
 ЦІНА ДОГОВІРНА середа, 11 ЛИСТОПАДА 2015 РОКУ  №210 (5584)

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

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 10 листопада 2015 року
USD 2275.4934 EUR 2452.0717 RUB 3.5191 / AU 247937.76 AG 3363.18 PT 213668.83 PD 137894.90

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

2 4

Берегиня, а не рабиняЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:

Шляхи будуватимуть 
за допомогою 
інвестицій 

РЕАЛІЇ. Як основне джерело фінансування будівництва й ре-
монту автомобільних шляхів країни наступного року Міністерство 
інфраструктури розглядає кошти міжнародних фінансових орга-
нізацій. «У нас не працює дорожній фонд, тому грошей на будів-
ництво якісних шляхів у бюджеті немає, — повідомив перший за-
ступник міністра інфраструктури Володимир Шульмейстер.

Він нагадав, що раніше Світовий банк схвалив рішення про 
надання Україні кредиту обсягом 560 мільйонів доларів для фі-
нансування робіт з відновлення автомобільних доріг, зокрема 
на ділянці автомагістралі Полтава — Харків. Частину цих кре-
дитних коштів спрямують на запровадження заходів безпеки 
на автошляхах, повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

Крім того, є наміри провести децентралізацію дорожнього 
господарства і створити спеціальний фонд у межах реформу-
вання системи держуправління дорогами для фінансування їх-
нього ремонту та будівництва. Комітет Верховної Ради з пи-
тань транспорту вже одностайно схвалив законопроект про 
створення такого фонду.

ЦИФРА ДНЯ

950,9 млн грн    
«теплих» кредитів видано населенню 

банками для реалізації проектів 
з енергоефективності   

«Ми робимо лише одне: 
імплементуємо те, 

що зобов’язалися 
перед нашими 

виборцями».

ПРОГРЕС ВИСТАВКА

Верховна Рада змогла 
об’єднати зусилля фракцій і 
ухвалити закони, необхідні для 
надання Україні у перспективі 
безвізового режиму

У столиці народні 
майстри показали 
свої здобутки 
в декоративно-
прикладній творчості

Президент про виконання обіцянок влади рухатися 
європейським шляхом і здобуття безвізового режиму з ЄС

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження 
Президента, урядові рішення, адже більшість 
із цих документів набирають чинності саме 
з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів
відповідають авторитетні  
спеціалісти: урядовці, 
юристи, учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

послуга за
приймання
передплати

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний 
індекс 40227

Передплатний індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 25 грн . . . . . . . . . . . . 47 грн . . . . . . . . . . 95 коп.

на 3 місяці . . . . . . . . . 75 грн . . . . . . . . . . 141 грн . . . . . . . . 2,15 грн

на півроку . . . . . 150 грн . . . . . . . . . . 282 грн . . . . . . . . 2,60 грн

на рік . . . . . . . . . . . . 300 грн . . . . . . . . . . 564 грн . . . . . . . . 4,00 грн

ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТА 

ГАЗЕТИ 
«УРЯДОВИЙ 

КУР’ЄР» 
НА 2016 РІК

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ

УСІ
ВІДДІЛЕННЯ

ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ

ВАРТО ЗАМИСЛИТИСЯ. Чи добилися українські жінки рівних 
прав із чоловіками?
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�����Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, �факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

реклама   оголошення   виклики до суду   реклама   оголошення   виклики до суду

www.ukurier.gov.ua УРЯДОВИй КУР’ЄР12

документи

23 листопада 2015 року відбудеться загальний аукціон з продажу необробленої деревини
лісогосподарських підприємств Київського ОУЛМГ Держлісагентства України (ресурс І квар-
талу 2016 року). 

Торги розпочнуться о 10 годині за адресою: м. Київ, вул. Шолуденко, 3, бізнес-центр
«Кубік центр», конференц-зала, шостий поверх.

Суб`єкти господарювання, що бажають взяти участь в аукціонах, подають за адресою:
04073, м. Київ, вул. Копилівська, 67, корп. 5, будівля Аграрної біржі, тел. (044) 468-68-12
такі документи:

1. Заяву на участь в аукціонних торгах.
2. Нотаріально засвідчені копії Свідоцтва про державну реєстрацію підприємства або Ви-

писки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (юри-
дичної особи або фізичної особи – підприємця) та установчих документів (статуту).

