдовський державний кордон
Схвалити проект Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки

Молдова про організацію обміну інформацією про осіб, транспортні засоби, на яких
особи перетинають українсько-молдовський державний кордон.

Уповноважити Голову Державної прикордонної служби Назаренка Віктора Олек-
сандровича підписати зазначену Угоду.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 жовтня 2015 р. № 881
Київ

Деякі питання забезпечення діяльності 
Українського центру оцінювання якості 
освіти та його регіональних підрозділів

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Установити, що використання Українським центром оцінювання якості ос-

віти та його регіональними підрозділами коштів, передбачених у загальному
фонді державного бюджету на 2015 рік за бюджетною програмою «Здійс-
нення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським цен-
тром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами», з метою
відновлення матеріально-технічної бази та проведення зовнішнього незалеж-
ного оцінювання до 31 грудня 2015 р. здійснюється без урахування положень
постанов Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2001 р. № 332 «Про граничні
суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устат-
кування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними органами, а також
установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і міс-
цевих бюджетів» (Офіційний вісник України, 2001 р., № 14, ст. 615) і від 1
березня 2014 р. № 65 «Про економію державних коштів та недопущення
втрат бюджету» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 22, ст. 683).

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

реклама   оголошення   виклики до суду   реклама   оголошення   виклики до суду
Орджонікідзевський районний суд міста

Маріуполя Донецької області (87505, м. Ма-
ріуполь, пр. Перемоги, 6) розглядає ци-
вільну справу за позовом Пєстєрєвої Наталії
Вікторівни до Пєcтєрєва Костянтина Воло-
димировича про розірвання шлюбу.

Відповідач Пєcтєров Костянтин Володи-
мирович, останнє відоме місце реєстрації та
мешкання якого є бульвар Комсомоль-
ський, будинок 10, квартира 58 в місті Ма-
ріуполі Донецької області, викликається для
участі у розгляді вищевказаної цивільної
справи по суті на 10 листопада 2015 року о
10.00 годині та на 16 листопада 2015 року
о 09.30 годині, кабінет № 218.

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. 

У випадку неприбуття відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність
на підставі документів, які є в матеріалах
справи.

Суддя Мельник І.Г.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського,
буд. 2) розглядає цивільну справу за позовною за-
явою Головського Олександра Євгеновича до Зер-
нова Сергія Олександровича до Відділення
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві і професійних
захворювань в Центрально-Міському районі м. Гор-
лівка Донецької області про стягнення невиплачених
щомісячних страхових виплат, її індексації та про від-
шкодування моральної шкоди. Відповідач по справі
Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві і
професійних захворювань в Центрально-Міському
районі м. Горлівка Донецької області, останнє відоме
місце розташування: Донецька область, місто Гор-
лівка, вул. Рудакова, будинок № 66, викликається на
10 листопада 2015 року о 10 годині 00 хвилин до
Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-
ласті (Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Добро-
вольського, 2) 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 Хаустова Т.А.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає обвинувальний
акт у кримінальному провадженні за підозрою Морозова Павла Павло-
вича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1
ст. 258-3 КК України, внесеного до Єдиного реєстру судових розслі-
дувань за № 42015050000000443 від 26 серпня 2015 року. Судове за-
сідання на підставі ухвали Слов’янського міськрайонного суду від 13
жовтня 2015 року здійснюється в порядку спеціального судового про-
вадження за участю захисника на підставі ст. 139 КПК України. Остання
відома адреса місця мешкання підозрюваного Морозова Павла Павло-
вича Донецька область, м. Горлівка, вул. Жукова, б. 18, кв. 35. Він ви-
кликається до суду на 10 листопада 2015 року на 14 год. 00 хв.

Одночасно суд роз’яснює положення ст. 323 КПК України, а саме:
судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо злочинів, зазна-
чених у частині другій статті 297-1 цього кодексу, може здійснюватися
за відсутності обвинуваченого (in absentia), який переховується від ор-
ганів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідаль-
ності (спеціальне судове провадження). З моменту опублікування
повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної
сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином
ознайомленим з її змістом. Якщо підстави для постановлення судом
ухвали про спеціальне судове провадження перестали існувати, по-
дальший судовий розгляд розпочинається спочатку згідно із загаль-
ними правилами, передбаченими цим Кодексом.

Суддя О.В. Ільяшевич

Повістка про виклик обвинувачених
Обвинувачені: Кожемяко Роман Іва-

нович, який мешкає за адресою: До-
нецька обл., м. Єнакієве, вул. Барикадна,
7/1; Гура Сергій Олексійович, який меш-
кає за адресою: Донецька обл., м. Вугле-
гірськ, вул. Харківська, 29; Черних
Світлана Сергіївна, яка мешкає за адре-
сою: Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Ай-
вазовського, 16; Apecтов Юрій
Вікторович, який мешкає за адресою:
Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Чубаря,
166; Мельник Роман Володимирович,
який мешкає за адресою: Донецька обл.,
м. Єнакієве, вул. Комуністична, 51/4; Ви-
ноградов Владислав Вікторович, який
мешкає за адресою: Донецька обл.,
м. Єнакієве, вул. Леніна, 213, на підставі
ст.ст. 9, 135, 137, 314 КПК України викли-
каються на 10 листопада 2015 року 
о 09.00 годині до Артемівського міськ-
районного суду (м. Артемівськ Донець-
кої області, вул. Артема, 5, кім. 313),
для участі в підготовчому судовому за-
сіданні у кримінальному провадженні
№ 219/6559/2015-к, 1кп/219/518/2015 р.
за ст. 258-3 ч. 1 КК України. 

Суддя Радченко Л. А.

Жмеринський міськрайонний
суд Вінницької області викликає в
судове засідання як відповідача
Савуляка Валерія Миколайовича,
31.07.1962 року народження,
місце реєстрації: Вінницька об-
ласть, м. Жмеринка, вул. Учи-
лищна, 51, мешканця: Вінницька
область, м. Жмеринка, вул. Оде-
ська, 38, та повідомляє, що 11
листопада 2015 року о 10 годині
00 хвилин у приміщенні суду 
(м. Жмеринка, вул. Образцова, 6)
відбудеться судовий розгляд ци-
вільної справи за позовом Жме-
ринської міської ради до Савуляка
Валерія Миколайовича про при-
мусове стягнення збитків, запо-
діяних тимчасовим зайняттям
земельної ділянки.

У разі неявки в судове засі-
дання справу буде розглянуто у
вашу відсутність.

Суддя Порощук П. П.
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реклама. оголошення

Казанківський районний суд Миколаїв-
ської області викликає Капіцина Олексан-
дра Володимировича на 09 годину 30
хвилин 11 листопада 2015 року за адре-
сою: вул. Аненко, 50, смт Казанка Казан-
ківського району Миколаївської області,
на розгляд цивільної справи за позовною
заявою ПАТ КБ «Приват Банк» до Капі-
цина Олександра Володимировича про
стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Якщо відповідач не може з поважних
причин з’явитися до суду, він повинен по-
відомити його завчасно.

Суддя Х. В. Іщенко 

Казанківський районний суд Миколаїв-
ської області викликає Рогульова Миколу
Анатолійовича на 09 годину 20 хвилин 11
листопада 2015 року за адресою: вул.
Аненко, 50, смт Казанка Казанківського
району Миколаївської області, на розгляд
цивільної справи за позовною заявою
ПАТ КБ «Приват Банк» до Рогульова Ми-
коли Анатолійовича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.

Якщо відповідач не може з поважних
причин з’явитися до суду, він повинен по-
відомити його завчасно.

Суддя Х. В. Іщенко 

Казанківський районний суд Миколаїв-
ської області викликає Лободюк Ларису
Володимирівну на 09 годину 00 хвилин 11
листопада 2015 року за адресою: вул.
Аненко, 50, смт Казанка Казанківського
району Миколаївської області, на розгляд
цивільної справи за позовною заявою
ПАТ КБ «Приват Банк» до Лободюк Ла-
риси Володимирівни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Якщо відповідачка не може з поважних
причин з’явитися до суду, вона повинна
повідомити його завчасно.

Суддя Х. В. Іщенко

Казанківський районний суд Миколаїв-
ської області викликає Гордєєву Віолетту
Віталіївну на 09 годину 10 хвилин 11 лис-
топада 2015 року за адресою: вул.
Аненко, 50, смт Казанка Казанківського
району Миколаївської області, на розгляд
цивільної справи за позовною заявою
ПАТ КБ «Приват Банк» до Гордєєвої Віо-
летти Віталіївни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Якщо відповідачка не може з поважних
причин з’явитися до суду, вона повинна
повідомити його завчасно.

Суддя Х. В. Іщенко

Казанківський районний суд Миколаїв-
ської області викликає Мельник Наталію
Михайлівну на 09 годину 50 хвилин 11
листопада 2015 року за адресою: вул.
Аненко, 50, смт Казанка Казанківського
району Миколаївської області, на розгляд
цивільної справи за позовною заявою
ПАТ КБ «Приват Банк» до Мельник Ната-
лії Михайлівни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Якщо відповідачка не може з поважних
причин з’явитися до суду, вона повинна
повідомити його завчасно.

Суддя Х. В. Іщенко 

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає:

1. Соляника Євгена Олександровича, 04.07.1980 р.н.,
як відповідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/1725/15-ц за позовом ПАТ «Всеукраїнський Банк
Розвитку» до Соляника Євгена Олександровича, що від-
будеться 19.11.2015 року об 11.00 год.;

2. Зиза Володимира Аркадійовича, 20 листопада 1957
р.н., Зиза Валентину Володимирівну, 18 травня 1959 р.н.,
як відповідачів у судове засідання по цивільній справі
№426/1717/15-ц за позовом ПАТ «Всеукраїнський Банк
Розвитку», що відбудеться 19.11.2015 року о 10.30 год.

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

Суддя О. М. Попова

Казанківський районний суд Мико-
лаївської області викликає Дзюбас Ка-
терину Іванівну на 10 годину 00 хвилин
11 листопада 2015 року за адресою:
вул. Аненко, 50, смт Казанка Казанків-
ського району Миколаївської області,
на розгляд цивільної справи за позов-
ною заявою ПАТ КБ «Приват Банк» до
Дзюбас Катерини Іванівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним до-
говором.

Якщо відповідачка не може з поваж-
них причин з’явитися до суду, вона по-
винна повідомити його завчасно.

Суддя Х. В. Іщенко 

Казанківський районний суд Мико-
лаївської області викликає Петров-
ського Олександра Геннадійовича на
09 годину 40 хвилин 11 листопада 2015
року за адресою: вул. Аненко, 50, смт
Казанка Казанківського району Мико-
лаївської області, на розгляд цивільної
справи за позовною заявою ПАТ КБ
«Приват Банк» то Петровського Олек-
сандра Геннадійовича про стягнення
заборгованості за кредитним догово-
ром.

Якщо відповідач не може з поваж-
них причин з’явитися до суду, він по-
винен повідомити його завчасно.

Суддя Х. В. Іщенко

Казанківський районний суд Мико-
лаївської області викликає Курганову
Наталію Леонідівну на 10 годину 20
хвилин 11 листопада 2015 року за ад-
ресою: вул. Аненко, 50, смт Казанка
Казанківського району Миколаївської
області, на розгляд цивільної справи за
позовною заявою ПАТ КБ «Приват
Банк» до Курганової Наталії Леонідівни
про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Якщо відповідачка не може з поваж-
них причин з’явитися до суду, вона по-
винна повідомити його завчасно.

