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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 9 листопада 2015 року
USD 2264.8966   EUR 2460.5837      RUB 3.5565     /    AU 250882.60      AG 3415.46      PT 216071.14     PD 138611.67

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА ВІВТОРОК, 10 ЛИСТОПАДА 2015 РОКУ №209 (5583)
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ТРАНСПОРТ

Закарпатські
інспектори 
на порушників
впливають 
ефективно

ЦИФРА ДНЯ

США пропонують
дієву альтернативу 

ЕНЕРГЕТИКА. Наступного року Україна планує використову-
вати паливо американсько-японської компанії Westinghouse на
трьох блоках вітчизняних атомних станцій водночас із російським
ядерним. Таку інформацію озвучив на брифінгу міністр енергетики
та вугільної промисловості Володимир Демчишин. Йдеться про
енергоблоки №2 та №3 Южно-Української АЕС, а також блок №5
Запорізької АЕС. На блоках ЮУАЕС американське паливо працює
вже давно, його якість підтверджена фахівцям та надійною екс-
плуатацією, що відкриває шлях енергонезалежності України від
монопольного впливу російських постачальників.  Крім того, Ук-
раїна, яка розірвала угоду з Росією про добудову третього і чет-
вертого енергоблоків Хмельницької атомної електростанції,
бачить Китай партнером у цьому процесі. «Ми денонсували угоду
з РФ. Зараз триває процес залучення нового інвестора. Шукаємо
партнера. Я вважаю, що це має бути міжнародний партнер. Ми
нині дивимося на Китай», — цитує УНІАН  слова міністра.

ЦИТАТА ДНЯ

Геннадій Зубко:
«Децентралізація 

на сьогодні — мабуть,
найамбітніший

проект в Європі. 
Те, що проходить

зараз Україна, 
не проходила

практично жодна
країна континенту».

Віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства 
про незворотність ключової реформи в країні

98,7%
становив, за даними Держстату, індекс

споживчих цін (індекс інфляції) у жовтні
2015 року порівняно з вереснем 
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ІСТОРІЯ

У Вашингтоні поблизу будівлі
Конгресу урочисто відкрито
меморіал жертвам
Голодомору в Україні 
1932—1933 років

Шаланди є, кефалі нема

РОЗСЛІДУВАННЯ «УК» . У національних парках півдня України
процвітає  беззаконня
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Готуй сани з літа, а однострій — завчасно
АКТУАЛЬНО. «УК» з’ясовував, який стан речового забезпечення бійців Національної гвардії 
на порозі зими

Ольга ПРОКОПЕНКО,
«Урядовий кур’єр»

Ця проблема вкрай важлива для
бійців і для їхніх батьків. Від

них у першу чергу надходять дзвін-
ки із запитаннями про готовність

військових частин одягнути, взути,
нагодувати осінніх новобранців і
тих, хто вже несе службу. Тож саме
про це йшлося на прес-конференції
на тему «Стан забезпечення речо-
вим майном військовослужбовців
Національної гвардії України», яку

провели представники Нацгвардії.
Донедавна з вуст небайдужих гро-
мадян і військових не сходили роз-
мови і критика щодо використання
для пошиття військового одягу не-
якісних, та ще й небезпечних для
здоров’я тканин. На сьогодні, за сло-

вами високих військових чинів, си-
туація докорінно змінилася. Пред-
ставники Національної гвардії
зауважили: питання забезпечення,
які диктує життя і обставини, вирі-
шують «наживо». Якщо перші зраз-
ки тканини, з якої виготовляли

форму для військових формувань,
затверджував Кабмін, то після вне-
сення деяких поправок у докумен-
ти, що регламентують речове
забезпечення, цим опікувати-
муться фахівці Міністерства
оборони. 4

Щоб зберегти птахів у небі, рибу у воді, треба притягнути до відповідальності чиновників. Зграя червонокнижних ібісів 
над  Нижньодністровським національним природним парком
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В провадженні Красноармійського міськрайонного суду До-
нецької області знаходиться цивільна справа № 2/235/4234/15 за
позовом Комерційний Банк «Приватбанк» про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором до Штепа Вячеслава Миколайо-
вича, що зареєстрований в м. Донецьку по вул. П’ятирічок, 54.

Відповідач викликається до Красноармійського міськрайонного
суду Донецької області, кабінет № 6 (вул. Горького, 20, м. Красно-
армійськ Донецької області) на 11 листопада 2015 р. о 08.30 год.

Відповідачеві пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута без його
участі.

Суддя Т.В. Стоілова

У провадженні Броварського міськрайонного суду Київської області знаходиться
цивільна справа за позовом ПАТ «Київобленерго» до Адамковича Ігоря Олександро-
вича про стягнення суми завданої шкоди та боргу по спожитій електроенергії.

Броварський міськрайонний суд Київської області викликає як відповідача по вка-
заній справі Адамковича Ігоря Олександровича, останнє відоме місце проживання:
Київська область, Броварський район, смт В. Димерка, вул. Котляревського, буд. 15.

Розгляд справи відкладено о 12 год. 00 хв. 12 листопада 2015 року та відбудеться
у залі суду за адресою: м. Бровари, вул. Грушевського, буд. 2, каб. 213.

Суд попереджає, що у випадку повторної неявки справа буде розглянута у відсут-
ності відповідача за наявними в справі матеріалами з постановленням заочного рі-
шення.

Суддя Н.М. Петришин

У провадженні Броварського міськрайонного суду Київської області знаходиться
цивільна справа за позовом ПАТ «Київобленерго» до Колонтаєва Сергія Васильовича
про стягнення суми завданої шкоди та боргу по спожитій електроенергії.

Броварський міськрайонний суд Київської області викликає як відповідача по вка-
заній справі Колонтаєва Сергія Васильовича, останнє відоме місце проживання: Ки-
ївська область, Броварський район, с. Семиполки, вул. Щорса, буд. 33.

Розгляд справи відкладено о 12 год. 20 хв. 12 листопада 2015 року та відбудеться
у залі суду за адресою: м. Бровари, вул. Грушевського, буд. 2, каб. 213.

Суд попереджає, що у випадку повторної неявки справа буде розглянута у відсут-
ності відповідача за наявними в справі матеріалами з постановленням заочного рі-
шення.

Суддя Н.М. Петришин
Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,

м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільні справи за по-
зовом ПАТ «Дельта Банк» про стягнення заборгованості з Под -
прятова Вячеслава Вікторовича (справа № 219/6477/15-ц;
2/219/2934/2015), Каньшиної Олени Валентинівни (справа 
№ 219/3697/15-ц; 2/219/1856/2015), Гуцини Сергія Сергійовича
(справа № 219/6147/15-ц; 2/219/2833/2015).

Відповідачі: Подпрятов Вячеслав Вікторович (останнє відоме
суду місце реєстрації за адресою: 86400, Донецька обл., м. Єна-
кієве, вул. Федоренко, буд. 3, кв. 2) Каньшина Олена Валенти-
нівна (останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: 84792,
Донецька обл., Артемівський р-н, м. Світлодарськ, буд. 65, кв.
83), Гуцин Сергій Сергійович (останнє відоме суду місце реєстра-
ції за адресою: 86400, Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Айвазов-
ського, буд. 72а, кв. 29), викликаються на 13 листопада 2015
року о 10 годині 30 хвилин до суду (каб. 213) для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні пові-
домити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута
за їх відсутності.

Суддя Дубовик Р.Є.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільні справи за по-
зовом ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» (ПАТ «ВіЕйБі
Банк») про стягнення заборгованості з Хромих Дениса Вікторо-
вича (справа № 219/8554/15-ц; 2/219/3621/2015), Гончаренка Ро-
мана Вікторовича (справа № 219/8476/15-ц; 2/219/3583/2015),
Халіни Ірини Миколаївни (справа № 219/8473/15-ц;
2/219/3580/2015).

Відповідачі Хромих Денис Вікторович (останнє відоме суду
місце реєстрації за адресою: 86420, Донецька обл., м. Єнакієве,
вул. Комуністична, буд. 57, кв. 80), Гончаренко Роман Вікторович
(останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: 86417, До-
нецька обл., м. Єнакієве, вул. Межлаука, буд. 33, кв. 92), Халіна
Ірина Миколаївна (останнє відоме суду місце реєстрації за адре-
сою: 86402, Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Геологів, буд. 20)
викликаються на 13 листопада 2015 року о 09 годині 30 хвилин
до суду (каб. 213) для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні пові-
домити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута
за їх відсутності.

Суддя Дубовик Р.Є.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(суддя Ю.Б. Янюк) викликає в судове засідання у справі за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» про
стягнення заборгованості як відповідачів:

Єфімченко Наталію Валеріївну, останнє місце проживання:
кв-л Гвардійський, буд. 8, кв. 47, м. Макіївка, Донецька обл.,
Єфімченко Валерія Павловича, Єфімченко Володимира Вале-
рійовича, останнє місце проживання: вул. Глінки, буд.43, м. Ам-
вросіївка, Донецька обл. Судове засідання призначено на 13
листопада 2015 року о 09.00 год. за адресою: м. Костянтинівка,
пр. Ломоносова, 157, корп. 2, каб. 17.

Буцукіну Олену Юріївну, останнє місце проживання: вул. Че-
репанових, буд. 107, кв. 2, м. Макіївка, Донецька обл., Буцукіна
Миколу Юрійовича, останнє місце проживання: вул. 20 пар-
тз’їзду, буд. 50, м. Макіївка, Донецька обл. Судове засідання
призначено на 13 листопада 2015 року о 09.30 год. за адресою:
м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп. 2, каб. 17.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У разі неявки відповідачів у судове засідання
справа, згідно з вимогами ЦПК України може бути розглянута
за їх відсутності. Суддя Ю.Б. Янюк

14 листопада 2014 року Носівським районним
судом Чернігівської області було ухвалено заочне рі-
шення по цивільній справі №741/1425/14-ц за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк»
до Гребенюк Діани Валеріївни про стягнення забор-
гованості, яким задоволено позовні вимоги про стяг-
нення заборгованості.

Відповідачу роз’яснюється, що заочне рішення
може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за
письмовою заявою відповідача, поданою протягом
десяти днів з дня отримання його копії. У разі зали-
шення заяви про перегляд заочного рішення без за-
доволення, відповідач може оскаржити заочне
рішення в апеляційному порядку до апеляційного
суду Чернігівської області через Носівський район-
ний суд шляхом подачі апеляційної скарги протягом
десяти днів з дня його проголошення.