3. Копії довідки про взяття на облік платника податків, довідки з державного комітету
статистики України та свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (сві-
доцтва про сплату єдиного податку).

4. Довідка за підписом керівника суб`єкта господарювання щодо обсягів фактично пе-
реробленої необробленої деревини за попередній квартал.

5. Довіреність уповноваженим особам покупця з повноваженнями на участь в аукціоні та
на підписання договорів купівлі-продажу.

6. Документ (копія платіжного доручення), що підтверджує перерахування гарантійного
внеску у розмірі 5 відсотків від вартості заявлених на купівлю лотів.

Документацію з проведення аукціонних торгів та перелік деревини, що виставляється на
аукціонні торги, можна одержати за адресою: 04073, м. Київ, вул. Копилівська, 67, корп. 5,
будівля Аграрної біржі, тел. (044) 468-68-12 (e-mail: office@agrex.gov.ua), а також з офіцій-
ного веб-сайту біржі agrex.gov.ua.

Прийом заявок на загальний аукціон завершується 20 листопада 2015 року о 12:00.
Оплата гарантійних внесків:
Отримувач: АГРАРНА БІРЖА
ЄДРПОУ: 33947314 
р/р: 26007010434302 в ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві
МФО: 300346
Призначення платежу: сплата гарантійного внеску за участь в аукціоні згідно заявки від

_____, без ПДВ.
Аукціонний Комітет з організації та проведення аукціонних торгів з продажу 

необробленої деревини

У справі № 518/1669/14 
(провадження № 2/518/407/2015)

Ширяївський районний суд Одеської об-
ласті викликає як відповідачів: Непомящого
Євгена Миколайовича, Діде Олега Петро-
вича, Сушкова Романа Володимировича в
судове засідання, яке відбудеться 27 листо-
пада 2015 року о 09.30 годині в приміщенні
Ширяївського районного суду за адресою:
Одеська область, смт Ширяєве, вул. Калі-
ніна, № 97а (кабінет № 1), у цивільній справі
за позовом ПАТ «АІСЕ Україна» до Непомя-
щого Є.М., Діде О.П., Сушкова Р.В. про стяг-
нення боргу.

У разі неявки в судове засідання розгляд
справи буде проведено за вашої відсутності.

Суддя В. О. Николайчук

Дніпровський районний суд м. Києва ви-
кликає Бондаренко Вікторію Валентинівну як
відповідача у справі № 755/14706/15-ц за по-
зовом Публічного акціонерного товариства
«Укрсоцбанк» до Бондаренко Вікторії Вален-
тинівни, треті особи: Відділ державної вико-
навчої служби Дніпровського районного
управління юстиції у м. Києві, Винник Люд-
мила Федорівна, про зняття арешту з майна.
Судове засідання відбудеться 30.11.2015
року о 15.30 год. у приміщенні Дніпров-
ського районного суду м. Києва за адресою:
м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. № 202. Явка в
судове засідання обов’язкова. У випадку не-
явки відповідача справа буде розглянута на
підставі наявних у ній доказів.

Суддя Л. П. Бартащук

Святошинський районний суд м. Києва ви-
кликає відповідача Костяного Олега Петровича,
останнє відоме місце проживання: м. Київ, б.
Роллана, 5/8, кв. 403, для участі в цивільній
справі за позовом Костяної О.М., Демакової
А.О. до Костяного О.П. про усунення порушених
прав власника.

Судове засідання відбудеться 01.12.2015
року о 09 год. 30 хв. за адресою: м. Київ, вул.
Жилянська, 142, каб. 22. Суддя Шум Л.М.

У разі неявки відповідача Костяного О.П. до
суду без поважних причин або у разі неповідом-
лення про причини неявки, справа буде розгля-
датись за його відсутності.

Суддя Л. М. Шум

Білокуракинський районний суд Луган-
ської області викликає в судове засідання
відповідачку по справі № 409/2532/15-ц за
позовом ПАТ Банк «Траст» до Хохлової Ла-
риси Тимофіївни про стягнення заборгова-
ності.

Судове засідання відбудеться 23.11.2015
року о 14.30 год. (резервна дата 30.11.2015
р. о 14.30 год.) у залі суду за адресою: Лу-
ганська область, смт Білокуракине, пл. Горь-
кого, 2, викликається Хохлова Лариса
Тимофіївна, останнє місце реєстрації: Луган-
ська область, м. Луганськ, вул. Свердлова, б.
69.