Суддя Х. В. Іщенко 

Казанківський районний суд Мико-
лаївської області викликає Попутаров-
ського Дмитра Олександровича на 10
годину 10 хвилин 11 листопада 2015
року за адресою: вул. Аненко, 50, смт
Казанка Казанківського району Мико-
лаївської області, на розгляд цивільної
справи за позовною заявою ПАТ КБ
«Приват Банк» до Попутаровського
Дмитра Олександровича про стягнення
заборгованості за кредитним догово-
ром.

Якщо відповідач не може з поваж-
них причин з’явитися до суду, він по-
винен повідомити його завчасно.

Суддя Х. В. Іщенко 

Троїцький районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання Кабаліна
Сергія Миколайовича, Приватне підприєм-
ство «КБ-УКРАЇНА», ТОВ «Луганський регіо-
нальний шинний склад» як відповідачів по
справі №433/647/15-ц за позовом ПАТ
«Райффайзен Банк Аваль» до Кабаліна Сер-
гія Миколайовича, Приватне підприємство
«КБ-УКРАЇНА», ТОВ «Луганський регіональ-
ний шинний склад» про стягнення заборго-
ваності; Малахова Сергія Володимировича як
відповідача по справі №433/1313/15-ц за по-
зовом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» до
Малахова Сергія Володимировича про стяг-
нення заборгованості; Бєлікова Віталія Олек-
сандровича, Приватне підприємство
«КБ-УКРАЇНА», ТОВ «Луганський регіональ-
ний шинний склад» як відповідачів по справі
№433/646/15-ц за позовом ПАТ «Райффай-
зен Банк Аваль» до Бєлікова Віталія Олексан-
дровича, Приватне підприємство
«КБ-УКРАЇНА», ТОВ «Луганський регіональ-
ний шинний склад» про стягнення заборго-
ваності. Судове засідання відбудеться
13.11.2015 року о 10 годині 00 хвилин за ад-
ресою: вул. 1 Травня, 5-А, смт Троїцьке Лу-
ганської області.

У разі неявки в судове засідання справу
буде розглянуто без вашої участі в порядку
ст. 169 ЦПК України. 

Суддя Ляшенко М. А.

Старобільський районний суд Луганської
області викликає відповідачів за позовами
ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Акцентбанк» про
стягнення заборгованості у судові засідання,
які відбудуться: 

18.11.2015 р.
Жерліцин Дмитро Васильович о 14.00

Суддя О.М. Березка
13.11.2015 р.
Мурадов Базiрган Юнус-огли о 09.00

Суддя О.В.Ткач  
10.11.2015 р. 
Путря Олександр Олександрович о 8.00

Суддя С.В. Олійнік
13.11.2015 р. (резервне судове засідання

18.11.2015 р.)
Пономарьов Вадим Іванович о 10.30.

Суддя О.О. Пелих
07.12.2015 р.
Євдокименко Володимир Михайлович 

о 8.00
Прістинська Олена Олександрівна о 8.15

Суддя І.В.Кудрявцев
18.11.2015 р.
Десятов Сергій Миколайович о 14.00

Суддя О.В.Форощук
У разі неявки, суд розглядатиме справу без

вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
З опублікуванням цього оголошення від-

повідачі по справах вважаються належним
чином повідомленими про час, день та місце
проведення судового засідання.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає від-
повідачів за позовами ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Акцентбанк» про
стягнення заборгованості, у судові засідання, які відбудуться: 

10.11.2015 р. 
Вєрєцун (Туркевич) Світлана Іванівна о 15.00 (останнє відоме місце

проживання: Луганська обл., Лутугинський район, с. Круглик, вул.
Крупської, буд. 34), справа № 409/2413/15-ц

13.11.2015 р. (резервне судове засідання 24.11.2015 р.)
Позняховська Алла Василiвна о 15.00 (останнє відоме місце про-

живання: Луганська обл., м. Лутугине, пр. Миру, буд. 70, кв. 76),
справа № 409/2831/15-ц

16.11.2015 р.
Васильєв Микола Євгенійович о 13.00 (останнє відоме місце про-

живання: Луганська обл., м. Луганськ, вул. Комунарська, буд. 83),
справа № 409/2612/15-ц

23.11.2015 р.
Суддя  районного суду В.Г. Скворцова

23.11.2015 р. (резервне судове засідання 30.11.2015 р.)
Тюленін Сергій Петрович о 13.00 (останнє відоме місце прожи-

вання: Луганська обл., Лутугинський р-н, смт Успенка, вул. Свер-
длова, буд. 113), справа № 409/3082/15-ц

Пронський Валентин Вiкторович о 14.00 (останнє відоме місце
проживання: Луганська обл., м. Луганськ, вул. Тургєнєва, буд. 17)

Суворов Андрiй Володимирович о 15.30 (останнє відоме місце
проживання: Луганська обл., м. Луганськ, кв. Ольховський, буд. 5, кв.
194)

Пахоленко Михайло Миколайович  о 15.00 (останнє відоме місце
проживання: Луганська обл., м. Луганськ, кв-л Мирний, буд. 8, кв.78),
справа № 409/3008/15-ц

Черкашенiнов Олександр Миколайович о 13.30 (останнє відоме
місце проживання: Луганська обл., Лутугинський р-н, с. Роскошне,
вул. Новостройна, буд. 82)

Суддя  районного суду  О.Ю.Максименко
У разі неявки суд розглядатиме справи без вашої участі на підставі

ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього оголошення відповідачі
по справах вважаються належним чином повідомленими про час,
день та місце проведення судового засідання.

До уваги адвокатів міста Києва
Повідомляємо про проведення щорічних зборів адвокатів

міста Києва для обрання делегатів на щорічну звітну конферен-
цію:

лівий берег — Ентузіастів, 1 (Славутич), правий берег —
пр. Перемоги, 40—в (Виставковий центр Пушкінський парк),

Збори (пр. Перемоги, 40—в) 20.11.2015:
• Шевченківський район — початок об 11.00 год. (початок ре-

єстрації з 10.30) — відповідальний — член Ради Корінна Н.
• Солом’янський район — початок об 11.00 год. (початок ре-

єстрації з 10.30) — відповідальний — член Ради — Іванов І.
• Святошинський район — початок о 13.00 год. (початок ре-

єстрації о 12.30) — відповідальні члени Ради — Корінна Н., Іва-
нов І.

• Голосіївський район — початок о 14.00 год. (початок реєс-
трації о 13.30) — відповідальні члени Ради — Сірий М., Репець-
кий С.

• Оболонський район — початок о 14.00 год. (початок реєс-
трації о 13.30) — відповідальний — член Ради — Брицька Г.

• Печерський район — початок о 15.00 год. (початок реєстрації
о 14.30) — відповідальний член Ради — Лошаков Д., 
Клочков В.

• Подільський район — початок о 15.00 год. (початок реєстра-
ції о 14.30) — відповідальні члени Ради — Афіндуліді С., Саф-
ронов В.

Збори (Ентузіастів, 1) 20.11.2015:
• Дніпровський район — початок об 11.00 год. (початок реєс-

трації з 10.30) — відповідальний — член Ради Степ’юк В.
• Деснянський район — початок об 11.00 год. (початок реєс-

трації з 10.30) — відповідальний — член Ради Дробязко М.
• Дарницький район — початок о 13.00 год. (початок реєстрації

о 12.30) — відповідальні члени Ради — Дробязко М., Степ’юк В. 
При реєстрації (для прискорення процесу) просимо користу-

ватися новими посвідченнями.

Троїцький  районний суд Луганської
обл. викликає відповідачів за позовами
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення за-
боргованості у судове засідання, яке від-
будеться:

12.11.2015 року
09:00 Гузь Юрій Дмитрович (цивільна

справа 433/1938/15-ц)
09:00 Стоянов Сергій Лазаревич (ци-

вільна справа 433/1921/15-ц)
09:00 Кідалов Олександр Григорович

(цивільна справа 433/2214/15-ц)
У разі неявки відповідачів  в судове за-

сідання суд розглядатиме справу без
Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни. 

Суддя Суський О.І.

Троїцьким районним судом Луганської

області викликається до суду:

- Мішанін Григорій Анатолійович (ос-

таннє місце проживання: 91048, Луган-

ська обл., м. Луганськ, вул. Галицького,

буд. 125) на 09 годину 00 хвилин,

12.11.2015 р. для участі у розгляді справи

№ 433/2460/15-ц по суті за позовом ПАТ

КБ «Приватбанк».

Cуддя Суський О.І.

Житомирський районний суд Житомирської області викликає Кудраса Володимира Ва-
сильовича в судове засідання, що відбудеться о 16 годині 30 хвилин 16 листопада 2015
року за адресою: м. Житомир, вул. Щорса, 92, каб. 16, як відповідача по цивільній справі
№ 278/1999/15-ц за позовом Ковальчук Тетяни Віталіївни про розірвання шлюбу.

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

Готуватись до слухання справи (ознайомитись з матеріалами справи, знімати копії, за-
являти клопотання про забезпечення доказів (виклик свідків, витребування письмових до-
казів тощо), у випадку прийняття у ній участі, прошу завчасно до дати, визначеної для
слухання 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 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

Новоайдарський районний суд викликає
Олейникова Віталія Валерійовича, 10 березня
1986 року народження, зареєстрованого за
адресою: м. Луганськ, кв. Мирний, буд. 9, кв.
16, як відповідача в судове засідання з цивіль-
ної справи №419/1802/15-ц за позовом Циби
Сергія Анатолійовича до Олейникова Віталія
Валерійовича про визнання батьківства та
внесення змін до актового запису про народ-
ження дитини, третя особа: Циба Тетяна Ми-
колаївна, Служба у справах дітей
Новоайдарської РВЦА, що відбудеться 16 лис-
топада 2015 року о 15.00 годині в приміщенні
суду за адресою: Луганська область, смт Но-
воайдар, вул. Миру, 38.

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

Суддя О. М. Іванова

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 13) розглядається
цивільна справа № 236/2440/15-ц за позовом Моторного
(транспортного) страхового бюро України до Братков-
ського В.О., третя особа: Синявська І. А. про поновлення
пропущеного строку звернення до суду, відшкодування в
порядку регресу витрат, пов’язаних з виплатою страхового
відшкодування.

Відповідач Братковський Владислав Олександрович та
третя особа Синявська Ірина Анатоліївна викликаються до
каб. № 12 суду на 11 листопада 2015 року на 15 годину 30
хвилин для участі у розгляді справи по суті.

У разі неявки відповідача та третьої особи справа буде
розглянута у їх відсутність за наявними доказами.

Суддя Саржевська І.В.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Дзержинськ, вул. 50 років Жовтня, 4) розглядає ци-
вільну справу за позовом Моторного (транспортного)
страхового бюро України до Ляшенко Володимира Анато-
лійовича про відшкодування в порядку регресу витрат на
страхове відшкодування. Відповідач по справі Ляшенко
Володимир Анатолійович (зареєстрований за адресою: 
м. Донецьк, вул. Амбулаторна, буд. 8) викликається на 11
листопада 2015 року на 10-30 год. до суду, каб. № 8, 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 О.Г. Геря

Ленінський районний суд м. Харкова повідомляє,
що судове засідання по цивільній справі за позовом
ПАТ КБ «Правекс Банк» до Деркач Тамари Сергіївни,
Деркач Володимира Олександровича, Гончаренка
Євгена Олександровича, Деркач Олександра Воло-
димировича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором призначено на 13 листопада 2015
року о 09.00 год. у приміщенні суду за адресою: 
м. Харків, вул. Полтавський шлях, 20, каб. № 6, по-
верх 2. У разі неявки відповідачів Деркач Т.С., Дер-
кач В.О., Гончаренка Є.О., Деркач О.В. в судове
засідання, слухання справи буде проведено за їх від-
сутності. Суддя О.І. Клименко

Дружківський міський суд Донецької області викли-
кає як відповідача Литвиненка Андрія Миколайовича,
08.06.1985 р.н., останнє відоме місце проживання: До-
нецька обл., м. Ясинувата, вул. Флотська, 25, по справі
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Литвиненка Андрія
Миколайовича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, в судове засідання, яке відбудеться 11
листопада 2015 р. о 14.30 год. в приміщенні суду за ад-
ресою: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45.
В разі неявки в судове засідання суд розглядатиме
справу у відсутності відповідача за наявними у справі
доказами.