Суддя В.М. Дикий

«Територіальні органи з надання сервісних послуг МВС»;
абзаци третій і четвертий пункту 17 виключити;
пункт 21 виключити;
3) у розділі II:
підрозділ «Підрозділи Державної автомобільної інспекції» замінити підроз-

ділами такого змісту: 
«Територіальні органи з надання сервісних послуг МВС

37. Перевірка суб’єктів господарювання щодо відповідності 513   
матеріально-технічної бази та документації встановленим 
вимогам до діяльності, пов’язаної з реалізацією транспортних 
засобів, з видачею акта (висновку)  
38. Проведення перевірки відповідності самостійно 163
сконструйованого, конфіскованого транспортного засобу 
або транспортного засобу, право власності на який встановлено 
за рішенням суду, або такого, що визнаний в установленому 
порядку безхазяйним, або такого, що за правом спадкування 
перейшов у власність держави або подарований державі 
власником, вимогам безпеки дорожнього руху, нормам 
і стандартам з видачею висновку
39. Відповідальне зберігання номерних знаків транспортних 3
засобів, знятих з обліку для подальшого закріплення (за одну добу)
за іншими транспортними засобами цього ж власника 

Підрозділи Національної поліції
40. Забезпечення супроводження для безпечного 9
перевезення негабаритних, великовагових та небезпечних (за один
вантажів, автобусів та інших транспортних засобів кілометр
спеціалізованими автомобілями Національної поліції супроводження
з використанням спеціальних світлових або звукових одного 
сигналів транспортного

засобу одним 
автомобілем)  

41. Обстеження з виїздом на місце території або окремих 177 
ділянок автомобільних доріг, вулиць і залізничних (за один виїзд)
переїздів, на яких планується розміщення об’єктів 
дорожнього сервісу, малих архітектурних форм; ділянок 
вулично-дорожньої мережі, на яких планується відкриття 
нових або перегляд діючих маршрутів руху транспортних 
засобів, залучених до перевезення пасажирів 
42. Підготовка і видача технічних умов на розміщення 294
об’єкта дорожнього сервісу та малої архітектурної форми   
43. Перевірка проектної документації щодо будівництва, 190
реконструкції і ремонту автомобільних доріг, вулиць 
та залізничних переїздів, об’єктів дорожнього сервісу, 
інших дорожніх споруд; забудови окремих територій 
населених пунктів; генеральних планів окремих забудов 
у населених пунктах; проектів комплексних схем 
організації руху та спорудження ліній міського електричного 
транспорту; схем організації дорожнього руху на відповідність 
технічним умовам та нормативно-правовим актам з безпеки 
дорожнього руху з подальшим оформленням документів 
щодо її розгляду та затвердження з наданням погодження 
або відмови в наданні погодження   
44. Доставка, зокрема з використанням спеціальних 17
транспортних засобів, затриманих за порушення (за один кілометр
правил, норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього доставки одного
руху або технічно несправних транспортних засобів транспортного
до визначеного замовником місця їх зберігання   засобу)».

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 30 вересня 2015 р. № 894
Київ

Питання функціонування територіальних органів
Державного агентства рибного господарства
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Ліквідувати як юридичні особи публічного права територіальні органи

Державного агентства рибного господарства за переліком згідно з додатком
1.

2. Погодитися з пропозицією Міністерства аграрної політики та продо-
вольства щодо утворення територіальних органів Державного агентства риб-
ного господарства як структурних підрозділів апарату Агентства за переліком
згідно з додатком 2.

3. Установити, що правонаступником майна, прав та обов’язків територі-
альних органів Державного агентства рибного господарства, що ліквідуються
згідно з пунктом 1 цієї постанови, є зазначене Агентство.

4. Державному агентству рибного господарства забезпечити:
здійснення територіальними органами, що ліквідуються згідно з пунктом

1 цієї постанови, функцій та повноважень, покладених на зазначені органи,
до утворення територіальних органів як структурних підрозділів апарату Дер-
жавного агентства рибного господарства;

завершення до кінця 2015 року заходів з ліквідації територіальних орга-
нів.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України

від 30 вересня 2015 р. № 894
ПЕРЕЛІК

територіальних органів Держрибагентства, що ліквідуються
Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та ре-

гулювання рибальства у Вінницькій області
Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та ре-

гулювання рибальства у Волинській області
Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та ре-

гулювання рибальства в Дніпропетровській області
Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та ре-

гулювання рибальства в Донецькій області
Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та ре-

гулювання рибальства в Житомирській області
Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та ре-

гулювання рибальства в Закарпатській області
Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та ре-

гулювання рибальства в Запорізькій області
Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та ре-

гулювання рибальства в Івано-Франківській області
Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та ре-

гулювання рибальства в Київській області
Головне управління охорони водних біоресурсів у м. Києві
Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та ре-

гулювання рибальства в Кіровоградській області
Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та ре-

гулювання рибальства в Луганській області
Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та ре-

гулювання рибальства у Львівській області
Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та ре-

гулювання рибальства в Миколаївській області
Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та ре-

гулювання рибальства в Полтавській області
Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та ре-

гулювання рибальства в Рівненській області
Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та ре-

гулювання рибальства в Сумській області
Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та ре-

гулювання рибальства в Тернопільській області
Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та ре-

гулювання рибальства в Харківській області
Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та ре-

гулювання рибальства в Херсонській області
Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та ре-

гулювання рибальства в Хмельницькій області
Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та ре-

гулювання рибальства в Черкаській області
Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та ре-

гулювання рибальства в Чернівецькій області
Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та ре-

гулювання рибальства в Чернігівській області
Азовське басейнове управління охорони, використання і відтворення вод-

них біоресурсів та регулювання рибальства
Західно-Чорноморське басейнове управління охорони, використання і від-

творення водних біоресурсів та регулювання рибальства
Сулинський басейновий відділ охорони, використання і відтворення вод-

них біоресурсів та регулювання рибальства
Східно-Чорноморське басейнове управління охорони, використання і від-

творення водних біоресурсів та регулювання рибальства
Управління державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного

господарства
Додаток 2

до постанови Кабінету Міністрів України 
від 30 вересня 2015 р. № 894

ПЕРЕЛІК
територіальних органів Держрибагентства, що утворюються

Управління Державного агентства рибного господарства у Вінницькій об-
ласті

Управління Державного агентства рибного господарства у Волинській об-
ласті

Управління Державного агентства рибного господарства у Дніпропетров-
ській області

Управління Державного агентства рибного господарства у Донецькій об-
ласті

Управління Державного агентства рибного господарства у Житомирській
області

Управління Державного агентства рибного господарства у Закарпатській
області

Управління Державного агентства рибного господарства у Запорізькій об-
ласті

Управління Державного агентства рибного господарства у Івано-Франків-
ській області

Управління Державного агентства рибного господарства у м. Києві та Ки-
ївській області

Управління Державного агентства рибного господарства у Кіровоградській
області

Управління Державного агентства рибного господарства у Луганській об-
ласті

Управління Державного агентства рибного господарства у Львівській об-
ласті

Управління Державного агентства рибного господарства у Миколаївській
області

Управління Державного агентства рибного господарства у Одеській об-
ласті

Управління Державного агентства рибного господарства у Полтавській об-
ласті

Управління Державного агентства рибного господарства у Рівненській об-
ласті

Управління Державного агентства рибного господарства у Сумській об-
ласті

Управління Державного агентства рибного господарства у Тернопільській
області

Управління Державного агентства рибного господарства у Харківській об-
ласті

Управління Державного агентства рибного господарства у Херсонській об-
ласті

Управління Державного агентства рибного господарства у Хмельницькій
області

Управління Державного агентства рибного господарства у Черкаській об-
ласті

Управління Державного агентства рибного господарства у Чернівецькій
області

Управління Державного агентства рибного господарства у Чернігівській
області

Азовське басейнове управління Державного агентства рибного господар-
ства 

Чорноморське басейнове управління Державного агентства рибного гос-
подарства 

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 4 листопада 2015 р. № 1141-р
Київ

Деякі питання використання у 2015 році 
коштів, передбачених у державному бюджеті

для здійснення заходів щодо реалізації 
пріоритетів розвитку сфери охорони 

навколишнього природного середовища
1. Установити, що у 2015 році заходи з реалізації пріоритетів розвитку сфери

охорони навколишнього природного середовища здійснюються Міністерством
екології та природних ресурсів за рахунок невикористаного залишку коштів спе-
ціального фонду державного бюджету, джерелом формування якого є перший
— третій транші, отримані від Європейського Союзу в рамках виконання Угоди
про фінансування програми «Підтримка реалізації Стратегії національної еко-
логічної політики України», у сумі 289 494,423 тис. гривень, що обліковується
за Міністерством фінансів у сумі 68 406,36 тис. гривень і Міністерством екології
та природних ресурсів у сумі 221 088,063 тис. гривень. 

2. Забезпечити: 
Міністерству фінансів — відкриття Міністерству екології та природних ре-

сурсів бюджетної програми і внесення відповідних змін до розпису державного
бюджету; 

Державній казначейській службі — перерахування бюджетних коштів Мініс-
терству екології та природних ресурсів; 

Міністерству екології та природних ресурсів — використання зазначених
бюджетних коштів відповідно до Порядку використання коштів, передбачених
у державному бюджеті для здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів роз-
витку сфери охорони навколишнього природного середовища, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2011 р. № 877 «Деякі пи-
тання виконання Угоди про фінансування програми «Підтримка реалізації Стра-
тегії національної екологічної політики України» (Офіційний вісник України, 2011
р., № 63, ст. 2499). 

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28 жовтня 2015 р. № 1143-р
Київ

Про надання завдання на голосування 
представникам Кабінету Міністрів України 

у складі наглядової ради публічного 
акціонерного товариства «Державний 

експортно-імпортний банк України»
Надати завдання на голосування представникам Кабінету Міністрів України у

складі наглядової ради публічного акціонерного товариства «Державний екс-
портно-імпортний банк України».

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
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В Ірпінський міський суд Київської області на
16.11.2015 р. о 09 год. 30 хв. (№ 367/5007/15-ц), об 11
год. 00 хв. (№ 367/4725/15-ц), о 14 год. 00 хв.
(№ 367/4723/15-ц), о 15 год. 30 хв. (№ 367/4721/15-ц)
викликається відповідач Башун Вадим Васильович по
цивільній справі за позовом Першого заступника проку-
рора Київської області в інтересах держави в особі Ка-
бінету Міністрів України до Башуна Вадима Васильовича,
треті особи, які не заявляють самостійних вимог на
предмет спору на стороні позивача: Міністерство еколо-
гії та природних ресурсів України, Національний природ-
ний парк «Голосіївський» про витребування земельної
ділянки з чужого незаконного володіння. Справа буде
розглядатися під головуванням судді Саранюк Л.П.

В разі неявки Башуна В.В. (Київська область, м. Ірпінь,
вул. Мінеральна, 7), справи будуть розглядатись у його
відсутність.

Суддя Л.П. Саранюк

Кремінський районний суд Луган-
ської області, що розташований за ад-
ресою: Луганська область, м. Кремінна,
вул. Тітова, 5, викликає Назаренко
Юлію Іванівну та Рябініна Валентина
Івановича як обвинувачених в підго-
товче судове засідання по криміналь-
ному провадженню № 414/1899/15-к,
провадження № 1-кп/414/176/2015 сто-
совно Назаренко Юлії Іванівни та Рябі-
ніна Валентина Івановича,
обвинувачених за ч. 2 ст. 110 КК Ук-
раїни, що відбудеться 12 листопада
2015 року о 09 годині 00 хвилин.

Суддя Є.М. Акулов

Новопсковський районний суд Лу-
ганської області викликає як відпові-
дача Решетняка Івана Михайловича у
судове засідання для розгляду цивіль-
ної справи за позовом ПАТ «Дельта
Банк» до Решетняка Івана Михайло-
вича про стягнення заборгованості, яке
відбудеться 16 листопада 2015 року о
08 год. 00 хв. (резервна дата судового
засідання 23 листопада 2015 року о 08
год. 00 хв.)