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

Суддя Максименко О. Ю.

Красноармійський міськрайонний суд До-
нецької області (85302, м. Красноармійськ,
вул. Горького, 20) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ «Кредобанк» про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Відповідачі: Новиков Олексій Валерійович,
Новикова Галина Сергіївна викликаються на
20 листопада 2015 року о 08.00 год. до суду,
каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття відповідачі повинні повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута у їхню відсутність.

Суддя Хмельова С. М.

Пологівський районний суд Запорізь-
кої області викликає в судове засідання,
яке відбудеться 19.11.2015 р. о 9 год. 30
хв. у приміщенні Пологівського район-
ного суду по вул. Горького, 28, відпові-
дача Пономаренка Івана Родіоновича за
позовом Коломоєць Людмили Василівни
про визнання права власності на будинок
в порядку набувальної давності. 
У разі неявки в судове засідання справа
буде розглянута за його відсутності за на-
явними в ній доказами.

Суддя В. Є. Омельчук

Втрачено спеціальний дозвіл
на користування надрами № 3401 від

02.09.2004 Серія А № 003588 Бланк

спецдозволу 

вважати недійсним.

Втрачені свідоцтво про право влас-
ності для прогулянкових суден та свідоц-
тво про право плавання під державним
прапором України на судно BAYLINER
CAPRI 212CU бортовий номер ua 1467 DN,
що належить Москаленко Д.В.,

вважати недійсними.

Втрачений паспорт серія МВ 453537,

виданий Путивльським РВ УМВС України

в Сумській області 31.01.2011 р. на ім’я

Солом’яник Дмитро Володимирович, 

вважати недійсним.

Суддею Бердянського міськрайонного суду Прінь І.П. (за адресою: м. Бердянськ,
вул. Комунарів, 64, каб. № 302) 2 грудня 2015 року о 14 годині 30 хвилин буде роз-
глядатися цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «Приватбанк» до Жукової Світлани Олександрівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Явка відповідача Жукової С.О. у справі обов’язкова. У разі її неявки справа буде
розглянута за відсутності відповідача. Суддя І.П. Прінь

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 4 листопада 2015 р. № 902
Київ

Деякі питання проведення заходів державного нагляду (контролю) 
у сфері господарської діяльності

Відповідно до абзацу другого частини другої статті 4, абзаців сьомого та одинадцятого статті 91 Закону України «Про основні
засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити такі, що додаються:
Порядок складення та затвердження плану комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) органів держав-

ного нагляду (контролю);
Порядок внесення подань до органів державного нагляду (контролю) щодо усунення ними порушень вимог Закону України

«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 4 листопада 2015 р. № 902
ПОРЯДОК

складення та затвердження плану комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) 
органів державного нагляду (контролю) 

1. Цей Порядок визначає механізм складення та затвердження плану комплексних планових заходів державного нагляду
(контролю) органами державного нагляду (контролю) (далі — план комплексних заходів).

2. У цьому Порядку терміни вживаються в значенні, наведеному в Законі України «Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності».

3. План комплексних заходів складається і затверджується Мінекономрозвитку за формою згідно з додатком.
4. Органи державного нагляду (контролю) подають до Мінекономрозвитку в письмовій та електронній (у форматі Excel)

формі відомості про заплановані заходи державного нагляду (контролю) до 15 вересня року, що передує плановому періоду,
який починається з 1 січня і закінчується 31 грудня, або повідомляють про відсутність запланованих заходів. 

Відомості про заплановані заходи державного нагляду (контролю) повинні містити:
найменування суб’єкта господарювання, щодо діяльності якого здійснюється захід (найменування юридичної особи або пріз-

вище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця);
ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи — під-

приємця (серія та номер паспорта — для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєс-
траційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають
відмітку в паспорті);

місце провадження господарської діяльності суб’єкта господарювання, щодо діяльності якого здійснюється захід державного
нагляду (контролю), або його відокремлених підрозділів;

вид господарської діяльності суб’єкта господарювання;
ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб’єкта господарювання;
дату початку проведення заходу державного нагляду (контролю);
строки проведення заходу державного нагляду (контролю);
найменування органу державного нагляду (контролю), що здійснює захід державного нагляду (контролю).
5. У разі коли суб’єкт господарювання включений до планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) одночасно