Суддя Т.Л. Панова

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми зна-
ходиться цивільна справа № 591/5243/15-ц за позовом
ТОВ «Кредекс Фінанс» до Несущого Ігоря Миколайовича
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Зарічний районний суд м. Суми у відповідності до ч. 9
ст. 74 ЦПК України викликає до суду Несущого Ігоря Ми-
колайовича, останнє відоме місце проживання: м. Суми,
вул. Інтернаціоналістів, 57, кв. 43, як відповідача по справі
на 10 листопада 2015 року о 09.00 годині.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Зарічного
районного суду м. Суми за адресою: м. Суми, вул. Акаде-
мічна, 13, каб. № 407, головуючий - суддя Грищенко О.В.

В разі неявки відповідача в судове засідання справа
буде розглянута в його відсутність.

У Подільському районному суді м. Києва 12 лис-

топада 2015 року о 12 год. 20 хв. під головуванням

судді Богінкевич C.M. буде розглядатись цивільна

справа за позовом Публічного акціонерного това-

риства «Альфа-Банк» до Торунян Олени Миколаївни

про стягнення заборгованості.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) у су-

дове засідання обов’язкова.

Суддя Богінкевич С. М.

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, м.
Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Миро-
нова Олександра Миколайовича як відповідача в су-
дове засідання по цивільній справі № 426/4816/15-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства
Банк «ТРАСТ» до Миронова Олександра Миколайо-
вича про стягнення заборгованості, що відбудеться
12 листопада 2015 року о 15.00 год.

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

Суддя В.О. Половинка

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Київ,
вул. М. Кривоноса, 25, каб. 10) викликає на 11.00
год. 11.11.2015 року Буценка Олексу Володимиро-
вича як відповідача по цивільній справі Публічного
акціонерного товариства «Родовід Банк» до Мусає-
лян Ірини Григорівни, Буценка Олекси Володимиро-
вича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

При цьому повідомляємо, що в разі вашої неявки
в судове засідання без поважних причин або непо-
відомлення про причини своєї неявки, суд вирішує
справу на підставі наявних у ній доказів.

Суддя В. В. Лазаренко
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Троїцьким районним судом Луганської області ви-
кликаються до суду:

- Фоміна Наталія Сергіївна (останнє місце прожи-
вання: 91000, Луганська обл., м. Луганськ, кв. Схід-
ний, буд. 20, кв. 436, 437) на 09 годину 00 хвилин
12.11.2015 р. для участі у розгляді справи по суті за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Сухонос Максим Вікторович (останнє місце про-
живання: 91000, Луганська обл., м. Луганськ, кв.
Дзержинського, буд. 14, кв. 2/12) на 09 годину 10
хвилин 12.11.2015 р. для участі у розгляді справи по
суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Васильєв Олександр Валерійович (останнє місце
проживання: 91000, Луганська обл., м. Луганськ, вул.
Жукова, буд. 20, кв. 71) на 09 годину 20 хвилин
12.11.2015 р. для участі у розгляді справи по суті за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Жосан Ірина Віталіївна (останнє місце прожи-
вання: 91000, Луганська обл., м. Луганськ, кв.
Дружби, буд. 7, кв. 82) на 09 годину 30 хвилин
12.11.2015 р. для участі у розгляді справи по суті за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Кіциєв Владислав Едуардович (останнє місце
проживання: 91000, Луганська обл., м. Луганськ, кв.
Ватутіна, буд. 36, кв. 157) на 09 годину 40 хвилин
12.11.2015 р. для участі у розгляді справи по суті за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Назарько Ярослав Юрійович (останнє місце про-
живання: 91000, Луганська обл., м. Луганськ, квар-
тал Дружби, буд. 12в, кв. 119) на 09 годину 50 хвилин
12.11.2015 р. для участі у розгляді справи по суті за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Суський О.І.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (суддя Бондаренко В.М.) викликає в якості
відповідачів:

Жаданову Світлану Дмитрівну. 1968 р. н. (м. Донецьк,
вул. Партизан Харічкових, буд. 44), Жаданова Миколу
Івановича, 1971 р. н. ( м. Донецьк, вул. Партизан Харіч-
кових, буд. 44), Самойлова Миколу Миколайовича (До-
нецька обл., м. Макіївка, вул. Планерна, буд. 62) по
цивільній справі №185/7610/15-ц за позовом АТ «Дельта
Банк» до Жаданової С.Д., Жаданова М.І., Самойлова
М.М. про стягнення заборгованості;

Кириченка Дениса Олександровича, 1985 р. н.
(м. Донецьк, пр. Партизанський, буд. 72а, кв. 24), Ки-
риченко Марину Анатоліївну 1971 р. н. (м. Донецьк, 
пр. Партизанський, буд. 72а, кв. 24) по цивільній справі
185/7563/15-ц за позовом АТ «Дельта Банк» до Кири-
ченка Д.О., Кириченко М. А. про стягнення заборгова-
ності;

Мурачову Олександру Миколаївну 1979 р. н. (м. До-
нецьк, вул. Собінова, буд. 160, кв. 44) та Мурачова Де-
ниса Сергійовича, 1978 р. н. (Донецька область, 
м. Артемівськ, П. Калініна, буд. 109, кв. 2) по цивільній
справі №185/9871/15-ц за позовом АТ «Дельта Банк» до
Мурачової О.М., Мурачова Д. С. про стягнення заборго-
ваності;

Фроленкову Марину Євгенівну, 1975 р. н. (м. Донецьк,
вул. Герцена, буд. 57, кв. 52), Фроленкова Андрія Воло-
димировича, 1973 р. н. (м. Донецьк, вул. Муранова, буд.
31), Костенкову Лідію Василівну, 1951 р. н. (м. Донецьк,
вул. Муранова, буд. 31), по цивільній справі 
№ 185/9723/15-ц за позовом АТ «Дельта Банк» до Фро-
ленкової М. Є., Фроленкова А. В., Костенкової Л. В. про
стягнення заборгованості.

Судові засідання призначені на 16 листопада 2015
року на 09-00 год. за адресою: 51400, Дніпропетровська
обл., м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 306. У разі
неявки відповідачів у судові засідання справи, згідно з
вимогами ЦПК України, можуть бути розглянуті за їх від-
сутності.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя До-
нецької області (87505, м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6)
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» до Каткова Олексія Андрійовича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Відповідач Катков Олексій Андрійович, останнє відоме
місце реєстрації та мешкання якого є проспект Маршала
Жукова, 64-78 в місті Маріуполі Донецької області, ви-
кликається для участі у розгляді вищевказаної цивільної
справи по суті на 11 листопада 2015 року о 09-00 годині
та 16 листопада 2015 року об 11-00 годині, кабінет 
№ 218.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність на підставі до-
кументів, які є в матеріалах справи.

Суддя Мельник І.Г.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя До-
нецької області (87505, м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6)
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» до Мазеля Віктора Миколайовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Відповідач Мазель Віктор Миколайович, останнє ві-
доме місце реєстрації та мешкання якого є вулиця Гра-
верна, 2-2 в місті Маріуполі Донецької області,
викликається для участі у розгляді вищевказаної цивіль-
ної справи по суті на 11 листопада 2015 року о 09-10 го-
дині та 16 листопада 2015 року об 11-20 годині, кабінет
№ 218.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки інакше
справа буде розглянута у його відсутність на підставі до-
кументів, які є в матеріалах справи.

Суддя Мельник І.Г.

Новомиргородський районний суд Кіровоград-
ської області викликає Цибульского Євгенія Сергійо-
вича в судове засідання як відповідача по цивільній
справі за позовом Публічного акціонерною товарис-
тва комерційний банк «ПриватБанк» до Цибульского
Євгенія Сергійовича про стягнення заборгованості.

Повідомляємо відповідача Цибульского Євгенія
Сергійовича, що справа призначена до розгляду на
12 листопада 2015 року о 08 годині 15 хвилин в при-
міщенні Новомиргородського районного суду Кіро-
воградської області за адресою: м. Новомиргород,
Кіровоградської області, вул. Леніна, 157.

У разі неявки відповідача в судове засідання та не-
повідомлення про причини неявки, суд розглядатиме
справу за його відсутності на підставі наявних у
справі доказів.

Суддя О.В. Лещенко

Новомиргородськии районний суд Кіровоград-
ської області викликає Великохатько Антоніну Вікто-
рівну в судове засідання як відповідачку по цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва комерційний банк «ПриватБанк» до Велико-
хатько Антоніни Вікторівни про стягнення
заборгованості.

Повідомляємо відповідачку Великохатько Анто-
ніну Вікторівну, що справа призначена до розгляду
на 12 листопада 2015 року о 08 годині 00 хвилин в
приміщенні Новомиргородського районного суду Кі-
ровоградської області за адресою: м. Новомиргород,
Кіровоградської області, вул. Леніна, 157.

У разі неявки відповідачки в судове засідання та
неповідомлення про причини неявки, суд розгляда-
тиме справу за її відсутності на підставі наявних у
справі доказів.

Суддя О.В. Лещенко

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької об-
ласті (87535, м. Маріуполь, пр. Металургів, 231) розгля-
дає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Холомєє-
вої Олени Олександрівни про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Відповідачка по справі Холомєєва Олена Олексан-
дрівна, останнє відоме місце реєстрації в Іллічівському
районі м. Маріуполя по пр. Металургів, буд. 204, кв. 49,
викликається о 08.15 годині 12 листопада 2015 року та
о 08.00 годині 16 листопада 2015 року до суду, кабінет
№ 14, 15 для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дачка повинна повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за її відсутності на під-
ставі ст. ст. 169 ч. 4, 225 ЦПК України.

Суддя О.О. Хараджа

Повідомлення про втрату документів
В зв’язку з переїздом підприємства були втрачені

документи на пасажирське судно «Квітка-Ос-
нов’яненко», що належало на праві власності ТОВ
«Столична судноплавна компанія», а саме:

1) Свідоцтво про право власності на пасажирське
судно «Квітка-Основ’яненко» PV № 03090, виданого
Інспекцією головного державного реєстратора
флоту від 21 серпня 2008 року;

2) Свідоцтво про право плавання під Державним
прапором України (судновий патент) пасажирського
судна «Квітка-Основ’яненко» PF № 03490, виданого
Інспекцією головного державного реєстратора
флоту від 21 серпня 2008 року.

В зв’язку з втратою вищевказаних документів вва-
жати їх недійсними.

Довідки за тел. (044) 569-47-19.
Голова ліквідаційної комісії

19 листопада 2015 року о 18 год. 00 хв. відбудуться
збори уповноважених ГБК «Захисник» 
розширені, за участю членів кооперативу. 

Адреса проведення зборів: вул. Бориспільська, 71А, 
в/ч 2070 (КТЦ), актовий зал, четвертий поверх

Порядок денний
1. Доповідь голови правління про хід будівництва ад-

міністрації.
2. Доповідь голови правління стосовно розробки про-

екту по приєднанню до електромереж Київенерго та бу-
дівництва ТП - 10/0,4кВ.

3. Розгляд та затвердження бюджету ГБК «Захисник»
на 2016 рік.

4. Виключення боржників з членів кооперативу.
5. Включення нових членів кооперативу.
6. Розгляд питання стосовно гаражів, які перебувають

в оренді або у користуванні іншими особами, які не яв-
ляються членами кооперативу.