в приміщенні Новопсковського ра -
йонного суду за адресою: вул. Леніна,
28, смт Новопсков Луганської області.

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

Суддя О.С. Стеценко

Мелітопольський міськрайонний суд
повідомляє Коротуна Володимира Вікто-
ровича, який зареєстрований за адресою:
м. Мелітополь, вул. Дружби, 218/5, про те,
що 17 листопада 2015 року о 14-00 год. в
приміщенні Мелітопольського міськра -
йонного суду за адресою: м. Мелітополь,
вул. Шмідта, 11, буде слухатись цивільна
справа за позовом ПАТ «УкрСиббанк» до
Коротуна Володимира Вікторовича, Па-
скалової Наталії Володимирівни про стяг-
нення заборгованості.

З опублікуванням оголошення про ви-
клик, відповідач по справі Коротун В. В.
вважається повідомленим про час та
місце розгляду справи і у випадку його не-
явки, справа підлягає розгляду за його
відсутності.

Суддя Т. М. Міщенко

Острозький районний суд Рівненської об-
ласті викликає Ярмошика Григорія Данило-
вича як відповідача та Ярмошика Валерія
Григоровича як третю особу, яка не заявляє
самостійних вимог на предмет спору, в су-
дове засідання по цивільній справі №
567/950/15-ц (2/567/396/15) за позовною за-
явою ПАТ «Дельта Банк» до Ярмошика Г.Д.,
третя особа: Ярмошик В.Г., про звернення
стягнення на предмет іпотеки шляхом пере-
дачі у власність, яке відбудеться 16 листо-
пада 2015 року о 09 годині 00 хвилин в
приміщенні Острозького районного суду за
адресою: м. Острог, вул. Мануїльського, 82.

В порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України в разі
повторної неявки відповідача в судове засі-
дання, повідомленого належним чином, суд
вирішує справу на підcтаві наявних у ній
даних чи доказів.

Суддя Венгерчук А.О.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 13) розгляда-
ється цивільна справа за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Дельта Банк» до Мирошниченко
Олександра Олександровича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором в розмірі 18880, 00 гри-
вень.

Відповідач Мирошниченко О. О. викликається до каб.
№18 суду на 13 листопада 2015 року на 09 годину 20 хви-
лин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідачів, справа
буде розглянута у їх відсутності за наявними доказами.

Суддя Бікезіна О. В.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 13) розгляда-
ється цивільна справа за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Дельта Банк» до Білошенко Михайла
Костянтиновича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором в розмірі 829 004,88 гривень.

Відповідач Білошенко М. К. викликається до каб. №18
суду на 13 листопада 2015 року на 09 годину 00 хвилин
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідачів,
справа буде розглянута у їх відсутності за наявними до-
казами.

Суддя Бікезіна О. В.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 13) розгляда-
ється цивільна справа за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Дельта Банк» до Харчука Едуарда
Павловича, Харчук Надії Анатоліївни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором в розмірі 
2 232 257, 42 гривень.

Відповідач Харчук Е. П., Харчук Н. А. викликаються до
каб. №18 суду на 13 листопада 2015 року на 10 годину
00 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідачів, справа
буде розглянута у їх відсутності за наявними доказами.

Суддя Бікезіна О. В.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 13) розглядається
цивільна справа за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Дельта Банк» до Новосьолова Ярослава Сергі-
йовича, Новосьолової Олени Анатоліївни про стягнення
заборгованості за кредитним договором в розмірі 
1 111 438,00 гривень.

Відповідач Новосьолов Я. С., Новосьолова О. А. викли-
каються до каб. №18 суду на 13 листопада 2015 року на
09 годину 40 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідачів, справа
буде розглянута у їх відсутності за наявними доказами.

Суддя Бікезіна О. В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська,
39 а) розглядає цивільну справу за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Дельта Банк» до Нічколаєнка
Якова Васильовича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором №11274390000 від 24.12.2007 року.

Відповідач Нічколаєнко Яків Васильович викликається
на 13 листопада 2015 року на 15.00 годину до Добропіль-
ського міськрайонного суду, кабінет №15, для участі у роз-
гляді справи у відкритому судовому засіданні.

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

Суддя Здоровиця О. В. 

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Артемівськ, вул. Артема, 5) проводить розгляд цивільної
справи за позовом Бондаренко Наталі Павлівни до Бондаренка
Дениса Костянтиновича про розірвання шлюбу.

Відповідач у справі: Бондаренко Денис Костянтинович, про-
живає за адресою: 86400, Донецька область, м. Єнакієве, вул.
Урицького, 02/03, викликається в судове засідання, призна-
чене на 10 год. 30 хв. 13 листопада 2015 р. до суду, каб. №213,
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Чопик О. П.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) проводить розгляд
цивільної справи за позовом Попової Катерини Анатоліївни
до Попова Дмитра Олександровича про розірвання шлюбу.

Відповідач у справі Попов Дмитро Олександрович про-
живає за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Ко-
муністична, 29/13, викликається в судове засідання,
призначене на 10 год. 00 хв. 13 листопада2015 р. до суду,
каб. №213, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення на
позов та відповідні докази. У випадку неможливості при-
буття відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки. За інших обставин розгляд справи відбудеться у його
відсутності. 

Суддя Чопик О. П.

Приморський районний суд м. Маріуполя До-
нецької області викликає Солоху Марину Віталіївну
в судове засідання по цивільній справі за позовом
ПАТ КБ «Приват Банк» до Солохи Марини Віталі-
ївни про стягнення заборгованості, яке відбудеться
13.11.2015 року о 08.00 год. в приміщенні суду за
адресою: м. Маріуполь, пр. Будівельників, 52 а,
каб. 23.

У разі неявки до суду без поважних причин, це
оголошення вважається належним повідомленням і
справу буде розглянуто на підставі наявних у справі
доказів.

Суддя Шишилін О. Г.

Селидівський міський суд Донецької області (85400, м.
Селидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу за
позовом ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» до Козлюк Анатолія
Івановича про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором. Відповідач Козлюк А.І. зареєстрований за адре-
сою: м. Донецьк, вул. Пушкіна, б. 27, кв. 7, який
викликається на 12.11.2015 р. о 09.00 год. до суду для
участі у розгляді справи по суті.

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

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач
вважається повідомленим про дату, час і місце розгляду
справи  і у разі неявки до суду, справа може бути розгля-
нута за його відсутності. 

Суддя Владимирська І.М.

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

Відповідачі: Шестопалов Андрій Вікторович, Ва-
ховський Ігор Олександрович, Литвиненко Олег Ва-
лерійович, Точоний Юрій Вікторович, Босак
Олександр Миколайович викликаються на 10 лис-
топада 2015 року о 08.00 год. до суду, каб. № 7, для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідачі повинні повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у їх відсут-
ність.

Суддя Хмельова С.М.

Нетішинський міський суд Хмельницької об-
ласті (адреса: м. Нетішин, просп. Незалеж-
ності, 12) викликає в судове засідання, що
відбудеться 26 листопада 2015 року о 09.00
год. Кубіка Сергія Вікторовича, останнє відоме
місце проживання: вул. Курчатова, 3, кв. 16, 
м. Нетішин Хмельницької області, як відпові-
дача у справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційний банк
«ПриватБанк» до Кубіка Сергія Вікторовича
про стягнення заборгованості (головуюча у
справі суддя Фурсевич О.В.).

У випадку неявки відповідача справа буде
розглянута на підставі наявних у ній доказів.

В провадженні Бердянського міськрайонного
суду знаходиться цивільна справа №310/8807/15-ц
за позовом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» до
Купріянової Вікторії Анатоліївни про стягнення за-
боргованості.

Розгляд справи призначено на 02.12.2015 р. о
09 годині 20 хвилин в приміщенні Бердянського
міськрайонного суду за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 406,
суддя Троценко Т.А. тел. (код 06153) 3-55-31.

Суд викликає Купріянову Вікторію Анатоліївну
в якості відповідача. Явка відповідача до суду є
обов’язковою. В разі неявки відповідача справа
буде розглянута за наявними матеріалами.

Втрачено 

кваліфікаційний 

сертифікат
АР 010059 від 16.07.14, р.,

виданий Атестаційною 

архітектурно-будівельною

комісією інженеру-

проектувальнику 

Макарову М.В.,

вважати недійсним.

В провадженні Селидівського міського суду До-
нецької області, що розташований за адресою: 85400,
м. Селидове, вул. Пушкіна, буд. 4, перебувають ци-
вільні справи за позовом Публічного акціонерного то-
вариства Комерційний банк «Приватбанк» до
фізичних осіб про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Відповідач у справі № 242/4356/15-ц Оліфір Карина
Анатоліївна, 06.04.1987 року народження, яка мешкає
за адресою: 85485, м. Українськ, вул. Ватутіна, буд. 
№ 25, кв. № 3, викликається для участі у відкритому
судовому засіданні, призначеному на 13 листопада
2015 року о 10 годині 00 хвилин до суду в залі Сели-
дівського міського суду Донецької області № 3.

Відповідач у справі № 242/4387/15-ц Тищенко
Дмитро Вадимович, 07.05.1976 року народження,
який мешкає за адресою: 83015, м. Донецьк, вул. 
Р. Люксембург, буд. № 30б, кв. № 36, викликається
для участі у відкритому судовому засіданні, призна-
ченому на 13 листопада 2015 року о 09 годині 30 хви-
лин до суду в залі Селидівського міського суду
Донецької області № 3.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідачі повинні повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у їх відсутність.

Суддя Хацько Н.О.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольского,
буд. 2) розглядає:

цивільну справу № 2/243/5316/2015 за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Марченка Івана Івановича
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром. Останнє відоме місце мешкання відповідача
Марченка Івана Івановича: Донецька область, м. Гор-
лівка, вул. Казарцева, буд. 9, кв. 16, викликається до
суду на 13 листопада 2015 року на 13 год. 00 хв. для
участі у розгляді справи по суті.

Цивільну справу № 2/243/5289/2015 за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Кудрякової Наталі Федо-
рівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Останнє відоме місце мешкання відпо-
відача Кудрякової Наталі Федорівни: Донецька об-
ласть, м. Горлівка, вул. Болотникова, буд. 1, кв. 229,
викликається до суду на 13 листопада 2015 року на
11 год. 30 хв. для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідачі повинні повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута за їх відсут-
ністю. 

Суддя О.В. Ільяшевич

Харківський районний суд Харківської області ви-
кликає Кривцуна Сергія Олександровича як відпові-
дача на судове засідання  по справі за позовом ПАТ
«Харківгаз» в особі Мереф’янської філії до Кривцуна
Сергія Олександровича про відшкодування збитків,
завданих споживачем та заборгованості за спожи-
тий природний газ, яке відбудеться 13.11.2015 року
о 10.00 у приміщенні Харківського районного суду
Харківської області, каб. № 3 (сел. Покотилівка, вул.
Калініна, 18). Явка є обов’язковою. За неявки відпо-
відача справу буде розглянуто за його відсутності.                                                                                              

Суддя  Я.А. Шинкарчук

Харківський районний суд Харківської області ви-
кликає Анацького Василя Павловича як відповідача
на судове засідання  по справі за позовом ПАТ «Хар-
ківгаз» в особі Мереф’янської філії до Анацького Ва-
силя Павловича про відшкодування збитків,
завданих споживачем унаслідок порушення Правил
надання населенню послуг з газопостачання, яке
відбудеться 16.11.2015 року о 9.00 у приміщенні
Харківського районного суду Харківської області,
каб. № 3 (сел. Покотилівка, вул. Калініна, 18). Явка
є обов’язковою. За неявки відповідача справу буде
розглянуто за його відсутності. 