кількох органів державного нагляду (контролю), Мінекономрозвитку включає його до плану комплексних заходів.
6. Мінекономрозвитку складає проект плану комплексних заходів та оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті не

пізніше 15 жовтня року, що передує плановому.
Органи державного нагляду (контролю) вносять зауваження та пропозиції до проекту плану комплексних заходів протягом

10 календарних днів після його оприлюднення.
План комплексних заходів затверджується наказом Мінекономрозвитку та оприлюднюється на його офіційному веб-сайті

не пізніше 15 листопада року, що передує плановому.
Орган державного нагляду (контролю) може залучати для участі у відповідному заході державного нагляду (контролю) пред-

ставників Мінекономрозвитку.
У разі надходження такої пропозиції Мінекономрозвитку приймає рішення щодо її прийняття або відхилення, про що пові-

домляє відповідному органу державного нагляду (контролю).
Відомості щодо участі представників Мінекономрозвитку в заході державного нагляду (контролю) зазначаються у плані

комплексних заходів.
7. Після затвердження плану комплексних заходів Мінекономрозвитку надсилає його копії зазначеним у плані органам дер-

жавного нагляду (контролю).
З урахуванням плану комплексних заходів органи державного нагляду (контролю), включені до плану, затверджують свої

річні плани заходів державного нагляду (контролю).

8. Зміни до плану комплексних заходів вносяться на підставі пропозицій органів державного нагляду (контролю) та затвер-
джуються наказом Мінекономрозвитку.

Проект наказу про внесення змін до плану комплексних заходів оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінекономроз-
витку.

Органи державного нагляду (контролю) вносять зауваження та пропозиції до проекту наказу про внесення змін до плану
комплексних заходів протягом 10 календарних днів після його оприлюднення.

Наказ про внесення змін до плану комплексних заходів та план комплексних заходів з урахуванням внесених змін оприлюд-
нюються на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку протягом двох днів.

Додаток
до Порядку складення та

затвердження плану комплексних планових
заходів державного нагляду (контролю) 
органів державного нагляду (контролю)

ПЛАН
комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) органів державного нагляду (контролю)

на ____________ рік

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають відмітку в паспорті.

**  Додатково зазначається Мінекономрозвитку, якщо захід державного нагляду (контролю) проводиться за участю його представників.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 4 листопада 2015 р. № 902
ПОРЯДОК

внесення подань до органів державного нагляду (контролю) щодо усунення ними порушень вимог 
Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

1. Цей Порядок визначає механізм внесення подань (письмових вимог) Мінекономрозвитку про необхідність усунення ор-
ганом державного нагляду (контролю) порушень вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю)
у сфері господарської діяльності» в частині здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності» (далі — Закон).

3. Внесення подань до органів державного нагляду (контролю) щодо усунення порушень вимог Закону (далі — подання)
здійснюється на підставі актів, складених Мінекономрозвитку за результатами проведення перевірок додержання органами
державного нагляду (контролю) вимог Закону, в ході яких Мінекономрозвитку виявлено порушення вимог Закону.

Перевірки додержання органами державного нагляду (контролю) вимог Закону проводяться у порядку, встановленому За-
коном.

4. У поданні зазначаються:
дата складення подання;
посада, прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, яка склала подання;
найменування органу державного нагляду (контролю), щодо якого складається подання;
тип заходу (плановий чи позаплановий), у ході якого виявлено порушення вимог Закону органами державного нагляду (кон-

тролю);
дата складення та номер акта перевірки;
опис виявлених порушень;
посилання на статтю Закону, норми якої порушено;
посилання на законодавчий акт, що передбачає можливість внесення такого подання;
строк усунення порушень Закону;
строк повідомлення Мінекономрозвитку про усунення порушень.
5. Подання підписується керівником Мінекономрозвитку або визначеною ним особою та вноситься органу державного на-

гляду (контролю) не пізніше п’яти робочих днів з дати складення акта перевірки.
6. Подання складається у двох примірниках, один з яких надсилається рекомендованим листом з описом вкладення органу

державного нагляду (контролю), а другий зберігається в Мінекономрозвитку.
7. Подання є обов’язковим для розгляду органом державного нагляду (контролю).
8. Орган державного нагляду (контролю) повідомляє Мінекономрозвитку про результати розгляду подання та вжиті заходи

у визначений у поданні строк, що обчислюється з дня надходження подання та не може бути меншим 10 робочих днів.
9. Органи державного нагляду (контролю) зобов’язані виконувати законні вимоги посадових осіб Мінекономрозвитку щодо

усунення порушень законодавства про державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності.