7. Різне.

Октябрський районний суд м. Полтави викликає Сап-
ранову Тетяну Олександрівну, останнім відомим місце -
знаходженням якої є вул. Калініна, 1/9, кв. 27 у 
м. Полтаві, у судове засідання по цивільній справі за за-
явою ФОП Наумчука Максима Валерійовича про пере-
гляд заочного рішення Октябрського районного суду від
19.11.2015 року по справі № 554/10208/14-ц за позовом
Сапранової Т.О. до ФОП Наумчук М.В. про захист прав
споживача, розірвання договору, відшкодування матері-
альної та моральної шкоди.

Судове засідання відбудеться о 10 годині 00 хвилин
12 листопада 2015 року у приміщенні Октябрського ра -
йонного суду м. Полтави в каб. № 20 за адресою: м. По-
лтава, вул. Навроцького, 5.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідач
зобов’язаний повідомити суд про причини неявки,
інакше справу буде розглянуто за Вашої відсутності.

Суддя Шевська О.І.

Дружківський міський суд Донецької області викликає
відповідача Кулешову Галину Миколаївну, 09.09.1960 р.
н. останнє відоме місце проживання: Донецька обл., 
м. Ясинувата, кв-л Молодіжний, буд. 1-Б, кв. 128, по
справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Кулешової
Галини Миколаївни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, в судове засідання, яке відбудеться
13 листопада 2015 р. о 14:15 год. в приміщенні суду за
адресою: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45.
В разі неявки в судове засідання суд розглядатиме
справу у відсутності відповідача за наявними у справі до-
казами.

Суддя Т. Л. Панова

Дружківський міський суд Донецької області викликає
відповідача Литвиненко Оксану Станіславівну,
05.02.1991 р. н. останнє відоме місце проживання: До-
нецька обл., м. Ясинувата, вул. Октябрська, 157-22, по
справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Литвиненко
Оксани Станіславівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором, в судове засідання, яке відбу-
деться 13 листопада 2015 р. о 14:30 год. в приміщенні
суду за адресою: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Ен-
гельса, 45. В разі неявки в судове засідання суд розгля-
датиме справу у відсутності відповідача за наявними у
справі доказами.

Суддя Т. Л. Панова

Дружківський міський суд Донецької області викли-
кає відповідача Фесенка Михайла Сергійовича,
15.09.1985 р. н. останнє відоме місце проживання: До-
нецька обл., Ясинуватський р-н, с. Спартак, вул. Цен-
тральна, буд. 145, кв.6, по справі за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Фесенка Михайла Сергійовича, про
стягнення заборгованості за кредитним договором, в су-
дове засідання, яке відбудеться 13 листопада 2015 р. о
13:30 год. в приміщенні суду за адресою: Донецька обл.
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45. В разі неявки в судове
засідання суд розглядатиме справу у відсутності відпо-
відача за наявними у справі доказами.

Суддя Т. Л. Панова

Дружківський міський суд Донецької області викликає
відповідача Абросімова Андрія Олександровича,
14.11.1990 р. н. останнє відоме місце проживання: До-
нецька обл., м. Ясинувата, вул. Квартал 55-й, буд. 5 А,
кв. 69, по справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Абросімова Андрія Олександровича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, в судове засі-
дання, яке відбудеться 13 листопада 2015 р. о 14:00 год.
в приміщенні суду за адресою: Донецька обл., м. Друж-
ківка, вул. Енгельса, 45. В разі неявки в судове засідання
суд розглядатиме справу у відсутності відповідача за на-
явними у справі доказами.

Суддя Т. Л. Панова

Прилуцький міськрайонний суд м. Прилуки, вул.
Котляревського, 62 Чернігівської області викликає
як відповідача Осипова Олександра Володимиро-
вича, 01.02.1959 р.н., в судове засідання, яке відбу-
деться 11 листопада 2015 року о 10 годині 00 хвилин
у кабінет № 11 у справі за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» до Осипова Олександра Володимировича  про
стягнення заборгованості. В разі неявки у судове за-
сідання справа буде розглянута у відсутності відпо-
відача.

Суддя Зарічна Л. А.

Прилуцький міськрайонний суд м. Прилуки вул.
Котляревського, 62 Чернігівської області викликає
як відповідачку Турчаненко Вікторію Олегівну,
03.03.1982 р.н., в судове засідання, яке відбудеться
11 листопада 2015 року о 10 годині 30 хвилин у ка-
бінет № 11 у справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
до Турчаненко Вікторії Олегівни про стягнення за-
боргованості.

В разі неявки у судове засідання справа буде роз-
глянута у відсутності відповідачки.

Суддя Зарічна Л. А.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(суддя 0.0. Наумик) викликає в судове засідання, яке відбудеться
16 листопада 2015 року о 14.00 годині, за адресою: м. Костян-
тинівка, пр. Ломоносова, 157, корп. 2, каб. 24, як відповідача по
справі за позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «Приват Банк» про стягнення заборгованості:

Лук’янчикова Максима Геннадійовича, 06.04.1982 р.н., ос-
таннє місце проживання: 86100, Донецька область, м. Макіївка,
вул. Руднева, 54/4.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази на їх підтвердження.

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

Суддя О.О. Наумик

Путильський районний суд Чернівецької області
викликає Карличука Панасія Танасійовича,
03.05.1958 р.н., зареєстрованого в смт Путила, Пу-
тильського району Чернівецької області, вул.
І. Франка, 30, як відповідача в судове засідання у ци-
вільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про
стягнення заборгованості за кредитним договором
на 12.11.2015 року о 10.30 год. за адресою: смт. Пу-
тила Чернівецької області, вул. Українська, 86.

У разі вашої неявки в судове засідання справа
буде розглянута у вашій відсутності.

Суддя Л.Р. Маковійчук

Білокуракинський районний суд Луганської області 
викликає Шмалько Юлію Юріївну, 5.03.1981 р. н. м. Лу-
ганськ, вул. Щербакова, 7/13, Драгенберга Романа Володи-
мировича, м. Луганськ, кв. Героїв Сталінграда, 11/88, 
як відповідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 2/409/2129/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» про стяг-
нення заборгованості, що відбудеться 13.11.2015 року о 9
год. 20 хв. в приміщенні суду за адресою: 92200, Луганська
область, смт Білокуракине, пл. Горького, 2, тел.2-27-92.

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

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

Суддя В. В. Тімінський

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Шало-
банова Володимира Анатолійовича, 13.02.1985 року народ-
ження, останнє відоме місце проживання: м. Чернівці, вул.
Героїв Майдану, 77-Г/82, як відповідача в судове засідання по
цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва «Дельта Банк» до Шалобанова Володимира Анатолійовича
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання призначене на 09-30 год. 13 листопада
2015 року за адресою: м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, ка-
бінет №20. До зазначеної дати суд пропонує відповідачу надати
заперечення на позов та докази на їх підтвердження. З опуб-
лікуванням оголошення про виклик відповідач вважається по-
відомленим про час і місце розгляду справи і у випадку його
неявки в судове засідання справа буде розглянута за його від-
сутності. Суддя В. М. Чебан

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає Крестьянову Ларису Семенівну, 12.10.1959 р.н.,
мешк. м. Луганськ, 7-й Онежський проїзд, 1, як відповідача
в судове засідання по цивільній справі № 2/409/2136/15-ц
за позовом ПАТ «Дельта Банк» про стягнення заборгова-
ності, що відбудеться 13.11.2015 року о 9 год. 40 хв. в при-
міщенні суду за адресою: 92200, Луганська область, смт
Білокуракине, пл. Горького, 2, тел.2-27-92.

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

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

Суддя В. В. Тімінський

Кодимський районний суд Одеської області ви-
кликає Пуя Василя Миколайовича як відповідача у
цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Пуя Василя Миколайовича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором на судове засі-
дання, яке відбудеться 24 листопада 2015 року о 09
год. 00 хв. за адресою: м. Кодима, пл. Перемоги, 1,
Одеської області, 66000, каб. №10 (суддя Гура А.І.)

У разі неявки відповідача справа буде розглянута
за його відсутності за наявними у справі доказами.
Крім того, суд роз’яснює відповідачу про обов’язок
повідомити про причини неявки на судове засідання.

Суддя А.І. Гура

Василівський районний суд Запорізької області
викликає Бертієва Алі Рухмановича, 19 січня 1979
року народження, в судові засідання по криміналь-
ному провадженню № 1-кп/311/342/15 за обвинува-
ченням Бертієва Алі Рухмановича у вчиненні
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, які
відбудуться 12 листопада 2015 року о 16 год. та 20
листопада 2015 року о 10 год. 30 хв. в приміщенні
суду за адресою: вул. Радянська, 2, м. Василівка, За-
порізька область, зала № 2.

Суддя Кочева І.В.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає Власову Олену Вячеславівну, 13.03.1966 р.н.,
мешк. м. Луганськ, вул. 1-а Цементна, 18, як відповідача
в судове засідання по цивільній справі № 2/409/2123/15-ц
за позовом ПАТ «Дельта Банк» про стягнення заборго-
ваності, що відбудеться 13.11.2015 року о 10 год. 00 хв.
у приміщенні суду за адресою: 92200, Луганська область,
смт. Білокуракине, пл. Горького, 2, тел. 2-27-92.

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

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

Суддя В.В. Тімінський

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає у судове засідання на 09.00 годину 11 листо-
пада 2015 року до Токмацького районного суду
(Запорізька область, м. Токмак, вул. Леніна, 28, каб.
№ 10) Боцюн Андрія Валерійовича, 17.07.1982 р.н.,
який проживає за адресою: Донецька область, Ста-
робешівський район, смт Новий Світ, вул. Промис-
лова, 8, кв. 17, в якості відповідача у цивільній справі
за позовом Боцюн Олесі Олександрівни до Боцюн
Андрія Валерійовича про розірвання шлюбу. В разі
неявки в судове засідання справа буде розглянута в
його відсутність за наявними в справі доказами.

Суддя Ушатий І.Г.

Київський районний суд м. Одеси викликає у судове засі-
дання як відповідача Бурдіну Наталю Юріївну у цивільній справі
за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю
«ОТП Факторинг Україна» до Бурдіни Наталі Юріївни, Грози
Ірини Валентинівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором та зустрічною позовною заявою Грози Ірини Вален-
тинівни до Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП
Факторинг Україна», Публічного акціонерного товариства «ОТП
БАНК», третя особа, яка не заявляє самостійних вимог – Бурдіна
Н. Ю., про визнання договору поруки припиненим.

Судове засідання відбудеться 12 листопада 2015 року о 12
год. 20 хв. в приміщенні Київського районного суду м. Одеси за
адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 3б, зал № 206. У разі вашої
неявки справа може бути розглянута за вашою відсутності.

Суддя І.М. Пучкова
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реклама. оголошення

В провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області знаходяться
цивільні справи за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитними
договорами, які призначені на 18 грудня 2015 року о 08 годині.

Павлоградським міськрайонним судом Дніпропетровської області викликаються в судове за-
сідання відповідачі:

— Бикієва (Логвінова) Дар’я Геннадіївна (номер справи № 185/9866/15-ц);
— Берлов Руслан Євгенович (номер справи № 185/10041/15-ц); 
— Шибаєв Віктор Ігорович (номер справи № 185/9845/15-ц);
— Цупік Ярослав Ігорович (номер справи № 185/9848/15-ц);
— Танцура Вадим Борисович (номер справи № 185/8957/15-ц); 
— Воскобойніков Олександр Володимирович (номер справи № 185/8964/15-ц);
— Бабукова Світлана Миколаївна (номер справи № 185/8977/15-ц); 
— Красношапка Сергій Іванович (номер справи № 185/8973/15-ц); 
— Корнілов Андрій Феліксович (номер справи № 185/8962/15-ц);
— Прутян Костянтин Олександрович (номер справи № 185/9135/15-ц);
— Тесля Андрій Сергійович (номер справи № 185/9006/15-ц); 
— Істомін Денис Геннадійович (номер справи № 185/8975/15-ц); 
— Черних Сергій Геннадійович (номер справи № 185/9149/15-ц);
— Живодров Леонід Олександрович (номер справи № 185/9242/15-ц) у приміщення Павлог-

радського міськрайонного суду Дніпропетровської області: Дніпропетровська область, м. Павлог-
рад, вул. Дніпровська, буд. 135.