Суддя  Я.А. Шинкарчук

Комсомольський районний суд м. Херсона повідом-
ляє, що 13.11.2015 р. о 09-00 год. в приміщенні суду 
за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, каб. 
№ 410, відбудеться слухання цивільної справи за позо-
вом Ціоми Наталії Яківни, Ціоми Олександра Григоро-
вича, Ціоми Романа Олександровича, Ціоми Максима
Олександровича до Ціоми Микити Романовича про ви-
знання особи такою, що втратила право користування
житловим приміщенням.

Просимо відповідача Ціому Микиту Романовича
з’явитися до суду на вказані дату і час. У випадку неявки
відповідача справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя О.Й. Ігнатенко

Приморський районний суд м. Маріуполя викликає як
відповідачів Лободу Романа Івановича, Лободу Галину Ми-
колаївну, які мешкали за адресою: м. Маріуполь, вул. Ли-
сенка, 42  по цивільній справі за позовом Костюкової
Олени Савелівни до Лободи Романа Івановича, Лободи Га-
лини  Миколаївни про визнання осіб такими, що втратили
право користування житлом.

Судові засідання відбудуться 17 листопада 2015 року о
14-00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь,
пр. Будівельників, 52-А, кабінет № 39-а.

Явка відповідачів до суду є обов'язковою. У разі неявки
до суду без поважних причин це оголошення вважається
належним повідомленням і справу буде розглянуто по суті
за наявними матеріалами справи.

Суддя М.В. Дзюба

Млинівський районний суд Рівненської області викликає в судове засідання Лекан Жанну Олександрівну, Лекан
Віктора Анатолійовича у цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до Лекан
Жанни Олександрівни, третя особа Лекан Віктор Анатолійович про стягнення заборгованості за кредитним договором,
яке відбудеться 13 листопада 2015 року о 9:00 год. за адресою: смт Млинів, вул. Ватутіна, 7, суддя П.В. Феськов.

В разі неявки відповідача на судове засідання справа буде розглянута у вашу відсутність на підставі наявних у справі
доказів.

З жовтня 2015 року державним 
підприємством 

«Завод шампанських вин 
«Новий Світ»

(ЄДРПОУ
00412665) запро-
ваджено нову пе-
чатку підприємства
(зразок додається). 

Всі інші печатки
та штампи підпри-
ємства, що вико-
ристовувались до
цього, скасовані та
є недійсними.

Великоновосілківським районним судом
Донецької області 03 листопада 2015 року без
відповідача розглянуто цивільну справу 
№ 220/1446/15-ц провадження №2/220/531/15
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Фотіко-
вої Ганни Анатоліївни про стягнення суми за-
боргованості.

Даним рішенням позов ПАТ КБ «Приват-
Банк» було задоволено. З повним текстом рі-
шення відповідач може ознайомитися,
звернувшись до канцелярії Великоновосілків-
ського районного суду за адресою: Донецька
область, Великоновосілківський район, смт
Велика Новосілка, вул. Фонтанна, 21.

Суддя О. М. Якішина

Старобільський районий суд Луганської області викликає:
- Фатєєву Ірину Василівну, яка мешкає за адресою: Луганська

обл., м. Старобільськ, вул. Гаршина, 59, як відповідача-1 і
- Руденко Романа Васильовича, який мешкає за адресою: Лу-

ганська обл., м. Старобільськ, вул. Гаршина, 59, як відповідача-
2 на 13 листопада 2015 року о 09 годині 00 хв.;

- Фрізен Віталія Володимировича, який мешкає за адресою:
Луганська обл., с-ще Дубівський, вул. Миру, 28, як відповідача
на 13 листопада 2015 року о 09 годині 30 хв.;

- Купріна Олексія Сергійовича, який мешкає за  адресою: Лу-
ганська  обл., м. Антрацит, вул. Трофимова,12, як відповідача
на 13 листопада о 10 годині 00 хв. для участі у розгляді справ за
позовом ПАТ «Дельта Банк» про стягнення заборгованості.

У разі неявки на вказані судові засідання, суд розглядатиме
справи без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя О.О. Пелих

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької
області (87505, м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) розглядає цивільну
справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Перший
Український міжнародний банк» до Красковського Олексія Андрі-
йовича, Красковської Юлії Олександрівни про стягнення заборго-
ваності.

Відповідачка Красковська Юлія Олександрівна, останнє відоме
місце реєстрації та мешкання якої: провулок Полєтаєва, 114б, в
місті Маріуполі, Донецької області, викликається для участі у роз-
гляді вищевказаної цивільної справи по суті на 12 листопада 2015
року о 09.00 годині та на 27 листопада 2015 року о 10.30 годині,
кабінет № 218.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову
та докази. У випадку неприбуття, відповідачка повинна повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у її відсут-
ність на підставі документів, які є в матеріалах справи.

Суддя Мельник І.Г.
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реклама. оголошення
Дзержинський міський суд Донецької області (85200,

м. Дзержинськ, вул. 50 років Жовтня, 4) розглядає ци-
вільні справи за позовами ПАТ «ДельтаБанк» до Ники-
форова Сергія Володимировича, Литвиненко Андрія
Вікторовича, Романчугова Олександра Олександровича,
Романчугової Ірини Валентинівни, Цимбаленко Тетяни
Григорівни, Лавриненко Марини Василівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. Відпові-
дач по справі Никифоров Сергій Володимирович
(зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Велика
Могистральна, буд. 30, кв. 22), Литвиненко Андрій Вік-
торович (зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул.
Щетиніна, буд. 14, кв. 140), Романчугов Олександр Олек-
сандрович, Романчугова Ірина Валентинівна (зареєстро-
вані за адресою: м. Донецьк, вул. Літке, буд. 18, кв. 2),
Цимбаленко Тетяна Григорівна (зареєстрована за адре-
сою: м. Донецьк, вул. Куйбишева, буд. 30, кв. 12), Лав-
риненко Марина Василівна (зареєстрована за адресою:
м. Донецьк, пр. Правди, буд. 18, кв. 6), викликаються на
20 листопада 2015 року о 09.00 год. до суду, каб. № 8,
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дачі повинні повідомити суд про причини неявки інакше
справа буде розглянута у їх відсутність

Суддя Є.В. Челюбєєв

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області
по цивільній справі за позовом Кредитної спілки «Кре-
дит-Експерт» до Мельника Володимира Павловича про
стягнення боргу, викликає до суду відповідача: Мель-
ника Володимира Павловича, який проживає та зареєс-
трований за адресою: Київська область, м. Біла Церква,
вул. Пушкінська, буд. 70А, кв. 58.

Судове засідання відбудеться 14 грудня 2015 року об
11 годині 00 хвилин у приміщенні Білоцерківського
міськрайонного суду Київської області за адресою: Ки-
ївська область, м. Біла Церква, вул. Першотравнева, 4а,
зал № 3, суддя Жарікова О.В.

В разі неявки відповідача до суду справу буде розгля-
нуто за його відсутності.

Святошинський райсуд м. Києва викликає Гончара
Руслана Володимировича, останнє відоме місце зна-
ходження: вул. Василя Стуса, буд. 7, кв. 310, м. Київ,
Київська область, в судове засідання по цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва «Дельта-Банк» до Гончара Руслана Володими-
ровича про стягнення заборгованості, яке
відбудеться під головуванням судді Лук’яненко Л.М.
16 листопада 2015 року о 10 годині 20 хвилин за ад-
ресою: м. Київ, вул. Я. Коласа,27а, зал № 1.

У разі вашої неявки суд розгляне справу у вашу
відсутність.

Суддя Лук’яненко Л.М.

13 серпня 2014 року
Носівським районним
судом Чернігівської об-
ласті було прийнято рі-
шення по цивільній
справі № 741/969/14-ц за
позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Тагірової
Ріти Федорівни про стяг-
нення заборгованості.

Cуддя Дикий В.М.

Оголошення, надруко-

ване в газеті №204 (5578)

від 03.11.2015 р. 

про втрату паспорта

громадянина України

Владимирського Віктора

Олексійовича, 

вважати недійсним. 

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (суддя Юдіна С. Г.) викликає в судове засі-
дання відповідача Романиченко Олесю Леонідівну у
справі за позовом Публічного акціонерного товариства
«Банк Камбіо» про звернення стягнення на предмет іпо-
теки шляхом визнання права власності.

Останнє місце приживання відповідача: вул. Лугов-
цова, буд. 3, кв. 17, м. Донецьк, Донецька область. Су-
дове засідання призначене на 19 листопада 2015 р. о 15
00 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 роз-
глянута за його відсутністю.

Суддя С. Г. Юдіна

Подільський районний суд м. Києва розглядає ци-
вільну справу за позовом Миронюк Ганни Микола-
ївни до Миронюк Ярослава Леонідовича про
розірвання шлюбу. Відповідач у справі Миронюк
Ярослав Леонідович, 02.05.1981 р. н., зареєстрова-
ний за адресою: м. Київ, пр. Правди, 68-б, кв.126, ви-
кликається до суду на 30 листопада 2015 р. о 12.30
год., каб. № 9, в приміщення за адресою: м. Київ, вул.
Волоська, 6/14 Б, для участі у розгляді справи по суті.
У випадку неприбуття в судове засідання відповідач
повинен повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності. 

Суддя Ларіонова Н.М.

Макарівський районний суд Київської області в цивіль-
ній справі №370/2262/15-ц за позовом Приватного акціо-
нерного товариства «ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-1» до
Гізетдінова Рустама Ренатовича про стягнення боргу, ви-
кликає до суду відповідача по справі: Гізетдінова Рустама
Ренатовича, останнє відоме місце проживання якого: Ки-
ївська область, Макарівський район, село Новосілки, вул.
Шевченка, будинок 13, на 14 годину 00 хвилин 01 грудня
2015 року.

У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута
за відсутності Гізетдінова Рустама Ренатовича. Судове за-
сідання відбудеться в приміщенні Макарівського район-
ного суду Київської області за адресою: смт Макарів, вул.
Фрунзе, 35.

Суддя Н. Б. Мазка 

В провадженні Ірпінського міського суду Київської
області перебуває цивільна справа за позовом Сав-
ченко Світлани Василівни до Савченка Олексія Ана-
толійовича, третя особа: ВДВС Бучанського МУЮ у
Київській області про стягнення заборгованості та
неустойки (пені) по виплаті аліментів.

Суд викликає на 23.11.2015 р. о 12.00 год. Сав-
ченка Олексія Анатолійовича як відповідача. Явка
обов’язкова.