Найменування 
суб’єкта 

господарювання 

Місце провадження 
господарської діяльності суб’єкта 

господарювання або його 
відокремлених підрозділів 

Ідентифікаційний код юридичної особи або 
реєстраційний номер облікової картки 
платника податків фізичної особи —
підприємця (серія та номер паспорта*) 

Вид господарської 
діяльності 

Ступінь 
ризику 

Дата початку 
проведення 

заходу 

Строки 
проведення 

заходу 

Найменування 
органів державного 

нагляду 
(контролю)** 

 

Токмацький районний суд Запорізької області ви-

кликає в судове засідання, яке відбудеться 13 лис-

топада 2015 року о 13.30 годині в приміщенні

Токмацького районного суду Запорізької області, Бі-

ленького Олександра Миколайовича як відповідача

в цивільній справі № 328/2573/15-ц за позовом ПАТ

«Дельта Банк» до Біленького Олександра Миколайо-

вича про стягнення заборгованості. 

Суддя Курдюков В. М.

Токмацький районний суд Запорізької області ви-

кликає в судове засідання, яке відбудеться 13 лис-

топада 2015 року о 13.30 годині в приміщенні

Токмацького районного суду Запорізької області,

Щедрова Олексія Петровича як відповідача в цивіль-

ній справі № 328/2493/15-ц за позовом ПАТ «Дельта

Банк» до Щедрова Олексія Петровича про стягнення

заборгованості. 

Суддя Курдюков В. М.

Токмацький районний суд Запорізької області ви-

кликає в судове засідання, яке відбудеться 13 лис-

топада 2015 року о 13.30 годині в приміщенні

Токмацького районного суду Запорізької області,

Вакуленко Галину Іванівну як відповідача в цивільній

справі № 328/2195/15-ц за позовом ПАТ «Дельта

Банк» до Вакуленко Галини Іванівни про стягнення

заборгованості. 

Суддя Курдюков В. М.

Токмацький районний суд Запорізької області ви-

кликає в судове засідання, яке відбудеться 13 лис-

топада 2015 року о 13.30 годині в приміщенні

Токмацького районного суду Запорізької області,

Стрельцову Тетяну Дмитрівну як відповідача в ци-

вільній справі № 328/2492/15-ц за позовом ПАТ

«Дельта Банк» до Стрельцової Тетяни Дмитрівни про

стягнення заборгованості. 

Суддя Курдюков В. М.
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Оголошення про проведення аукціону №204 з продажу енергоресурсів на базі ПрАТ «УМВБ»
18.11.2015 р. о 15-00 за адресою: м.Київ, вул.Межигірська, 1, ПрАТ "Українська міжбанківська валютна

біржа" відбудеться аукціон  №204 з продажу енергоресурсів, які підлягають реалізації згідно з постановою
КМУ №570 від 16.10.14 р. 

Обсяги нафти сирої та характеристики позицій запропоновані до продажу:

ППоозз.. ППррооддааввееццьь ВВииддооббууттоокк 

ООббссяягг,, щщоо 
ммііссттииттььссяя          

вв ооддннооммуу ллооттіі,, 
ттоонннн

КК--ссттьь ллооттіівв,, 
ооддииннииццьь

ССттааррттоовваа ццііннаа 
ззаа 11 ттооннннуу            

((ббеезз ППДДВВ)),, ггррнн..

ССттааррттоовваа ццііннаа 
ззаа 11 ттооннннуу              

((зз ППДДВВ)),, ггррнн..

CCттааррттоовваа ввааррттііссттьь 
ооддннооггоо ллооттуу,, ггррнн     

((зз ППДДВВ))

ЗЗааггааллььнниийй 
ооббссяягг,, ттоонннн

ЗЗааггааллььннаа ввааррттііссттьь,, 
ггррнн..((зз ППДДВВ))

УУммооввии ттррааннссппооррттуувваанннняя

1 ПАТ "Укрнафта" НГВУ "Полтаванафтогаз" 2 000 1 7 538,71 9 046,45 18 092 900,00 2 000 18 092 900,00
по трубопроводам:філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП ЦППН і Г НГВУ 
"Полтаванафтогаз" (Ресурс грудня 2015 p.)