Суддя Болдирєва У.М.
Після опублікування оголошення в пресі, відповідачі вважаються повідомленими про дату, час

та місце розгляду справ.
У разі неявки відповідачів справи буде розглянуто за їхньої відсутності.

Яремчанський міський суд Івано-Франківської області ви-
кликає в судове засідання Вередюка Богдана Петровича, ос-
таннє відоме місце реєстрації якого: вул. Ковпака, 20, 
м. Яремче, Яремчанської міської ради Івано-Франківської об-
ласті, як відповідача у цивільній справі за позовом Вередюк
Наталії Іванівни до Вередюка Богдана Петровича про позбав-
лення права користування житловим приміщенням і зняття з
реєстрації, яке відбудеться 19 листопада 2015 року о 13 год. в
приміщенні Яремчанського міського суду за адресою: м.
Яремче, вул. Довбуша, 32, Івано-Франківської області.

Суддя Д.М. Гандзюк

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як відпові-
дача Хасаншина Рената Мубараковича за позовом Хасаншиної
В.І. до Хасаншина Р.М. про стягнення коштів на утримання дру-
жини. Судове засідання відбудеться 13.11.15 р. о 09 год. 30 хв.
у приміщенні Суворовського районного суду м. Одеси за адре-
сою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68, зала судових
засідань № 8. У разі неявки Хасаншина Р.М., судове засідання
буде проведене у його відсутність.

Суддя С.С. Аліна

В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду Ліхтанської
Н.П. знаходяться цивільні справи за позовом Трикоз Наталі Сергіївни
до Прилепської Наталі Миколаївни, 3-ї особи: Бердянського міського
відділу управління державної міграційної служби Запорізької області
про визнання особи такою, що втратила право на жиле приміщення.

Судовий розгляд справи призначено о 10 годині 00 хвилин 30 листо-
пада 2015 року в приміщенні Бердянською міськрайонного суду за ад-
ресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 502.

Суд викликає як відповідачку Прилепську Наталю Миколаївну.
У разі неявки відповідачки справа буде розглянута за наявними в ній

матеріалами.
Суддя Н.П. Ліхтанська

В провадженні Київського районного суду м. Одеси знахо-
диться цивільна справа за позовом Публічного акціонерного
товариства «Дельта Банк» до Сударчук Тетяни Василівни, Су-
дарчука Ігоря Вячеславовича про звернення стягнення на пред-
мет іпотеки, у зв’язку з чим повідомляємо відповідачів
Сударчук Тетяну Василівну та Сударчука Ігоря Вячеславовича
про те, що наступне судове засідання відбудеться 7 грудня
2015 року об 11 год. 30 хв. в приміщенні Київського районного
суду м. Одеси за адресою: м Одеса, вул. Варненська, 3б, каб.
215.

Суддя О.М. Куриленко

Кривоозерський районний суд Миколаївської області
викликає як відповідача Слободянюк Сергія Васильовича,
9 квітня 1980 року народження, останнє відоме місце про-
живання: с. Красненьке Кривоозерського району Микола-
ївської області, в судове засідання, яке відбудеться 26
листопада 2015 року о 09.30 годині в залі судових засідань
Кривоозерського районного суду в смт Криве Озеро, вул.
Шевченка, 1-А, Миколаївської області по цивільній справі
за позовом Публічного акціонерного товариства комерцій-
ний банк «Приватбанк» про стягнення кредитної заборго-
ваності.

В разі неявки відповідача справа буде розглянута в по-
рядку, передбаченому ст. ст. 224, 225 ЦПК України.

Суддя А.П. Кондрачук

В провадженні Жовтневого районного суду м. Ма-
ріуполя Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр.
Металургів, 31) знаходиться цивільна справа за по-
зовом Гриньової Людмили Олександрівни, Гриньова
Леоніда Миколайовича, Гриньової Вікторії Леоні-
дівни до Маринець Олени Леонідівни, Маринець Єв-
гена Валерійовича, Кір’якулової Марини Миколаївни,
Кір’якулова Миколи Миколайовича про визнання
угоди купівлі-продажу квартири дійсною, про ви-
знання права власності.

Відповідачі: Маринець Олена Леонідівна, Мари-
нець Євген Валерійович, Кір’якулова Марина Мико-
лаївна, Кір’якулов Микола Миколайович, останнє
відоме місце реєстрації, мешкання за адресою:
87539, Донецька область, м. Маріуполь, пр. Мета-
лургів, 98, кв. 82, викликаються для участі у розгляді
справи, яка відбудеться 20 листопада 2015 року об
11.00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Ма-
ріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази, якими вони обґрунто-
вуються. У випадку неприбуття відповідачі повинні
повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута у їхню відсутність.

Суддя Скрипниченко Т. І.

Саратський районний суд Одеської області (68200, смт
Сарата Одеської області, вул. Леніна, 105) викликає в су-
дове засідання на 26 листопада 2015 року о 14 годині 00
хвилин Руссу Олександра Яковича, зареєстрованного:
с. Ройлянка, вулиця Мічурина, № 60, Саратського району
Одеської області, як відповідача у цивільній справі за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Акцент Банк»
до Руссу Олександра Яковича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором у сумі 10154 гривні 04 ко-
пійки.

В разі неявки та невиконання обов’язку повідомити суд
про причину неявки справу буде вирішено без вашої участі
за наявними у справі доказами.

Суддя Бучацька А.І.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської
області (суддя Юдіна С.Г.) викликає в судове засідання як
відповідача Романова Вячеслава Григоровича у справі за
позовом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк» про стягнення заборгованості.

Останнє місце проживання відповідача: вул. Артема,
буд. 210, кв. 32, м. Донецьк, Донецька область.

Судове засідання призначене на 13 листопада 2015 р. о
14.30 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська,
135, каб. 205.

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

Суддя С.Г. Юдіна

Шевченківський районний суд м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, викликає на
30.11.2015 року о 09 год. 15 хв. Корзиніна Анатолія
Анатолійовича як відповідача по справі за позовом
Корзиніної Жанни Петрівни до Корзиніна Анатолія
Анатолійовича про визнання особи такою, що втра-
тила право користування житловим приміщенням.

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

Суддя Савицький О.А.

Саратський районний суд Одеської області (68200,
смт Сарата Одеської області, вул. Леніна, 105) викликає
в судове засідання на 26 листопада 2015 року о 15 го-
дині 00 хвилин Соколова Юрія Олександровича, зареєс-
трованного: с. Михайлівка, вулиця Татарбунарського
Повстання, № 7, Саратського району Одеської області,
як відповідача у цивільній справі за позовом Публічного
акціонерного товариства «Акцент Банк» до Соколова
Юрія Олександровича про стягнення заборгованості за
кредитним договором у сумі 39255 гривень 64 копійки.

В разі неявки та невиконання обов’язку повідомити
суд про причину неявки справу буде вирішено без вашої
участі за наявними у справі доказами.

Суддя Бучацька А.І.

Красноармійський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85302, м. Красноармійськ, вул. Горького, 20) роз-
глядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» про стягнення заборгованості.

Відповідачка Волкова Валентина Леонідівна виклика-
ється на 18.11.2015 року о 15.00 год. до Красноармій-
ського міськрайоного суду Донецької області до каб. 
№ 3 для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дачка повинна повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя А.Г. Токарєв

В провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропет-
ровської області знаходяться цивільні справи за позовами ПАТ КБ
«ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитними догово-
рами, які призначені на 21 грудня 2015 року о 13 годині.

Павлоградським міськрайонним судом Дніпропетровської області
викликаються в судове засідання відповідачі:

— Ошиєвський Євген Євгенійович (номер справи № 185/10180/15-ц); 
— Пишний Назар Михайлович (номер справи № 185/10138/15-ц);
— Зайкова Анжела Валеріївна (номер справи № 185/10201/15-ц) у

приміщення Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської
області: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська,
буд. 135. 

Суддя Болдирєва У.М.
Після опублікування оголошення в пресі, відповідачі вважаються

повідомленими про дату, час та місце розгляду справ.
У разі неявки відповідачів справи буде розглянуто за їхньої відсут-

ності.

Кіровський районний суд м. Кіровограда викликає
Славінського Ігоря Юрійовича по справі № 404/6808/15ц,
провадження № 2/404/3825/15 за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «Приват
Банк» до Славінського Ігоря Юрійовича про стягнення
заборгованості.

Розгляд справи відбудеться 18 листопада 2015 року
о 09 год. 45 хв.

Адреса суду: м. Кіровоград, вул. Габдрахманова, 7,
каб. 24, суддя Мохонько В.В.

Роз’яснюємо, що в разі неявки в судове засідання
без поважних причин або неповідомлення суду про
причини неявки, справу буде розглянуто без вашої
участі на підставі наявних у ній доказів.

Відповідно до ч.9 ст.74 ЦПК України з опублікуван-
ням оголошення про виклик відповідач вважається по-
відомленим про час та місце розгляду справи.

Кіровський районний суд м. Кіровограда викликає Шведова
Миколу Миколайовича по справі № 404/7037/15ц, провад-
ження № 2/404/3935/15 за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приват Банк» до Шведова Ми-
коли Миколайовича про стягнення заборгованості.

Розгляд справи відбудеться 18 листопада 2015 року о 09
год. 15 хв.

Адреса суду: м. Кіровоград, вул. Габдрахманова, 7, каб.
24, суддя Мохонько В.В.

Роз’яснюємо, що в разі неявки в судове засідання без
поважних причин або неповідомлення суду про причини не-
явки, справу буде розглянуто без вашої участі на підставі
наявних у ній доказів.

Відповідно до ч.9 ст.74 ЦПК України з опублікуванням
оголошення про виклик відповідач вважається повідомле-
ним про час та місце розгляду справи.

Сватівський районний суд Луганської об-
ласті викликає Шевченко Оксану Геннадіївну
як відповідача в судове засідання з цивільної
справи № 426/4553/15-ц за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства комерційного
банку «ПриватБанк» до Шевченко Оксани
Геннадіївни про стягнення заборгованості, в
судове засідання, яке відбудеться 13 листо-
пада 2015 року о 09-00 годині в приміщенні
суду за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки у вказане судове засідання,
суд розглядатиме справу без Вашої участі на
підставі ст. 169, 224 ЦПК України.

Суддя О.А. Гашинська

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костян-
тинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу
№233/5347/15-ц за позовом ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» до Власенка М.В., Вла-
сенка О.В., Власенко Л.І. про стягнення заборгованості. Відповідачі у справі -
Власенко Михайло Васильович, останнє відоме місце проживання: Донецька
область, м. Макіївка, вул. Каховська, 39; Власенко Олександр Васильович, ос-
таннє відоме місце проживання: Донецька область, м. Макіївка, Залізничний
квартал, 15-14; Власенко Людмила Іллівна, останнє відоме місце проживання:
Донецька область, м. Макіївка, вул. Каховська, 39, викликаються до суду на 08
год. 30 хв. 17 листопада 2015 року (корп. №2, каб. №21), для участі у розгляді
справи по суті.