Суддя С.І. Оладько

Ковельський міськрайонний суд Волинської області по-
відомляє, що відповідачі Олексюк Анатолій Ростиславо-
вич, 24.01.1964 року народження, Олексюк Руслана
Валентинівна, Старкевич Михайло Михайлович, 1968 року
народження, викликаються як відповідачі в цивільній
справі в судове засідання, яке відбудеться о 10 годині 00
хвилин 17 листопада 2015 року в приміщенні суду за ад-
ресою: м. Ковель, вул. Незалежності, 15 (головуюча в
справі – суддя Бойчук П.Ю.).

У разі неявки в судове засідання відповідачів справа
може бути розглянута за їх відсутності за наявними у
справі доказами.

Крім того, суд роз’яснює відповідачам обов’язок пові-
домити суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя П.Ю. Бойчук

Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя Донецької
області (87505, м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) розглядає ци-
вільну справу за позовом Карпіної Світлани Володимирівни, Кар-
піна Ярослава Богдановича, Карпіної Вікторії Богданівни до
Кобзарь Богдана Ярославовича про визнання особи такою, що
втратила право користування житловим приміщенням, третя
особа: ККП КК «Східна».

Відповідач Кобзарь Богдан Ярославович викликається судом
о 13.30 год. 20 листопада 2015 року в кабінет № 204 для участі
у розгляді справи по суті.

Кобзарь Богдану Ярославовичу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази.

У випадку неприбуття відповідача Кобзарь Богдана Яросла-
вовича в судове засідання він повинен повідомити суд про при-
чини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Копилова Л.В.

Апеляційний суд Житомирської області викликає в су-
дове засідання Маковецького Миколу Степановича як від-
повідача у цивільній справі № 285/3089/14-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк
Аваль» в особі Житомирської обласної дирекції Публічного
акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» до
Маковецького Миколи Степановича, Махновецької Тетяни
Кузьмівни про звернення стягнення на предмет іпотеки та
стягнення заборгованості, яка відкладена на 18 листопада
2015 р. о 10 год. 00 хв. Розгляд справи відбудеться за ад-
ресою: м. Житомир, вул. 1-го Травня, 24, каб. 406.

У разі неявки або неповідомлення про причини неявки
справу буде розглянуто у вашу відсутність на підставі на-
явних у справі доказів.

Суддя О.В. Товянська
Ірпінський міський суд викликає Смірнова Геннадія Васи-

льовича, останнє відоме місце проживання: 08200, смт Госто-
мель, Київська обл., вул. Червоноармійська, 69 як відповідача
та Смірнову Ірину Миколаївну, зареєстрована за адресою:
08200, смт Гостомель, Київська обл., вул. Червоноармійська,
29 як відповідача по справі за позовом ПАТ «Універсал Банк»
до Смірнова Геннадія Васильовича, Дяченко Олега Анатолійо-
вича, Смірнової Ірини Миколаївни про стягнення заборгова-
ності в судове засідання, яке відбудеться 24.11.2015 р. о 16
год. 00 хв. в приміщенні Ірпінського міського суду за адресою:
м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7. У разі неявки справу буде роз-
глянуто у відсутності відповідачів. У зв’язку з розміщенням
оголошення в газеті учасники процесу вважаються належним
чином повідомлені про дату судового засідання.

Суддя О.В. Пархоменко

До Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської об-
ласті як відповідач викликається громадянка:

Бондаренко Наталія Володимирівна, 09.02.1972 року народ-
ження, останнє місце проживання: вулиця Сухомлинського, 2-А,
квартира 27, м. Вознесенськ Миколаївської області по цивільній
справі за позовом ПАТ «ВТБ Банк» до Бондаренко Наталії Воло-
димирівни про стягнення кредитної заборгованості.

Розгляд справи призначено на 24 листопада 2015 року о 09
годині 20 хвилин за адресою: м. Вознесенськ, вул. Кібрика, 11,
каб. 2 Миколаївської області.

У разі неявки відповідача до суду справу буде розглянуто у
його відсутності за наявними у справі матеріалами на підставі 
ч. 9 ст. 74 ЦПК України.

Суддя Л.В. Вострікова

Острозький районний суд Рівненської області викликає
Мостицького Сергія Павловича як відповідача в судове за-
сідання, яке відбудеться 23 листопада 2015 року о 10 го-
дині 00 хвилин в приміщенні Острозького районного суду
за адресою: м. Острог, вул. Мануїльського, 82 по цивільній
справі № 567/841/15-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Дельта Банк» до Мостицького Сергія Па-
вловича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

В порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України в разі неявки відпо-
відача в судове засідання у вказаний час чи неповідом-
лення про причини неявки справа буде розглядатись у
його відсутності за наявними в матеріалах справи дока-
зами з постановленням заочного рішення.

Суддя Поліщук Т.М.

Оболонський районний суд м. Києва викликає
Піддубного Павла Анатолійовича як відповідача по
цивільній справі № 2/756/4149/15 за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до
Піддубного Павла Анатолійовича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором на 4 грудня
2015 року о 12.30 годині.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб. 18,
суддя К.А. Васалатій.

Наслідки неявки в судове засідання особи, яка
бере участь у справі, передбачені ст. ст. 169, 170
ЦПК України, ст. 185-3 КпАП України.

Суддя К.А. Васалатій

В Бобровицькому районному суді Чернігівської об-
ласті знаходиться цивільна справа № 729/899/15-ц;
2/729/413/15 р. за позовом Приватного Підприємства
«Агропрогрес» до Катруши Григорія Миколайовича
про стягнення грошових коштів, зареєстроване місце
проживання відповідача: м. Бобровиця Чернігівської
області, вул. Чернігівська, 9В, кв. 26.

Катруша Григорій Миколайович викликається в
судове засідання Бобровицького районного суду
Чернігівської області на 20 листопада 2015 року о 10
годині 00 хвилин як відповідач у справі за адресою:
м. Бобровиця, вул. Незалежності, 47.

В разі неявки справа буде розглядатися на підставі
доказів у справі за відсутності відповідача.

З часу опублікування оголошення в газеті відпові-
дач вважається належно повідомленим про час,
місце слухання справи.

Суддя Демченко Л.М.

До Нижньосірогозького районного суду Херсонської
області викликаються як відповідачі Зотов Олександр
Андрійович та Зотова Галина Іллівна, останнє відоме
місце проживання яких: смт Нижні Сірогози Нижньосі-
рогозького району Херсонської області, вул. Щорса, 17,
кв. 9 по цивільній справі за позовом Нижньосірогозької
районної лікарні до Зотова Олександра Андрійовича, Зо-
тової Галини Іллівни, третя особа: Нижньосірогозький
районний сектор Державної міграційної служби України
в Херсонській області про визнання осіб такими, що
втратили право користування жилим приміщенням та
зняття з реєстрації в судове засідання 27 листопада 2015
року о 10.00 годині. У разі неявки відповідачів справу
буде розглянуто у їхню відсутність згідно зі ст. 169 ЦПК
України за наявними в ній даними чи доказами. Адреса
суду: смт Нижні Сірогози Херсонської області, вул. Чка-
лова, 6.

Суддя Цесельська О.С.

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської
області повідомляє як відповідача Лавренко Миколу
Миколайовича, проживаючого: м. Первомайськ Ми-
колаївської області, що судовий розгляд по цивільній
справі № 484/3887/15-ц, провадження 2/248/1723/14
за позовом Порхун Олени Григорівни До Лавренко
Миколи Миколайовича з/о Управління Держзем -
агентства в Первомайському районі Миколаївської
області, Первомайської міської ради про визнання
права власності на земельну ділянку відкладено на
26.11.2015 р. о 10.00 год. На призначений час відпо-
відачу слід з’явитися до суду з паспортом та іденти-
фікаційним кодом.

У разі неявки відповідачів позов на підставі ч. 4 ст.
169 ЦПК України, буде розглянутий за їх відсутності
на підставі наявних у справі даних чи доказів, поста-
новлене заочне рішення.

Суддя В.І. Закревський

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає Яковлеву Ольгу Вікторівну, 15.05.1974
р.н., м. Луганськ, кв. Ольховський, 16/87-88 як від-
повідачку в судове засідання по цивільній справі 
№ 409/2190/15-ц за позовом ПАТ «Універсал Банк»
про стягнення кредитної заборгованості, що відбу-
деться 23.11.2015 року о 12 год. 00 хв. в приміщенні
суду за адресою: 92200, Луганська область, смт Бі-
локуракине, пл. Горького, 2, тел. 2-27-92.

Із опублікуванням цього оголошення відповідачка
вважається належним чином повідомлена 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

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає Одобеску Тетяну Василівну,
27.02.1963 р.н., м. Луганськ, кв. Степовий, 15/67,
Одобеску Анатолія Івановича, 5.09.1959 р.н., м. Лу-
ганськ, кв. Степовий, 15/67, як відповідачів в судове
засідання по цивільній справі № 409/2192/15-ц за по-
зовом ПАТ «Універсал Банк» про стягнення кредит-
ної заборгованості, що відбудеться 23.11.2015 року
об 11 год. 40 хв. в приміщенні суду за адресою:
92200, Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Горького, 2, тел. 2-27-92.

Із опублікуванням цього оголошення відповідачі
вважаються належним чином повідомленими 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

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми
знаходиться цивільна справа №591/5755/15-а, про-
вадження 2-а/591/309/15 за позовом Управління со-
ціального захисту населення Сумської міської ради
до Провозьон Андрія Івановича про стягнення тим-
часової державної допомоги. Зарічний районний суд
м. Суми у відповідності до ч. 9 ст. 74 ЦПК України ви-
кликає до суду Провозьон Андрія Івановича, останнє
відоме місце проживання: м. Суми, пр. Черепіна, буд.
84 Б, кв. 27, як відповідача по справі на 09-30 год. 27
листопада 2015 року. Судове засідання відбудеться
в приміщенні Зарічного районного суду м. Суми, що
розташоване за адресою: м. Суми, вул. Академічна,
13, зал 2 (каб. № 302), 3-й поверх, головуючий —
суддя Шелєхова Г.В. В разі неявки відповідача в су-
дове засідання справа буде розглянута в його відсут-
ність.

Болградський районний суд Одеської області повідом-
ляє відповідача Ломачинського Олега Дмитровича, 08 сер-
пня 1970 року народження, останнє місце реєстрації за
адресою: вул. Заводська, будинок № 155, кв. 23, м. Бол-
град, Одеська область, що 18.11.2015 року о 13:00 год. в
залі судового засідання № 4 Болградського районного
суду Одеської області за адресою: Одеська область, м.
Болград, вул. 25 Серпня, № 192, відбудеться судове засі-
дання по цивільній справі № 497/2293/15-ц за позовом
Гриньова Максима Івановича до Ломачинського Олега
Дмитровича про стягнення боргу по договору займу. Бол-
градський районний суд пропонує відповідачу Ломачин-
ському Олегу Дмитровичу подати пояснення, заперечення
та усі наявні у нього докази по справі особисто або через
представника. У разі неявки в судове засідання Ломачин-
ського О.Д. справа може бути розглянута за відсутністю
відповідача та його представника за наявними у справі до-
казами.