2 ПАТ "Укрнафта" НГВУ "Полтаванафтогаз" 2 600 1 7 538,71 9 046,45 23 520 770,00 2 600 23 520 770,00
по трубопроводам:філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП ЦППН і Г НГВУ 
"Полтаванафтогаз" (Ресурс грудня 2015 p.)

3 ПАТ "Укрнафта" НГВУ "Полтаванафтогаз" 2 200 1 7 538,71 9 046,45 19 902 190,00 2 200 19 902 190,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦПСН 
Качанівського ГПЗ (Ресурс грудня 2015 p.)

4 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 4 000 1 7 538,71 9 046,45 36 185 800,00 4 000 36 185 800,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦПСН 
Качанівського ГПЗ (Ресурс грудня 2015 p.)

5 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 4 000 1 7 538,71 9 046,45 36 185 800,00 4 000 36 185 800,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦПСН 
Качанівського ГПЗ (Ресурс грудня 2015 p.)

6 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 4 000 1 7 538,71 9 046,45 36 185 800,00 4 000 36 185 800,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦПСН 
Качанівського ГПЗ (Ресурс грудня 2015 p.)

7 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 4 000 1 7 538,71 9 046,45 36 185 800,00 4 000 36 185 800,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦПСН 
Качанівського ГПЗ (Ресурс грудня 2015 p.)

8 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 4 000 1 7 538,71 9 046,45 36 185 800,00 4 000 36 185 800,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦПСН 
Качанівського ГПЗ (Ресурс грудня 2015 p.)

9 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 4 000 1 7 538,71 9 046,45 36 185 800,00 4 000 36 185 800,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦПСН 
Качанівського ГПЗ (Ресурс грудня 2015 p.)

10 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 4 000 1 7 538,71 9 046,45 36 185 800,00 4 000 36 185 800,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦПСН 
Качанівського ГПЗ (Ресурс грудня 2015 p.)

11 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 4 000 1 7 538,71 9 046,45 36 185 800,00 4 000 36 185 800,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦПСН 
Качанівського ГПЗ (Ресурс грудня 2015 p.)

12 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 4 280 1 7 538,71 9 046,45 38 718 806,00 4 280 38 718 806,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦПСН 
Качанівського ГПЗ (Ресурс грудня 2015 p.)

13 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 4 000 1 7 538,71 9 046,45 36 185 800,00 4 000 36 185 800,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" НГВУ 
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс грудня 2015 p.)

14 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 4 000 1 7 538,71 9 046,45 36 185 800,00 4 000 36 185 800,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" НГВУ 
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс грудня 2015 p.)

15 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 4 000 1 7 538,71 9 046,45 36 185 800,00 4 000 36 185 800,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" НГВУ 
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс грудня 2015 p.)

16 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 4 000 1 7 538,71 9 046,45 36 185 800,00 4 000 36 185 800,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" НГВУ 
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс грудня 2015 p.)

17 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 4 000 1 7 538,71 9 046,45 36 185 800,00 4 000 36 185 800,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" НГВУ 
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс грудня 2015 p.)

18 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 4 400 1 7 538,71 9 046,45 39 804 380,00 4 400 39 804 380,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" НГВУ 
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс грудня 2015 p.)

19 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 4 500 1 7 538,71 9 046,45 40 709 025,00 4 500 40 709 025,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" НГВУ 
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс грудня 2015 p.)

20 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Чернігівнафтогаз” 4 300 1 7 538,71 9 046,45 38 899 735,00 4 300 38 899 735,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" НГВУ 
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс грудня 2015 p.)

21 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Чернігівнафтогаз” 4 500 1 7 538,71 9 046,45 40 709 025,00 4 500 40 709 025,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" НГВУ 
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс грудня 2015 p.)

22 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Чернігівнафтогаз” 4 500 1 7 538,71 9 046,45 40 709 025,00 4 500 40 709 025,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" НГВУ 
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс грудня 2015 p.)

23 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Чернігівнафтогаз” 4 500 1 7 538,71 9 046,45 40 709 025,00 4 500 40 709 025,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" НГВУ 
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс грудня 2015 p.)