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

Суддя О. В. Каліуш

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області викликає Васьків
Оксану Ярославівну, 22.02.1967 р.н., останнє відоме місце реєстрації: вул.
Садова, буд. 105, с. Уличне Дрогобицького району Львівської області, на су-
дове засідання відповідачем у цивільній справі за позовом ПАТ «Всеукраїн-
ський Акціонерний Банк» до Васьків Оксани Ярославівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Судове засідання відбудеться
13.11.2015 року о 14.20 год. у приміщенні Дрогобицького міськрайонного
суду Львівської області за адресою: м. Дрогобич, вул. Війтівська Гора, 39,
каб. 10, суддя Нагірна О.Б.

Судове засідання буде відбуватись в режимі відеоконференцзв’язку з
Деснянським районним судом м. Києва.

У разі неявки Васьків Оксани Ярославівни справу буде розглянуто за її
відсутності за наявними в ній доказами.

Суддя Нагірна О. Б.

Дарницький районний суд м. Києва викликає відповідача Корєнєву-Мос-
каленко Жанну Юріївну, останнє місце реєстрації якої: м. Київ, вул. Декаб-
ристів, 5, кв. 224, у судове засідання, яке відбудеться 26.11.2015 року об 11
год. 45 хв. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, каб. 204, для участі в су-
довому розгляді цивільної справи за позовом Москаленка Олександра Юрі-
йовича до Корєнєвої-Москаленко Жанни Юріївни про розірвання шлюбу.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вважається пові-

домленим про день, час та місце розгляду справи і в разі неявки до суду
справа може бути розглянута за його відсутності.

Відповідач у випадку неявки в судове засідання зобов’язаний повідомити
суд про поважність причини неявки.

Суддя О. М. Колесник

Бучацький районний суд Тернопільської області викликає в судове засі-
дання як відповідача Кузевича Івана Зіновійовича, місце перебування якого
невідоме, останнє місце проживання: м. Бучач, вул. Чайковського, 2 Терно-
пільської області, по справі за позовом Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «Приватбанк» до Кузевича Івана Зіновійовича про стяг-
нення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 11 год. 00 хв. 30 листопада 2015 року в
приміщенні Бучацького районного суду Тернопільської області за адресою:
м. Бучач, вул. Міцкевича, 11. Явка до суду обов’язкова. Відповідачу пропо-
нується надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі неявки від-
повідач повинен повідомити суд про причини.

В разі неявки без поважної причини справу буде розглянуто у його від-
сутності згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК України за наявними в ній доказами.

Суддя В. Б. Федорончук

Ічнянський районний суд Чернігівської області викликає для участі
у розгляді цивільної справи № 733/1799/15-ц, № 2/733/879/15 за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» до Клочка Євгенія Олександровича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором як відповідача Клочка
Євгенія Олександровича (останнє місце проживання: с. Гейці, вул. Ле-
ніна, 46-а Ічнянського району Чернігівської області).

Судове засідання відбудеться о 09 годині 30 хвилин 12 листопада
2015 року під головуванням судді Т.В. Карапиш у приміщенні Ічнян-
ського районного суду за адресою: м. Ічня, вулиця Коваля, № 10 Чер-
нігівської області.

У разі неявки відповідача до суду без поважних причин або непові-
домлення про причини неявки, справа буде розглянута у його відсут-
ності за наявності доказів, що містяться в матеріалах справи.

В провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської
області знаходиться цивільна справа за позовом ПАТ «Акцент-Банк» до Кро-
пової Вікторії Миколаївни про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором, яка призначена на 21 грудня 2015 року о 13 годині.

Павлоградським міськрайонним судом Дніпропетровської області викли-
кається в судове засідання відповідачка Кропова Вікторія Миколаївна
(номер справи № 185/10164/15-ц) у приміщення Павлоградського міськра -
йонного суду Дніпропетровської області: Дніпропетровська область, м. Па-
влоград, вул. Дніпровська, буд. 135. Справу слухатиме суддя Болдирєва У.М.

Після опублікування оголошення в пресі, відповідачка вважається пові-
домленою про дату, час та місце розгляду справи.

У разі неявки відповідачки справу буде розглянуто за її відсутності.

Близнюківський районний суд Харківської об-
ласті викликає Моісеєнка Юрія Михайловича,
13.07.1967 р.н., останнє місце реєстрації: вул.
Центральна, 18, с. Павлівка Близнюківського
району Харківської області, 64872, як відповідача
по цивільній справі №612/575/15-ц, 2-612/290/15
за позовом Пархоменка Івана Никифоровича до
Моісеєнка Ю. М. про стягнення боргу на 12 лис-
топада 2015 р. о 09.00 для розгляду справи в зал
судового засідання Близнюківського ра йонного
суду за адресою: вул. Радянська, 46-А, смт Близ-
нюки Харківської області, під головуванням
судді Масло С.П. 

У разі неявки на судове засідання в зазначе-
ний день і час без поважних причин, неповідом-
лення про причини неявки, ненадання
заперечень та доказів, справу буде розглянуто
за відсутності відповідача на підставі наданих
доказів з постановленням заочного рішення.

Орджонікідзевський районний суд м.
Харкова викликає Кускова Валерія Олек-
сандровича як відповідача на судове за-
сідання по цивільній справі за позовом
Кускова Валерія Олександровича до Мар-
тиненко Володимира Юрійовича про стяг-
нення боргу за договором позики, яке
відбудеться 19.11.2015 р. о 16.00 у при-
міщенні суду в кабінеті № 10-11. У разі не-
явки відповідача до суду в зазначений
день і час без поважних причин або в разі
неповідомлення суду про причини не-
явки, справу буде розглянуто за відсут-
ності відповідача на підставі наявних у
справі доказів. 

Суддя М.І. Маслов

Орджонікідзевський районний суд м.
Харкова викликає Мунтян Едуарда Мико-
лайовича як відповідача на судове засі-
дання по цивільній справі за позовом
Мунтян Тетяни Олександрівни до Мунтян
Едуарда Миколайовича про розірвання
шлюбу, яке відбудеться 12.11.2015 р. о
15.00 у приміщенні суду в кабінеті № 10-
11. У разі неявки відповідача до суду в за-
значений день і час без поважних причин
або в разі неповідомлення суду про при-
чини неявки, справу буде розглянуто за
відсутності відповідача на підставі наяв-
них у справі доказів. 

Суддя М.І. Маслов

Олександрівським районним судом Кі-

ровоградської області викликається до

суду:

- Корчемлюк Андрій Михайлович (ос-

таннє місце проживання: 27300, Кіровог-

радська обл., смт Олександрівка, вул.

Дзержинського, буд. 1, кв. 1) на 10 го-

дину 00 хвилин 12.11.2015 р. для участі у

розгляді справи № 397/1030/15-ц по суті

за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Безуматов М.В.

Харківський районний суд Харківської
області викликає Тузко Валерія Мико-
лайовича у судове засідання 11.11.2015
року на 10.00 годину по справі за позо-
вом Калашник Л.В. до Тузко В.М. про ви-
знання особи такою, що втратила право
користування житловим приміщенням.

У разі неявки відповідача у судове за-
сідання, неповідомлення про поважність
причин неявки та ненадання заяви про
розгляд справи у його відсутність справа
буде розглянута без його участі у порядку
заочного розгляду. 

Суддя Т.В. Бобко
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Публічне акціонерне 
товариство 

«МАРФІН БАНК» 
оголошує тендер з виготовлення календарів

(квартальних та VIP-календарів настінних (пре-
зентаційних) формату А2) для Головного Банку

та Філіальної мережі у 2015 р.
Умови проведення тендеру розміщені на сайті:

www.marfinbank.ua

Тлумацький районний суд Івано-Франківської області
викликає в судове засідання як відповідача Боруту Ярос-
лава Йосиповича, 03.05.1967 р.н., жителя: вул. 1 Травня,
28, м. Тлумач Івано-Франківської області, по справі
№353/1031/15ц за позовом ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
до Борути Я.Й. про стягнення боргу за кредитним догово-
ром.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Тлумаць-
кого районного суду Івано-Франківської області за адре-
сою: Івано-Франківська обл., м. Тлумач, вул. Винниченка,
14 «а», 17 листопада 2015 р. о 08 год. 30 хв.

Неявка в судове засідання без поважних причин або не-
повідомлення про причини неявки не є перешкодою для
розгляду справи. 

Суддя У. Ю. Луковкіна

12 червня 2014 року Носівським районним судом
Чернігівської області було прийнято рішення по ци-
вільній справі № 741/588/14-ц за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Шуст Наталії Миколаївни про стяг-
нення заборгованості (суддя Дикий В. М.).

16 травня 2014 року Носівським районним судом
Чернігівської області було прийнято рішення по ци-
вільній справі № 741/552/14-ц за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Колєснікова Олега Миколайовича
про стягнення заборгованості (суддя Дикий В. М.).

Офіційне повідомлення 

ПАТ «Укртелеком»
З 15 листопада 2015 року для абонентів (фізич-

них осіб) мережі фіксованого телефонного
зв’язку ПАТ «Укртелеком» вводить в дію нові та-
рифи на додаткові послуги місцевого телефон-
ного зв’язку.

Детальну інформацію розміщено на сайті:
www.ukrtelecom.ua.

Отримати інформацію можна також і за теле-
фоном Контакт-центру: 0-800-506-800.

Броварський міськрайонний суд Київської області
викликає як відповідача Заріпова Едгара Максуело-
вича у справі за позовом Кишковської Вікторії Вік-
торівни до Заріпова Едгара Максуеловича, Костенко
Олени Валентинівни, треті особи: Козорезов Ігор Вік-
торович, Мельниченко Віра Євгеніївна про визнання
права власності.

Розгляд справи призначено на 19 листопада 2015
року о 14.00 год. та 26 листопада 2015 року о 15.00
год. у приміщенні суду за адресою: місто Бровари,
вулиця Грушевського, 2, каб. № 206.

Суддя Дутчак І. М.

Приморський районний суд м. Одеси викликає в су-
дове засідання як відповідача Свиридова Володимира
Вікторовича у цивільній справі №522/16263/15-ц за по-
зовом Глушанкова О.Я. про стягнення боргу. Судове
засідання відбудеться 2 грудня 2015 року о 09 годині
30 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
розглядатиме справу за його відсутності; в разі не-
явки особи, суд зобов’язує повідомити про причини
цього.

Суддя Ю. Б. Свячена

Троїцький районний суд Луганської області викли-
кає в судове засідання, яке відбудеться в приміщенні
суду 18 листопада 2015 року о 10 годині 40 хвилин, як
відповідача Мирошниченко Олену Євгенівну по ци-
вільній справі № 433/1948/15-ц за позовом Майорова
Юрія Євгенійовича, інтереси якого представляє Васи-
левська Ольга Анатоліївна до Мирошниченко Олени
Євгенівни про надання дозволу на виїзд за кордон не-
повнолітньої дитини без згоди одного з батьків.

У разі неявки Мирошниченко Олени Євгенівни су-
дове засідання буде проведено без участі останньої у
порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України.

Суддя Суський О. І.

Красноармійський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85302, м. Красноармійськ, вул. Горького, 20) роз-
глядає цивільну справу за позовом Бондаренко Катерини
Вікторівни до Червоногвардійської районної ради м. Ма-
кіївка про визначення додаткового строку на прийняття
спадщини.

Відповідач: Червоногвардійська районна рада м. Макі-
ївка викликається на 19 листопада 2015 року о 08.30 год.
до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Величко О. В.