Суддя С. В. Кодінцева

У провадженні Голованівського районного суду Кі-
ровоградської області, смт Голованівськ знаходиться
цивільна справа № 386/1155 /15-ц за позовом Пуб-
лічного Акціонерного Товариства Комерційний банк
«Приватбанк» до Кошової Олени Миколаївни про
стягнення кредитної заборгованості. Судовий роз-
гляд справи призначено на 27 листопада 2015 року
на 11 год. 00 хв. у Голованівському районному суді
за адресою: смт Голованівськ, вул. Леніна, 18. Суд
викликає Кошову Олену Миколаївну у судове засі-
дання як відповідача. Явка до суду обов’язкова. У
разі неявки відповідача до суду та неповідомлення
про причини неявки справа буде розглянута за наяв-
ними у справі доказами з постановленням заочного
рішення.

Суддя Бутенко О. Ф.

Старобільський районий суд Луганської області викликає:
- Жердєву Ларису Миколаївну, яка мешкає за адресою: Луганська обл., м. Антрацит, вул. Ілліча,

29/46 на 13 листопада 2015 року о 13 годині 00 хв. для участі у розгляді справи по суті за позовом
ПАТ «Дельта Банк».

- Синятнікову Зою Давидівну, яка мешкає за адресою: Луганська обл., м. Антрацит, вул. Петров-
ського, 16/4 на 13 листопада 2015 року о 13 годині 30 хв. для участі у розгляді справи по суті за по-
зовом ПАТ «Дельта Банк».

- Татаренко  Володимира  Вікторовича, який мешкає за адресою: Луганська обл., м. Антрацит,
вул. Севастопольська, 38/1 на 13 листопада о 14 годині 00 хв. для участі у розгляді справи по суті
за позовом ПАТ «Дельта Банк».

- Кучмій Людмилу Валентинівну та Кучмій Анатолія Володимировича, які мешкають за адресою:
Луганська обл., м. Антрацит, вул. Артема, 4 на 13 листопада о 14 годині 30 хвилин для участі у роз-
гляді справи по суті за позовом ПАТ «Дельта Банк».

- Шевченко Віталія Миколайовича, який мешкає за адресою: Луганська обл., Антрацитівський
район, с. Дякове, вул. Ювілейна, 20 на 13 листопада о 15 годині 00 хвилин для участі у розгляді
справи по суті за позовом ПАТ «Дельта Банк».

- Чернякова Сергія Анатолійовича та Чернякову Світлану Олексіївну, які мешкають за адресою:
Луганська обл., Антрацитівський район, с. Красний Кут, вул. Шевченка, 73 на 13 листопада 2015
року о 15 годині 30 хв. для участі у розгляді справи по суті за позовом ПАТ «Дельта Банк».

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

Суддя О.В. Форощук

Старобільський районий суд Луганської області викликає:
- Кушнір Максима Володимировича, який мешкає за адресою: Луганська обл., Антрацитів-

ський район, селище Кріпенське, вул. Чкалова, 133 на 12 листопада 2015 року о 13 годині 00
хв. для участі у розгляді справи по суті за позовом ПАТ «Дельта Банк».

- Таран Галину Іванівну, яка мешкає за адресою: Луганська обл., м. Антрацит, вул. Петров-
ського, 24/16 на 12 листопада 2015 року о 13 годині 30 хв. для участі у розгляді справи по суті
за позовом ПАТ «Дельта Банк».

- Петриченко Олену Миколаївну, яка мешкає за адресою: Луганська обл., Антрацитівський
район, с. Дякове, вул. Черняховського, 35 на 12 листопада о 14 годині 00 хв. для участі у розгляді
справи по суті за позовом   ПАТ «Дельта Банк».

- Краснопьорова Анатолія Олександровича, який мешкає за адресою: Луганська обл., м. Ан-
трацит, вул. Миру, 21/7 на 12 листопада о 14 годині 30 хвилин для участі у розгляді справи по
суті за позовом ПАТ «Дельта Банк».

- Татаренко Олега Анатолійовича та Татаренко Людмилу Володимирівну, які мешкають за ад-
ресою: Луганська обл., м. Антрацит, вул. Московська, 4/7 на 12 листопада о 15 годині 00 хвилин
для участі у розгляді справи по суті за позовом ПАТ «Дельта Банк».

- Лубенченко Галину Миколаївну, яка мешкає за адресою: Луганська обл., Антрацитівський
район, с. Дякове, вул. Миру, 56а, на 12 листопада о 15 годині 30 хвилин для участі у розгляді
справи по суті за позовом ПАТ «Дельта Банк».

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

Суддя О.В. Форощук

Добропільський міськрайонний
суд Донецької області (85004, м. До-
бропілля Донецької області, вул. Ра-
дянська, 39 а) розглядає цивільну
справу за позовом Публічного акціо-
нерного товариства Комерційний
банк «Приватбанк» до Калиніна Ва-
лентина Івановича про стягнення за-
боргованості за кредитним
договором №б/н від 26.07.2011 року.

Відповідач Калинін Валентин Іва-
нович викликається на 13 листопада
2015 року на 09-00 годину до Добро-
пільського міськрайонного суду, ка-
бінет №15, для участі у розгляді
справи у відкритому судовому засі-
данні. Відповідачу пропонується на-
дати свої заперечення щодо позову
та докази. У випадку неприбуття від-
повідач повинен повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде
розглянута у його відсутність. 

Суддя Здоровиця О. В.
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У провадженні Павлоградського міськрайонного суду 
Дніпропетровської області знаходиться цивільна справа 
№ 185/9838/15-ц за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва комерційний банк «Приватбанк» до Малахової Галини Во-
лодимирівни про стягнення заборгованості.

Відповідачка Малахова Галина Володимирівна викликається
у судове засідання об 11.45 год. 25 листопада 2015 року у при-
міщення Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетров-
ської області за адресою: Дніпропетровська область,
м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 135, кабінет № 203. Суддя
Боженко Л.В.

Після опублікування оголошення в пресі, відповідачка вважа-
ється повідомлена про дату, час та місце розгляду справи. У разі
неявки відповідачки справу буде розглянуто за її відсутності.

Суддя Л.В. Боженко

Тернопільський міськрайонний суд повідомляє, що 16 лис-
топада 2015 року о 14 год. 30 хв. в приміщенні суду (вул. Кот-
ляревського, 34, м. Тернопіль) відбудеться розгляд цивільної
справи за позовом Бобик Світлани Миронівни, яка діє в інте -
ресах неповнолітньої дочки Бобик Валерії Павлівни до Чернець
(Декашева) Наталії Павлівни, Декашевої Марії Семенівни,
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета
спору – Опікунська рада при виконавчому комітеті Тернопіль-
ської міської ради, про встановлення факту батьківства. Про-
симо з’явитися у судове засідання відповідачку Декашеву
Марію Семенівну, останнє відоме місце проживання: м. Торез
Донецької області, мікрорайон, 4, дім 2, кв. 9. 

У разі неявки відповідачки на судове засідання справа буде
розглядатися без неї.

Суддя О.Я. Герчаківська

Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської об-
ласті викликає Ткаченка Сергія Борисовича як відповідача по
цивільній справі № 191/2349/15-ц за позовною заявою Публіч-
ного акціонерного товариства «Дельта Банк» до Ткаченка Сер-
гія Борисовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором у відкрите судове засідання, яке відбудеться 30 лис-
топада 2015 року о 09 годині 50 хв. за адресою: Дніпропетров-
ська область, м. Синельникове, вул. Чехова, буд. № 1, за
головуванням судді Бондаренко Г.В.

В разі неявки відповідача у судове засідання справа буде
розглянута за його відсутності на підставі наявних у справі до-
казів та винесено заочне рішення. З опублікуванням цього ого-
лошення відповідач по справі вважається належним чином
повідомленим про час, день та місце проведення судового за-
сідання. Суддя Г.В. Бондаренко

Конотопський міськрайонний суд Сумської області
викликає Петруню Сергія Сергійовича, 12 червня 1982
року народження (останнє відоме місце проживання: 
м. Конотоп, вул. Ів. Франка, буд. 35, кв. 29), як відпові-
дача по справі № 577/4497/15; 2/577/1479/15 за позовом
ПАТ «Дельта Банк» до Петруні Сергія Сергійовича, Пет-
руні Сергія Валентиновича про стягнення заборгованості
за кредитним доктором в розмірі 268 032 грн. 39 коп. в
судове засідання, яке відбудеться 16 листопада 2015
року об 11 годині 00 хвилин у приміщенні Конотопського
міськрайонного суду за адресою: м. Конотоп, вул. Са-
дова, 8, кабінет № 11, тел. (05447) 6-54-11, 6-17-87. При
собі необхідно мати паспорт.

Суддя О.М. Ярмак

Шевченківський районний суд міста Києва за ад-
ресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, викликає на
18.11.2015 року об 11 год. 00 хв. як відповідача Іва-
сечко Любомира Володимировича по справі за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Дельта
банк» до Івасечко Любомира Володимировича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

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

Суддя Рибак М.А.

Шевченківський районний суд міста Києва за ад-
ресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, викликає на
18.11.2015 року об 11 год. 30 хв. як відповідача
Заєць Юрія Олексійовича по справі за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Дельта банк» до
Заєць Юрія Олексійовича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

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

Суддя Рибак М.А.

26 листопада 2015 р. о 10.45 годині у приміщенні
Малиновського районного суду м. Одеси, каб. 220,
головуючий суддя Маркарова С.В., слухається по-
зовна заява Публічного акціонерного товариства
«Дельта Банк» до Петрової Світлани Сергіївни, Пет-
рова Олексія Володимировича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.

В судове засідання як відповідач викликається
Петров Олексій Володимирович.

У разі неявки в судове засідання справа буде роз-
глянута за відсутності відповідача на підставі наяв-
них доказів.

Суддя С.В. Маркарова

Котелевський районний суд Полтавської області в ци-
вільній справі за позовом Кочернікова Бориса Михайло-
вича до Кочернікової Юлії Іванівни про зміну розміру
аліментів на утримання неповнолітньої дитини, викликає
в судове засідання як відповідача Кочернікову Юлію Іва-
нівну (останнє відоме місце проживання: смт Котельва
Полтавської області, вул. Ковпака, 18). Судове засідання
відбудеться 02 грудня 2015 року о 10 годині у примі-
щенні суду за адресою: смт Котельва Полтавської об-
ласті, вул. Жовтнева, 235. Явка до суду є обов’язковою.
В разі неявки, справу буде розглянуто за вашої відсут-
ності. Відповідач зобов’язаний повідомити суд про при-
чини неявки в судове засідання.

Суддя П.В. Цвітайло

Пологівський районний суд Запорізької області
викликає у судове засідання, яке відбудеться
18.11.2015 р. о 08 год. 30 хв. у приміщенні Пологів-
ського районного суду по вул. Горького, 28, відпо-
відача Шихрагімову Олену Володимирівну за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення забор-
гованості.

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

Суддя В.Є. Омельчук

Пологівський районний суд Запорізької області
викликає у судове засідання, яке відбудеться
18.11.2015 р. о 09 год. 00 хв. у приміщенні Пологів-
ського районного суду по вул. Горького, 28, відпо-
відача Шаповалова Віталія Івановича за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості.