24 ПАТ "Укрнафта" НГВУ ”Бориславнафтогаз“ 4 000 1 7 538,71 9 046,45 36 185 800,00 4 000 36 185 800,00

по трубопроводам:філії МН "Дружба" ПАТ 
"Укртранснафта" знах. ТП ДППН НЗП 

"Кінцевий", НЗП "Уличне"-1 НГВУ 
"Бориславнафтогаз"                                  

(Ресурс грудня 2015 p.)

25 ПАТ "Укрнафта" НГВУ ”Бориславнафтогаз“ 4 000 1 7 538,71 9 046,45 36 185 800,00 4 000 36 185 800,00

по трубопроводам:філії МН "Дружба" ПАТ 
"Укртранснафта" знах. ТП ДППН НЗП 

"Кінцевий", НЗП "Уличне"-1 НГВУ 
"Бориславнафтогаз"                                 

(Ресурс грудня 2015 p.)

26 ПАТ "Укрнафта" НГВУ ”Бориславнафтогаз“ 2 300 1 7 538,71 9 046,45 20 806 835,00 2 300 20 806 835,00

по трубопроводам:філії МН "Дружба" ПАТ 
"Укртранснафта" знах. ТП ДППН НЗП 

"Кінцевий", НЗП "Уличне"-1 НГВУ 
"Бориславнафтогаз"                                

(Ресурс грудня 2015 p.)

27 ПАТ "Укрнафта" НГВУ ”Долинанафтогаз“ 4 500 1 7 538,71 9 046,45 40 709 025,00 4 500 40 709 025,00
по трубопроводам:філії МН "Дружба" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦППН НГВУ 
"Долинанафтогаз" (Ресурс грудня 2015 p.)

28 ПАТ "Укрнафта" НГВУ ”Долинанафтогаз“ 4 500 1 7 538,71 9 046,45 40 709 025,00 4 500 40 709 025,00
по трубопроводам:філії МН "Дружба" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦППН НГВУ 
"Долинанафтогаз" (Ресурс грудня 2015 p.)

29 ПАТ "Укрнафта" НГВУ ”Долинанафтогаз“ 4 500 1 7 538,71 9 046,45 40 709 025,00 4 500 40 709 025,00
по трубопроводам:філії МН "Дружба" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦППН НГВУ 
"Долинанафтогаз" (Ресурс грудня 2015 p.)

30 ПАТ "Укрнафта" НГВУ ”Долинанафтогаз“ 4 500 1 7 538,71 9 046,45 40 709 025,00 4 500 40 709 025,00
по трубопроводам:філії МН "Дружба" ПАТ 
"Укртранснафта" знах. ТП ЦППН НГВУ 

"Долинанафтогаз" (Ресурс грудня 2015 p.)

31 ПАТ "Укрнафта" НГВУ ”Надвірнанафтогаз“ 3 000 1 7 538,71 9 046,45 27 139 350,00 3 000 27 139 350,00

по трубопроводам:ПАТ "Укрнафта" на ПАТ 
"Нафтохімік Прикарпаття" знах. ТП ДППН 
"Пасічна" НГВУ "Надвірнанафтогаз" (Ресурс 

грудня 2015 p.)

32 ПАТ "Укрнафта" НГВУ ”Надвірнанафтогаз“ 3 000 1 7 538,71 9 046,45 27 139 350,00 3 000 27 139 350,00

по трубопроводам:ПАТ "Укрнафта" на ПАТ 
"Нафтохімік Прикарпаття" знах. ТП ДППН 

"Пасічна" НГВУ "Надвірнанафтогаз"       
(Ресурс грудня 2015 p.)

33 ПАТ "Укрнафта"
НГВУ “Чернігівнафтогаз” 

Спільна діяльність  
№35/21

700 1 7 538,71 9 046,45 6 332 515,00 700 6 332 515,00

по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 
"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" 

НГВУ"Чернігівнафтогаз"                      
(Ресурс грудня 2015 p.)

34 ПАТ "Укрнафта"
НГВУ “Охтирканафтогаз” 

Спільна діяльність  
№999/97

300 1 7 538,71 9 046,45 2 713 935,00 300 2 713 935,00

по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 
"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" 

НГВУ"Чернігівнафтогаз"                        
(Ресурс грудня 2015 p.)

35
СП "Бориславська 
нафтова компанія"

Стинавське нафтове 
родовище

1 000 1 7 538,71 9 046,45 9 046 450,00 1 000 9 046 450,00
Нафта знаходиться на зберіганні у ПАТ 
"НПК-Галичина" (Ресурс грудня 2015 p.)