Приморський районний суд м. Одеси викликає Гара-
ніна Ігоря Олександровича як відповідача по цивільній
справі №522/18782/15-ц за позовом ПАТ «УкрСиббанк»
до Гараніної Світлани Анатоліївни, Гараніна Ігоря Олек-
сандровича про стягнення суми заборгованості за на-
дання споживчого кредиту, процентів, нарахованих за
користування кредитом, та пені в судове засідання, при-
значене на 25 листопада 2015 року о 10.20 год. у примі-
щенні суду в залі судового засідання №209 за адресою:
м. Одеса, вул. Балківська, 33. У разі неявки відповідача
Гараніна Ігоря Олександровича в судове засідання,
справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Івченко В. Б.

Головко Олег Леонідович, 14 грудня 1970 року на-
родження, останнє відоме місце проживання якого:
м. Київ, просп. Перемоги, буд. 95, кв. 62, виклика-
ється до Святошинського районного суду м. Києва
як відповідач в цивільній справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «БГ Банк» до Головка
Олега Леонідовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 16 годині 30 хви-
лин 11.11.2015 року в приміщенні суду за адресою:
м. Київ, вул. Жилянська, 142, каб. 12, 12а. У разі не-
явки відповідача до суду справу буде вирішено на
підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Коваль О. А.

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

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марків-
ського районного суду Луганської області 16.11.2015 р.
о 15.00 год. за адресою: смт Марківка, пл. Жовтнева,
буд. 31 Луганської області.

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

Суддя А. П. Чернік

Смілянський міськрайонний суд Черкаської області
викликає в судове засідання Строгецького Володимира
Вікторовича як відповідача у справі № 703/4329/15-ц;
2/703/1549/15 за позовом ТзОВ «Сміла Енергоінвест» до
Строгецького Володимира Вікторовича про стягнення
заборгованості за послуги з централізованого опалення
місць загального користування, яке відбудеться о 10 год.
00 хв. 2 грудня 2015 року за адресою: вул. П.Лумумби,
15, м. Сміла Черкаської області, 20700, суддя Манько
М.В.

У разі неявки в судове засідання справа буде розгля-
нута у відсутності Строгецького Володимира Вікторо-
вича.

Суддя М. В. Манько

Старобільський районний суд Луганської області пові-
домляє, що 19 жовтня 2015 року розглянута справа за по-
зовом Стецевич Ганни Василівни до Територіальної
громади в особі Антрацитівської міської ради Луганської
області про визнання права власності на спадкове майно
в порядку спадкування за законом, справа 431/4231/15-ц,
провадження 2/431/2324/15р.

Відповідачу роз’яснюються вимоги ст. 228 ЦПК Ук-
раїни, заочне рішення може бути переглянуте судом, що
його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заява
про перегляд заочного рішення може бути подана про-
тягом десяти днів з дня отримання копії рішення суду.

Суддя О. В. Ткач

Подільський районний суд м. Києва повідомляє Плахот-
нюк Тетяну Григорівну, яка зареєстрована за адресою: вул.
Червонопільська, 2 а, кв. 33, м. Київ, та Мд Сакават Хос-
сайн, який зареєстрований за адресою: вул. Вершигори, 7
а, кв. 59, м. Київ, що судове засідання по справі 
№ 758/4501/15-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «УкрСиббанк» до Плахотнюк Тетяни Григорівни,
Мд Сакават Хоссайна про стягнення заборгованості, про-
центів, нарахованих за користування кредитом, та пені, від-
будеться 24.11.2015 р. о 09 год. 30 хв. у приміщенні суду
(м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. № 8) під головуванням судді
Зарицької Ю.Л. Ваша явка або явка вашого представника
обов’язкова. В разі неявки по справі буде постановлено рі-
шення.

Суддя Зарицька Ю. Л.

Червоноградський міський суд Львівської області ви-
кликає відповідача Андрійчука Василя Юрійовича в су-
дове засідання у цивільній справі за позовом Деркача
Павла Петровича до Андрійчука Василя Юрійовича про
стягнення заборгованості, яке відбудеться 19.11.2015
року о 09.00 год. у приміщенні суду з адресою: вул.
Св.Володимира, 15, м. Червоноград, Львівська область.

Головуючий суддя по справі Рудаков Д.І.
У випадку неявки Андрійчука Василя Юрійовича, від-

повідно до ч. 1 ст. 224 ЦПК України, суд розглядатиме
справу в його відсутності на підставі наявних у матеріа-
лах справи даних та доказів.

Суддя Д. І. Рудаков

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає
Клименка Михайла Миколайовича (вул. Калініна, 30, смт
Металіст, Амвросіївський р-н, Донецька обл., 87300) у су-
дове засідання по цивільній справі № 323/2587/15-ц
(2/323/977/15) за позовом АТ «Дельта Банк» до Клименка
М.М. про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром. Судове засідання відбудеться о 10.00 годині 23 лис-
топада 2015 року за адресою: Запорізька область, 
м. Оріхів, вул. Першотравнева, 23, під головуванням судді
Плечищевої О.В., каб. № 12. 

У разі неявки відповідача на судове засідання, справа
буде розглянута у вашу відсутність на підставі наявних у
ній доказів (постановляє заочне рішення) на підставі ст.
169 ЦПК України.

Суддя О. В. Плечищева

Дружківський міський суд Донецької області викли-
кає як відповідача Макаренка Михайла Анатолійовича,
21.11.1958 р.н., останнє відоме місце проживання: До-
нецька обл., Ясинуватський р-н, с. Верхньоторецьке, вул.
Колхозна, 4, по справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
до Макаренка Михайла Анатолійовича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, в судове засі-
дання, яке відбудеться 11 листопада 2015 р. о 16.00 год.
в приміщенні суду за адресою: Донецька обл., м. Друж-
ківка, вул. Енгельса, 45. В разі неявки в судове засідання
суд розглядатиме справу у відсутності відповідача за на-
явними у справі доказами.

Суддя Т.Л. Панова

Дружківський міський суд Донецької області викли-
кає як відповідача Гордіюка Сергія Вікторовича,
17.07.1988 р.н., останнє відоме місце проживання: До-
нецька обл., Ясинуватський р-н, с. Верхньоторецьке,
вул. Кірова, 39-13, по справі за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» до Гордіюка Сергія Вікторовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, в
судове засідання, яке відбудеться 11 листопада 2015
р. о 15.00 год. в приміщенні суду за адресою: Донецька
обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45. В разі неявки в
судове засідання суд розглядатиме справу у відсут-
ності відповідача за наявними у справі доказами.

Суддя Т.Л. Панова

Втрачене СВідоцтВо 
тоВ «КаМоцці-ПнеВМатИК-СіМФероПоЛЬ» 

про право власності на нерухоме майно від
26.12.2012 року за № 4031, видане Бюро реєстрації
та інвентаризації виконкому Сімферопольської мі-
ської ради, та Свідоцтво на право власності на
нерухоме майно за індексним номером 12162425
від 04 листопада 2013 року, видане Реєстраційною
службою Сімферопольського міського управління
юстиції, 

вважати недійсними.

Дружківський міський суд Донецької області ви-
кликає як відповідача Кирєєву Тетяну Петрівну,
06.03.1964 р.н., останнє відоме місце проживання:
Донецька обл., м. Ясинувата, вул. Шевченка, 7, по
справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Кирєєвої
Тетяни Петрівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором, в судове засідання, яке від-
будеться 11 листопада 2015 р. о 15.30 год. в примі-
щенні суду за адресою: Донецька обл., м. Дружківка,
вул. Енгельса, 45. В разі неявки в судове засідання
суд розглядатиме справу у відсутності відповідача
за наявними у справі доказами.

Суддя Т.Л. Панова

Макарівський районний суд Київської області по-
відомляє про те, що 20.11.2015 року о 10.00 год. в
приміщенні Макарівського районного суду Київської
області за адресою: 08000, смт Макарів, вул.
Фрунзе, 35, зал № 8, буде слухатися цивільна справа
за позовом Ковальського Андрія Святославовича до
Ковальського Віктора Миколайовича про визнання
особи такою, що втратила право користування жит-
ловим приміщенням та зняття з місця реєстрації.

Суддя Косенко А.В.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає як відпо-
відачів: Євтушенка Івана Анатолійовича, Євтушенко Альону
Анатоліївну, Стащук Світлану Петрівну, останнє відоме місце
реєстрації Євтушенка Івана Анатолійовича, Євтушенко Альони
Анатоліївни — вул. Академіка Глушкова, 47, кв. 38, м. Київ, Ста-
щук Світлани Петрівни — вул. Юрія Смолича, кв. 23, м. Київ,
03191, в судове засідання з розгляду цивільної справи за по-
зовом Публічного акціонерною товариства «Креді Агріколь
Банк» до Євтушенка Івана Анатолійовича, Євтушенко Альони
Анатоліївни, Стащук Світлани Петрівни про звернення стяг-
нення на спадкове майно, яке відбудеться об 11.00 год.
02.12.2015 р. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. По-
лковника Потєхіна, 14-а, кабінет № 34. Наслідки неявки в су-
дове засідання передбачені ст. ст. 169, 170 ЦПК України.

Суддя Л.С. Калініченко

Дружківський міський суд Донецької області ви-
кликає як відповідача Ходакова Євгена Олеговича,
22.01.1983 р.н., останнє відоме місце проживання:
Донецька обл., Ясинуватський р-н, с. Лозове, вул.
Перемоги, 8-2, по справі за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» до Ходакова Євгена Олеговича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, в
судове засідання, яке відбудеться 11 листопада 2015
р. о 16.30 год. в приміщенні суду за адресою: До-
нецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45. В разі
неявки в судове засідання суд розглядатиме справу
у відсутності відповідача за наявними у справі дока-
зами. Суддя Т.Л. Панова

Васильківський міськрайонний суд Київської області викли-
кає Дубіль Валерія Олександровича у судове засідання як від-
повідача у справі за позовом Публічного акціонерного
товариства «Всеукраїнський акціонерний банк» до Дубіль Ва-
лерія Олександровича про звернення стягнення на предмет
іпотеки в рахунок погашення заборгованості за кредитним до-
говором, яке призначене на 26 листопада 2015 року о 12 год.
00 хв. і відбудеться за адресою: Київська область, м. Васильків,
вул. Шевченка, 8, кім. 201, суддя Орда О.О. Ви зобов’язані по-
відомити суд про причини неявки. Роз’яснюємо, що у разі не-
явки у судове засідання без поважних причин, судове
засідання буде проведено у вашу відсутність, а відповідно до
ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опублікуванням оголошення про ви-
клик відповідач вважається повідомленим про час і місце роз-
гляду справи.

Суддя О.О. Орда

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає як відповідачів за позовом ПАТ «Ві-
ЕйБі Банк» про стягнення заборгованості:

Морокко Володимира Анатолійовича, м. Луганськ,
вул. Паризької Комуни, 103, Морокко Ольгу Михай-
лівну, м. Луганськ, вул. Совхозна, 91, розгляд справи
№ 409/2582/15-ц відбудеться 17.11.2015 р. о 12 год.

Адреса суду: 92200, Луганська область, смт Біло-
куракине, пл. Горького, 2, тел. 2-27-92.

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

Суддя В.І. Скворцова

Комсомольський міський суд Полтавської області викли-
кає Кутепова Олександра Олександровича, 18.11.1949 року
народження (останнє відоме місце проживання: Полтавська
область, м. Комсомольськ, вул. Добровольського, 81, кв.76)
як відповідача в судове засідання у справі за цивільним по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк»
до Кутепова Олександра Олександровича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 17 листопада 2015 року о
09 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: м. Ком-
сомольськ, вул. Гірників, 17. Явка до суду є обов’язковою,
в разі неявки справу буде розглянуто за вашої відсутності.
Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини не-
явки в судове засідання.