У разі неявки у судове засідання справа буде роз-
глянута за його відсутності за наявними у справі до-
казами. 

Суддя В.Є. Омельчук

Пологівський районний суд Запорізької області
викликає у судове засідання, яке відбудеться
18.11.2015 р. о 09 год. 30 хв. у приміщенні Пологів-
ського районного суду по вул. Горького, 28, відпо-
відача Морозова Олександра Володимировича за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення забор-
гованості.

У разі неявки у судове засідання справа буде роз-
глянута за його відсутності за наявними у справі до-
казами. 

Суддя В.Є. Омельчук

Пологівський районний суд Запорізької області
викликає у судове засідання, яке відбудеться
18.11.2015 р. о 08 год. 10 хв. у приміщенні Пологів-
ського районного суду по вул. Горького, 28, відпо-
відача Лимар Руслана Валентиновича за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості.

У разі неявки у судове засідання справа буде роз-
глянута за його відсутності за наявними у справі до-
казами. 

Суддя В.Є. Омельчук

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання відповідача – Кошеля Олега
Олександровича (Луганська обл., Лутугинський район, 
с. Розкішне, вул. Донецька, б.18) по справі №409/3108/15-ц
за позовною заявою ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 16.11.2015 року об
11:00 год (резервна дата 18.11.2015 року) в залі суду за
адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Горького, 2).

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

Суддя Третяк О.Г.

Дегтярьов С. І. запрошує громадянку Живицю Те-
тяну Станіславівну на погодження меж земельної ді-
лянки за адресою: м. Київ, Голосіївський район, пр.
Залежний, 19 Д, зустріч відбудеться 18 листопада о
16 год. 00 хв. за адресою: пр. Залежний, 19-Д у Го-
лосіївському районі м. Києва.

У разі неявки уповноваженого представника без
поважних причин або відсутності письмових пояс-
нень, відмови від погодження межі земельної ді-
лянки по пр. Залежному, 19 Д у Голосіївському
районі м. Києва, вважати погодженими.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду 
Запорізької області знаходиться цивільна справа 
за №310/6982/15-ц за позовом Тропіної Катерини Андрі-
ївни до Жакової Тетяни Павлівни, Миронова Василя Па-
вловича про визнання права власності на частки в
житловому будинку за набувальною давністю. Судовий
розгляд справи призначено на 30 листопада 2015 року
о 14 год. 00 хв. в приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ,
вул. Комунарів, 64, каб. 409. Суддя Парій О.В. тел. (код
06153) 4-70-63. Суд викликає: Жакову Тетяну Павлівну,
Миронова Василя Павловича як відповідачів. Явка до
суду є обов’язковою. В разі неявки справа розглядати-
меться за наявними матеріалами.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Гук
Андрія Руслановича у якості відповідача по цивільній
справі № 2/756/4602/15 за позовом Стрельбіцького
Олександра Васильовича до Гук Андрія Руслановича
про стягнення заборгованості за договором позики,
у судове засідання на 14 грудня 2015 р. о 15:30 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 27,
суддя Луценко О.М. У разі неявки та неповідомлення
суду про причини неявки в судове засідання, справа
буде розглянута за Вашої відсутності за наявними у
справі доказами відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Оболонський районний суд м. Києва викликає 
Голубцова Дмитра Леонідовича, Кіру Роксолану Во-
лодимирівну як відповідачів по цивільній справі 
№ 2/756/4153/15 за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Дельта Банк» до Голубцова
Дмитра Леонідовича, Кіри Роксолани Володими-
рівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором на 03 грудня 2015 року на 11-10 годину.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб.18,
суддя К.А. Васалатій. Наслідки неявки в судове засі-
дання особи, яка бере участь у справі, передбачені
ст. ст. 169, 170 ЦПК України, ст. 185-3 КпАП України.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає відпо-
відача Ісакова Сергія Юрійовича по цивільній справі за
позовом Ісакової Олени Володимирівни до Ісакова Сер-
гія Юрійовича про стягнення аліментів на утримання
дітей.

Остання відома адреса місцезнаходження відповідача
Ісакова Сергія Юрійовича: вул. Деміївська, 55, кв. 141,
м. Київ, 03040. Судове засідання відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника
Потєхіна, буд. 14-а, каб. № 15 — 30 листопада 2015 року
о 14 год. 00 хв. В разі неявки на вказане судове засі-
дання, суд розглядатиме справу без участі відповідача.

Суддя А. В. Новак

Кілійський районний суд Одеської області (м. Кілія
Кілійського району Одеської області, вул. Леніна, 19)
повідомляє Сараєву Олену Дмитрівну, що розгляд ци-
вільної справи №502/1971/15ц за позовом Бойко Олега
Даниловича до Сараєвої Олени Дмитрівни про визнання
особи такою, що втратила право користування житло-
вим приміщеннями призначений на 02 грудня 2015 року
на 09:30 год. В разі неявки в судове засідання без по-
важних причин відповідача Сараєвої Олени Дмитрівни,
справа буде розглянута за її відсутності. З опублікуван-
ням оголошення про виклик, відповідач вважається по-
відомленим про час та місце розгляду справи.

Суддя О. Г. Тюмін

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул. Артема, 5)
розглядає цивільну справу за позовом Кара Анни Михай-
лівни до Кара Ерхана про стягнення аліментів на утри-
мання неповнолітньої дитини. Відповідач по справі Кара
Ерхан, 12.12.1982 р.н., мешкає в смт Миронівський, вул. 1
Травня, 3-51, викликається до суду (Донецька область, 
м. Артемівськ, вул. Артема, 5, каб. 201) для участі в роз-
гляді справи по суті на 18.11.2015 р. о 09 год. 20 хв.

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

Суддя Воробйова І.В.

Вижницький районний суд Чернівецької області 
(м. Вижниця, вул. Українська, 13) викликає на 10.30 го-
дину 13 листопада 2015 року Гавалешко Івана Михайло-
вича, 06.06.1964 року народження, останнє відоме місце
проживання та реєстрації: смт Берегомет, вул. Я. Галана,
буд.63 Вижницького району Чернівецької області як від-
повідача у цивільній справі №713/1775/15-ц
(2/713/820/15) за позовом Публічного акціонерного то-
вариства Комерційний банк «ПриватБанк» про стягнення
заборгованості. У разі неявки відповідача справу розгля-
датимуть за його відсутності на підставі наявних мате-
ріалів справи.

Суддя Круглюк В. Г.

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

Відповідач: Лопатіна Ірина Анатоліївна виклика-
ється на 20 листопада 2015 року о 08-00 год. до
суду, каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хмельова С.М.

Дарницький районний суд м. Києва викликає від-
повідача Старова Сергія Миколайовича, останнє ві-
доме місце проживання: м. Київ, вул. Горлівська,
220, гуртожиток. Вам необхідно 23 листопада 2015
року о 15:50 год. з’явитися до Дарницького район-
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Кошиця,
5-А, каб. 223, на розгляд цивільної справи за позо-
вом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Старова Сергія Ми-
колайовича про стягнення заборгованості.

У разі неявки відповідачів до суду оголошення
вважається належним повідомленням, а справу буде
розглянуто без вашої участі.

Суддя С. М. Сухомлінов

Приморський районний суд міста Одеси повідом-
ляє, що 27 листопада 2015 р. о 10 годині 30 хвилин
в залі засідань № 221 в приміщенні суду за адресою:
м. Одеса, вул. Балківська, 33, відбудеться слухання
справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Вигна-
нюк Андрія Олександровича про стягнення заборго-
ваності.

В судове засідання у вищевказаний час виклика-
ється відповідач — Вигнанюк Андрій Олександро-
вич. В разі його неявки в судове засідання позов
може бути розглянутий за його відсутністю та на під-
ставі наявних у справі доказів.

Суддя Л.М. Чернявська

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

Відповідач у справі — Тарасенко Андрій Мико-
лайович викликається на 18 листопада 2015 року на
08:00 до Орджонікідзевського районного суду міста
Маріуполя Донецької області для участі у розгляді
справи по суті.

Суддя Костромітіна О. О.

Комунарський районний суд м. Запоріжжя (вул.

Малиновського, 7, каб. № 48) викликає у судове за-

сідання, яке відбудеться 30.11.2015 року oб 11 год.

15 хв., каб. № 48, відповідача Урдяника Михайла

Петровича за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до

Урдяника М.П. про стягнення заборгованості. У разі

неявки у судове засідання справа буде розглянута

за його відсутності за наявними у справі доказами.

Суддя І. Й. Наумова

Гайворонський районний суд Кіровоградської області
повідомляє, що 27 листопада 2015 року о 09 годині 00
хвилин в приміщенні суду за адресою: Кіровоградська
область, м. Гайворон, вул. Воровського, 3, каб. № 5
(суддя Поліщук В.В.) відбудеться слухання цивільної
справи № 385/1146/15-ц, 2/385/455/15 за позовом ПАТ
КБ «Приватбанк» до Гончар Олександра В’ячеславовича
про стягнення заборгованості. В судове засідання викли-
кається відповідач Гончар Олександр В’ячеславович. В
разі неявки в судове засідання відповідача справа буде
розглянута за його відсутності за наявними доказами.
Одночасно суд роз’яснює відповідачу його обов’язок по-
відомити суд про причини неявки у судове засідання.

Суддя В.В. Поліщук

Оболонський районний суд м. Києва викликає як
відповідача Вінник Оксану Сергіївну по цивільній
справі №2/756/4519/15р. за позовом Омельяненка
Володимира Олексійовича, Омельяненка Валентина
Володимировича до Вінник Оксани Сергіївни, Вінник
Карини Ігорівни в особі законного представника
Вінник Оксани Сергіївни про визнання осіб такими,
що втратили право користування житлом, розгляд
якої призначено на 16.12.2015 р. на 16:30 год. Ад-
реса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2Є, каб. №27,
суддя Богдан О. О. У разі неявки, справу буде роз-
глянуто у відсутності відповідача.

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Київ, вул.

М.Кривоноса, 25, каб. 28) викликає Юрченка Дмитра

Григоровича на 09 год. 30 хв. 17 грудня 2015 року як

відповідача у цивільній справі № 760/14331/15-ц 

2-6144/15 за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Юрченка

Дмитра Григоровича про стягнення заборгованості. 

У разі неявки, справу буде розглянуто за відсут-

ності відповідача.

Суддя В. В. Українець

Оболонський районний суд м. Києва викликає На-
козіна Олексія Сергійовича, Накозіну Інну Олексан-
дрівну як відповідачів по цивільній справі
№2/756/5052/2015 р. за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Дельта Банк» до Накозіна
Олексія Сергійовича, Накозіної Інни Олександрівни
про стягнення заборгованості, призначене на
18.12.2015 року на 09:30 годину.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб.
№ 21, суддя Кричина А.В. У разі неявки, справу буде
розглянуто у відсутності відповідачів.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(суддя Ю.Б.Янюк) викликає в судове засідання у справі за позо-
вом Борецької Юлії Вікторівни до Борецького Євгена Володими-
ровича, третя особа Служба у справах дітей Васильківської
міської ради Київської області про позбавлення батьківських
прав, у якості відповідача:

Борецького Євгена Володимировича, останнє місце прожи-
вання: вул. Кошового, буд. 24, м. Макіївка-14 Донецької області.
Судове засідання призначено на 20 листопада 2015 року о 
10-00 год. за адресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157,
корп. 2, каб. 17.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У разі неявки відповідача у судове засідання
справа згідно з вимогам ЦПК України може бути розглянута за
його відсутності.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання як відповідача Семенченка
Володимира Вікторовича по цивільній справі
№409/2327/15-ц за позовом Семенченко Наталії Лаза-
рівни до Семенченка Володимира Вікторовича про ро-
зірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 16.11.2015 року (резер-
вна дата 20.11.2015 року) о 08 годині 00 хвилин у залі
Білокуракинського районного суду Луганської області,
що знаходиться за адресою: 92200, Луганська область,
смт Білокуракине, пл. Горького, буд. 2. У разі неявки суд
розглядатиме справу без участі відповідача на підставі
ст. 224 ЦПК України. 

Суддя Полєно В. С.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 11 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч         День
Київська +3   +8      +8 +13
Житомирська +3   +8      +8 +13
Чернігівська +3   +8      +7 +12
Сумська +3   +8      +6 +11
Закарпатська +5 +10    +10 +15
Рівненська +4   +9      +9 +14
Львівська +6 +11    +10 +15
Івано-Франківська +6 +11    +10 +15
Волинська +5 +10      +9 +14
Хмельницька +6 +11    +10 +15
Чернівецька +6 +11    +10 +15
Тернопільська +6 +11    +10 +15
Вінницька +5 +10    +10 +15

Oбласть Нiч          День
Черкаська +3     +8      +8  +13
Кіровоградська +3     +8      +8  +13
Полтавська +3     +8      +8  +13
Дніпропетровська +3     +8      +8  +13
Одеська +6   +11   +12  +17
Миколаївська +6   +11   +12  +17
Херсонська +6   +11   +11  +16
Запорізька +5   +10   +10  +15
Харківська +3     +8      +6  +11
Донецька +3     +8      +8  +13
Луганська +2     +7      +6  +11
Крим +6   +11   +12  +17
Київ +6     +8   +11  +13

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Як подих 
осіннього вітру

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ВИСТАВКА. У Черкаському обласному художньому музеї
триває виставка графічних робіт київської художниці та поетеси
Євгенії Васильченко «Краплини з намиста». Її творчий шлях
розпочався з ілюстрацій до відомих поетичних творів. Згодом
вона й сама почала писати вірші і робила замальовки до них.
Усього в доробку художниці кілька сотень графічних зображень.
На виставці представлено понад 70  робіт мисткині різних років.
Кожен твір художниці супроводжують її власні поетичні рядки.

На цьому, власне, можна було б поставити крапку, якби не
заява поетеси: «Я втомилась від життя, й сни мене не забира-
ють в небо… Так звично реагую на запахи і звуки…І новизна
емоцій шквалу не народить… І взагалі-то — де вона?.. Й невже
тих лавок, що біля під’їзду, фатум усе ближче?..» Зовсім не хо-
четься бачити таку привабливу жінку серед бабусь, бо, як ска-
зав поет, «про старість нас думка й у сні не проймає, бо її і в
природі немає». Інша
справа — осінь. «Вікно
відкрию, душу в холод
опущу… В жовтавий і зе-
лений кольори назустріч
гелікоптерів кружлян-
ню…» Це вже вона, Єв-
генія Васильченко, з
властивим художниці ба-
ченням світу, в якому
«переплелися душею
тонкою й прозорою і сон-
ця промінь, і листок».

Це не перша виставка
робіт Євгенії в Черкасах.
Дуже незвичайна вис-
тавка. Талановита. Емо-
ційна. Тонка. Як і сама
художниця. Хочеться ще
й ще дивитися на ці ро-
боти, позначені настро-
єм, роздумами, асоціа-
ціями. Безвиході в її тво-
рах немає. То тільки ми-
мовільний порив, на-
стрій — як подих осін-
нього вітру.

Конотоп Казимира Малевича
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

НЕЗАБУТІ ІМЕНА. У місті
Конотоп відкрили перший у
Сумській області пам’ятник
видатному художникові-аван-
гардисту, автору славнозвіс-
ного «Чорного квадрата» Ка-
зимиру Малевичу. А незадов-
го перед цим гостинно розчи-
нило двері нове кафе «У Ма-
левича», яке поступово стає
місцем зустрічей шанувальни-
ків мистецтва.

Таким чином городяни, міс-
цева творча еліта вшанували

пам’ять про оригінального й
талановитого майстра пензля,
життя якого тісно пов’язане з
цим краєм. Саме в Конотопі
він жив разом з батьками у
1894—1895 роках і саме тут
продав свої перші дві роботи
«Місячна ніч» та «Бусол» по 5
рублів за кожну.

Нині картини Казимира Ма-
левича реалізують на аукціо-
нах за мільйони доларів, а йо-
го ім’я назавжди вписане у лі-
топис світового авангардного
мистецтва. 

Автор пам’ятника — місце-
вий скульптор Юрій Ведмідь,

відомий багатьма своїми ро-
ботами не лише в Конотопі, а
й по всій Україні. Кошти на ви-
готовлення і встановлення мо-
нумента надав депутат Коно-
топської міської ради Віталій
Демидко.

Конотопський період худож-
ника поки що маловивчений і
приховує чимало загадок.
Зокрема дослідники не мо-
жуть точно встановити місце,
де жила родина світового та-
ланта. Разом з тим мистец-
твознавець Ніна Велігоцька
надрукувала книгу «Шляхами
Малевича. Зупинка — Коно-

топ», у якій досліджує мало-
вивчений період життя митця.

У найближчих планах місце-
вих шанувальників творчості
художника — відкрити в кафе
культурно-мистецький клуб,
який об’єднав би не тільки
прихильників Казимира Мале-
вича, а й усіх, для кого культу-
ра і мистецтво становлять
особливий інтерес. Інтер’єр
закладу оформлений в аван-
гардистському стилі й містить
репродукції картин митця, ви-
конані відомим художником і
краєзнавцем Володимиром
Борошнєвим.

На чорній дошці світлих
мрій і прагнень 
СОКРОВЕННЕ. Тернопіль першим серед українських міст
утілив міжнародний інтерактивний мистецький проект
«Before I Die…»

У своїх словах поетеса так само
відверта, як і в творах, — її герої
тягнуться назустріч сонцю
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Микола ШОТ,  
«Урядовий кур’єр»

Цей глобальний проект
закликає людей поді-

литися власними потаєм-
ними бажаннями-мріями,
найдорожчим. З часу його
започаткування такий за-
хід уже організовували в
76 країнах тридцятьма
шістьома мовами. А ініцію-
вала акцію чотири роки то-
му Кенді Ченг з американ-
ського Нового Орлеану.
Втративши дорогу їй лю-
дину, вона замислилася
над цінністю часу, праг-
неннями і вирішила при-
вернути увагу своїх спів-
вітчизників до їхнього
життя. Стіну одного з по-
кинутих старих будинків
Кенді разом з друзями пе-
ретворила на величезну
дошку й вивела на ній: Be-
fore I die, I want to... («Перед
тим як помру, я хочу…»).
Вже наступного дня поряд
з цими словами не було
вільного місця — люди за
допомогою шматочка крей-
ди ділилися сокровенним.
Відтак починання амери-
канки поширилося не ли-
ше в її країні, а й у бага-
тьох державах світу. Тепер
його підтримали й українці.

У нашій країні до втілен-
ня проекту долучилися
студенти Тернопільського
державного медуніверси-
тету ім. Івана Горбачев-
ського. Одна з організато-
рів акції  студентка цього
вишу Тетяна Іваніцька ка-
же, що їй приємно було
відчути підтримку бага-
тьох ініціативних людей.
Зокрема допомогли впро-
вадити цю справу Терно-
пільська міська рада, під-
приємці, відгукнулися й
студенти технічного уні-
верситету.  Музичним суп-
роводом порадував муні-

ципальний духовий колек-
тив «Оркестра волі». 

Велику деревоволокнис-
ту плиту зафарбували у
чорний колір і прикріпили
до однієї зі стін у середміс-
ті Тернополя. Перехожі
мали можливість на ній
різнокольоровою фарбою
написати про власні мрії,
бажання, прагнення. Охо-
чих висловитися у такий
спосіб виявилося напрочуд
багато. Хтось усією душею,
як і весь наш народ, бажає
перемоги російського агре-
сора та окупанта, хтось —
мати «єдину Україну»,

«бути в мирі з Богом», а
хтось прагне, щоб «рідні
були здорові», «стати хоро-
шою людиною» чи «зроби-
ти щасливою хоча б одну
людину», «домогтися успі-
ху», для когось важливі-
шим є те, аби «в Україні не
було ям» чи «побувати в
усіх країнах світу». Дехто,
перш ніж померти, хотів би
«навчитися літати», «по-
танцювати на весіллі вну-
ків», а то й просто «купити
єнота» чи «побити рекорд з
поїдання вареників». Одне
слово, скільки людей,
стільки й думок: найпота-
ємніших, найзаповітніших,
життєвих, оригінальних, а
часом і безглуздих, але то
на перший погляд.

Добре, що серед океану
мрій-бажань чітко з’явля-
ється й острів на ймення
«допомогти іншому проя-
вити милосердя». Адже під
час втілення міжнародного
проекту збирали кошти на
операцію студентці медич-
ного університету — сиро-
ті, яка втрачає зір. Її ровес-
ники таким чином виріши-
ли підтримати дівчину, аби
здійснилася її мрія одужа-
ти, щоб вона знову могла
бачити світ у всіх його бар-
вах і красі.

У кожного — власна мрія-прагнення

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ВИТОКИ. IV Міжнародний
літературно-мистецький фес-
тиваль «Русалка Дністрова»
зібрав у жовтні на Вінниччині
письменників зі Львова, Іва-
но-Франківська, Тернополя,
Хмельницького, Одеси, Києва
та області. А стартував він з
відкриття книжкової виставки

«Бібліотека «Русалки Дніс-
трової» в обласній бібліотеці
імені Тімірязєва. Цього року
свято було присвячене видат-
ному землякові, поетові «роз-
стріляного українського Від-
родження», перекладачеві,
етнографу, архівісту Володи-
мирові Свідзинському, який
родом з Тиврівського району. 

Тож у районному Будинку
культури з нагоди 130-річчя

від дня його народження від-
бувся ювілейний вечір за
участі відомих письменників,
майстрів мистецтв, фольк -
лорних колективів району.
За словами голови Вінниць-
кої організації Національної
спілки письменників Михай-
ла Каменюка, в рамках свята
працювала літературно-до-
слідницька експедиція «Слі-
дами Володимира Свідзин-

ського на Вінниччині». ЇЇ
учасники побували в Тиврів-
ському, Тульчинському, Ям-
пільському і Чернівецькому
районах. Паралельно із до-
слідженням науковці і пись-
менники брали участь у від-
критих уроках літератури,
зустрічах з краянами. Також
відбулася презентація тре-
тього випуску альманаху
«Русалка Дністрова».

«Русалка Дністрова» презентувала 
свою бібліотеку
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