Суддя В.В. Крикливий

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської об-
ласті викликає в судове засідання як відповідача гр. України Ва-
силенко Валентину Миколаївну, 31.08.1968 року народження,
останнє відоме місце реєстрації проживання: Київська область,
м. Переяслав-Хмельницький, вул. Кооперативна, 39, кв. 2, та
як третю особу: гр. України Василенка Олександра Петровича,
12.04.1973 року народження, останнє відоме місце реєстрації
проживання: Київська область, м. Переяслав-Хмельницький,
вул. Кооперативна, 39, кв. 2, у справі за позовом ПАТ «Альфа-
Банк» до Василенко Валентини Миколаївни, третя особа: Васи-
ленко Олександр Петрович про стягнення боргу за кредитним
договором о 10.00 год. 12 листопада 2015 року.

У разі неявки відповідача у судове засідання суд розгляне
справу на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Рева О.І.

В провадженні Київського районного суду 
м. Одеси знаходиться цивільна справа за позовом
Чегодар Олени Василівни до Нєкрасова Андрія
В’ячеславовича про розірвання шлюбу, у зв’язку з
чим повідомляємо відповідача Нєкрасова Андрія
В’ячеславовича про те, що судове засідання відбу-
деться 24 листопада 2015 року о 10 год. 00 хв. в при-
міщенні Київського районного суду м. Одеси за
адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 3б, каб. 215.

Суддя О.М. Куриленко

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська
повідомляє: 25 вересня 2015 року суддею Індустрі-
ального районного суду м. Дніпропетровська Слю-
сар Л.П. було ухвалено заочне рішення суду по
цивільній справі № 202/19137/13-ц за позовною за-
явою Публічного акціонерного товариства комерцій-
ного банку «ПРИВАТБАНК» до Публічного
акціонерного товариства «Акцент-Банк», Масикіна
Вадима Леонідовича, Масикіної Оксани Володими-
рівни, Лисенко Валерія Адімовича про стягнення за-
боргованості. Суд позовні вимоги позивача вирішив
задовольнити частково.

Суддя Слюсар Л.П.

Бердянським міськрайонним судом, що знаходиться
за адресою: вул. Комунарів, 64, м. Бердянськ, 16 листо-
пада 2015 року о 16.00 годині буде проведено судове за-
сідання у цивільній справі № 310/9031/15-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПРИВАТБАНК» до Аніщенко Антоніни Василівни про
стягнення заборгованості.

Суд викликає Аніщенко Антоніну Василівну як відпо-
відачку. 

Явка відповідачки до суду є обов’язковою. У разі не-
явки відповідачки, судове засідання буде проведене за
наявними матеріалами.

Суддя З.П. Пустовіт

Кузнецовський міський суд викликає Дроздову Анелію Олек-
сандрівну (останнє відоме місце проживання: м. Кузнецовськ,
м-н Будівельників, буд. 25/2, кв. 40, Рівненської області) як від-
повідачку у цивільній справі № 565/1059/15-ц за позовом ПАТ
«Банк Форум» до Калуш Наталії Василівни, Дроздової Анелії
Олександрівни, Приступлюка Анатолія Ярославовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором на судовий роз-
гляд, який відбудеться о 13 год. 00 хв. 17 листопада 2015 року
в приміщенні Кузнецовського міського суду за адресою: 34400,
Рівненська область, м. Кузнецовськ, м-н Будівельників, 3. Від-
повідачам пропонується надати свої заперечення та докази щодо
позову. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити
суд про причини неявки, в іншому випадку справа буде розгля-
нута за їх відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя І.М. Незнамова

Першотравневий районний суд м. Чернівці викликає Гри-
горович Віталія Яремовича, 21.12.1976 року народження,
останнє відоме місце проживання якого за адресою: вул.
Миру, 6/4, м. Чернівці, як відповідача у судове засідання по
цивільній справі за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційного банку «Приватбанк» до Григорович Ві-
талія Яремовича про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 12 листопада 2015 року 
о 09 год. 30 хв. у приміщенні Першотравневого районного
суду, розташованого за адресою: м. Чернівці, вул. Головна,
105, каб. № 2.

У разі вашої неявки в судове засідання, справу буде роз-
глянуто за вашої відсутності.

Суддя І.В. Іщенко
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Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 8 ЛИСТОПАДА

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

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

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Свої медалі —
легка ноша

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

ПАРАЛІМПІЗМ. 26 медалей: 4 золоті, 8 срібних і 14 бронзових та
два світових рекорди — такий український підсумок чемпіонату світу
2015 року з легкої атлетики, який відбувся в столиці Катару Досі.

Українці-паралімпійці увійшли до  п’ятнадцядки найсильніших лег-
коатлетичних країн, ставши 12-ми за кількістю золотих нагород та 6-
ми за загальною кількістю медалей. На першому місці чемпіонату —
команда Китаю (85 медалей: 41 золота, 26 срібних, 18 бронзових), на
другому — Росії (69 нагород: 21 золота, 21 срібна, 24 бронзових), тре-
тє місце — в команди США (13 золотих, 16 срібних, 10 бронзових).

Цей чемпіонат надзвичайно важливий для 32 українських паралім-
пійців перед Паралімпіадою-2016 в Ріо-де-Жанейро. І спортсмени з Ук-
раїни гідно  боролися за першість у надважкій конкурентній боротьбі:
вони змагались майже з 1300 атлетами з 96 країн не лише за медалі
чемпіонату світу, а  й за паралімпійські ліцензії.

Найкращим серед українців став Олександр Дорошенко, який здо-
був  золоту нагороду в метанні диска і  срібну — в  метанні списа.  «Зо-
лото» в метанні диска здобув також Роман  Данилюк, який встановив
світовий рекорд. Зі світовим рекордом та нагородою найвищого ґа-
тунку завершила змагання у штовханні ядра  Марія Помазан. 
А Оксана  Зубковська  виборола «золото» у стрибках у довжину.

Населення підтримало Червоний Хрест
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

ДОПОМОГА. Щоб самотні люди, яким потрібна допомога,
краще підготувалися до зими, докладають чимало зусиль
волонтери, яких залучила Уманська міськрайонна організа-
ція Товариства Червоного Хреста. Цікаво, що й населення
підтримало активістів і передало для ветеранів понад тонну
картоплі, майже 500 кілограмів овочів, більш як тисячу оди-
ниць одягу. 

А учні, вчителі і батьки учнів міської школи №11 та  шко-
ли-колегіуму №7 завітали до пенсіонерів і вручили їм продо-
вольчі набори.

Водночас самотніх людей у селах Дмитрушки, Дубова,
Сушківка, Затишок, Городецьке, Кочубіївка, Старі Бабани та
інших відвідали з осінніми дарами працівники патронажної
служби Червоного Хреста разом з освітянами та аграріями.

Товариство також надає адресну допомогу взуттям, одя-
гом, продуктами харчування, засобами особистої гігієни та
іншими необхідними в побуті речами переселенцям зі сходу
України, які проживають на території району.

На меча нарвешся, враже!
МИСТЕЦЬКА ЗБРОЯ. У столиці проводять конкурси
патріотичного плаката

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги,
34, викликає Горькову Тетяну Олександрівну як відповідача в су-
дове засідання по цивільній справі № 426/4817/15-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства Банк «ТРАСТ» до Горькової
Тетяни Олександрівни про стягнення заборгованості, що відбу-
деться 12 листопада 2015 року о 15.30 год.

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

Суддя В.О. Половинка

Дарина ФІАЛКО 
для «Урядового кур’єра»

Актуальність патріотич-
них плакатів набирає

обертів. Днями закінчився
конкурс українського па-
тріотичного плаката, органі-
зований Центром сучасного
мистецтва М17. Роботи-фі-
налісти представлять на
виставці в цьому місяці. 

А перед цим назвали ре-
зультати  Всеукраїнського
конкурса патріотичного
плаката, організованого Мі-
ністерством культури, який
визначив 33 роботи-пере-
можниці. Тепер ці плакати

планують використовувати
як інформаційну продукцію
у державних і громадських
установах, навчальних за-
кладах, військових части-
нах тощо. 

Усі 64 плакати (обрані із
300, надісланих на конкурс
із різних куточків України
та з-за кордону) представи-
ли у виставкових залах На-
ціональної спілки художни-
ків України. «Завдяки цьо-
му конкурсу можемо кон-
статувати, що плакатне
мистецтво збагатилося ви-
сокохудожніми творами, які
допоможуть державі й сус-
пільству з культурною

зброєю в руках забезпечу-
вати просування україн-
ської національної ідеї, ста-
новлення українського па-
тріотизму та стимулювання
виховного процесу серед ді-
тей і молоді», — зазначив
заступник міністра культу-
ри  Ростислав Карандєєв.

Найбільше журі конкурсу
полюбилася серія плакатів
киянина Микити Плужка
«Воюємо готуючи», де ку-
хонна дошка уособлює по-
тужну підтримку, тертуш-
ки — залізну армію, ножі —
важку артилерію. Щодо
решти робіт, то їхня темати-
ка, певна річ, пов’язана із

російсько-українським кон-
фліктом. На них зображено
синьо-жовту перемогу над
двоголовим орлом гаслами
плакатів: «Прийшов за чу-
жим життям — повернувся
без власного», «Снайпер б'є
завжди здаля, але точно в
москаля», «На меча на-
рвешся, враже!» Певні ро-
боти повертають нас до істо-
рії України, у деяких втіле-
но образ воїна-захисника,
волонтера. Окрема серія по-
кликана нагадати, що Мака-
рів Яр, Сіверськодонецьк,
Волноваха, Дебальцеве,
Бахмут, Слов’янськ — це
Україна.

Євдокія ТЮТЮННИК, 
«Урядовий кур’єр»

ІДЕЯ. Майже в кожній роди-
ні знайдеться кілька книжок,
котрими не шкода було б по-
мінятися з іншими людьми. Як
зробити це, чернігівцям підка-
зує конкурс «Добра книга».

Ідея буккросингу давно не но-
ва. Та наскільки оригінально
може бути подано цю справу,
провідний бібліотекар бібліо-
теки ім. О.Довженка Олена
Костриця довідалася у Сло-
ваччині, де нещодавно побу-
вала. Її подивували незвично
оформлені книжкові «полич-

ки» в людних місцях. Виявля-
ється, прихистком для чтива
може стати валіза, дупло де-
рева чи, приміром, шафка,
схожа на шпаківню. Ідей без-
ліч, було б бажання втілювати
їх у життя. Тож Чернігівська
дитяча бібліотека імені О.До-
вженка оголосила конкурс на

краще оформлену поличку
буккросингу. Перша з них
з’явилася у місці, де потреба в
книгах найбільша, — в облас-
ній лікарні. Результати конкур-
су будуть оголошені на День
Святого Миколая, а нагоро-
дою для переможців стануть
новинки літератури.

Відвідувачі  жваво обговорювали  як тематику робіт, так і виконання

«Шпаківня» для читачів

Уманські волонтери несуть ветеранам не тільки продукти, 
а й свою увагу до їхніх проблем

Козелецький районний суд Чернігівської області викликає відповідача
Поддубову Тетяну Михайлівну, зареєстрованим місцем проживання якої
є: вул. Оболонська, 31, кв. 27, м. Київ, 04071, у судове засідання на 10 лис-
топада 2015 року о 10.00 год. (вул. Леніна, 7, смт Козелець, Чернігівська
область, 17000) у справі за позовом Пінчука Костянтина Олександровича,
Григор’єва Максима Миколайовича до Мальцева Юрія Івановича, Подду-
бової Тетяни Михайлівни, треті особи — Остерська районна державна но-
таріальна контора, Ніжинське міжміське бюро технічної інвентаризації Чер-
нігівської області, про визнання договору купівлі-продажу недійсним.

Суддя Бузунко О. А.
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