36
ПАТ "Укрнафта" 

НГВУ"Чернігівнафтогаз" 
СД №35/4

7 250 1 7 538,71 9 046,45 65 586 762,50 7 250 65 586 762,50
По трубопроводу ПАТ "УН" з подальшим 

відвантаженням по залізниці зі ст.Прилуки 
(Ресурс грудня 2015 p.)

37
ПАТ "Укрнафта" 

НГВУ"Чернігівнафтогаз" 
СД №35/4

6 750 1 7 538,71 9 046,45 61 063 537,50 6 750 61 063 537,50
По трубопроводу ПАТ "УН" з подальшим 

відвантаженням по залізниці зі ст.Прилуки 
(Ресурс грудня 2015 p.)

38
ПрАТ «Галс-К Угода про 
спільну діяльність»

200 1 7 538,71 9 046,45 1 809 290,00 200 1 809 290,00
По трубопроводу ПАТ "УТН"                 
(Ресурс грудня 2015 p.)

39
ПрАТ «Галс-К Угода про 
спільну діяльність»

300 1 7 538,71 9 046,45 2 713 935,00 300 2 713 935,00
По трубопроводу ПАТ "УН" з подальшим 

відвантаженням по залізниці зі ст.Прилуки 
(Ресурс грудня 2015 p.)

40
СП "Каштан Петролеум 

ЛТД"
Леляківське родовище 
(Чернігівська обл.)

3 000 1 7 538,71 9 046,45 27 139 350,00 3 000 27 139 350,00
Транспортування нафти забезпечується 

покупцем (Ресурс грудня 2015 p.)

ПАТ "Укрнафта"

СП "Бориславська 
нафтова компанія"

СП "Каштан Петролеум 
ЛТД"

ППоозз.. ППррооддааввееццьь ВВииддооббууттоокк 

ООббссяягг,, щщоо 
ммііссттииттььссяя вв 
ооддннооммуу ллооттіі,, 

ттоонннн

КК--ссттьь ллооттіівв,, 
ооддииннииццьь

ССттааррттоовваа ццііннаа 
ззаа 11 ттооннннуу         

((ббеезз ППДДВВ)),, ггррнн..

ССттааррттоовваа ццііннаа 
ззаа 11 ттооннннуу             

((зз ППДДВВ)),, ггррнн..

CCттааррттоовваа ввааррттііссттьь 
ооддннооггоо ллооттуу,, ггррнн      

((зз ППДДВВ))

ЗЗааггааллььнниийй 
ооббссяягг,, ттоонннн

ЗЗааггааллььннаа ввааррттііссттьь,, 
ггррнн.. ((зз ППДДВВ))

УУммооввии ттррааннссппооррттуувваанннняя

1 ПАТ "Укрнафта"
НГВУ "Полтаванафтогаз" 

Спільна діяльність 
№999/97

2800 1 8 218,18 9 861,82 27 613 096,00 2 800 27 613 096,00
по трубопроводу:філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП ЦППН і Г НГВУ 
"Полтаванафтогаз" (Ресурс грудня 2015 p.)

ПАТ "Укрнафта" 1) Продавець проводить продаж газового конденсату  на умовах EXW-НГВУ, товарний парк. 

Порядок подання заявок на участь в аукціоні та перелік документів, що додаються до них, розмір гарантійного внеску та порядок його сплати визначено в Регламенті організації та проведення біржових аукціонів з продажу 
нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу на ПрАТ "Українська міжбанківська валютна біржа", що затверджений протоколом  Аукціонного комітету з продажу нафти сирої, газового 

конденсату власного видобутку і скрапленого газу   №2 від 19.11.2014 р., ознайомитись з яким можна на офіційному веб-сайті біржі: www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання заявок: до 18:00 17.11.2015р. за адресою: 
м. Київ, вул. Межигірська, 1. Довідки за телефоном: (044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00

Обсяги газового конденсату та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

Загальний обсяг, тонн: 143 580,00

 Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 1 298 889 291,00

Загальний обсяг, тонн:

1) Продавець проводить продаж нафти  на умовах EXW-НГВУ, товарний парк.   
2) Транспортування нафти магістральними трубопроводами  ПАТ "Укртранснафта", забезпечує Покупець за окремими договорами,  
укладеними Покупцем з транспортними (транспортно-експедиційними) організаціями.

Запропонована для реалізації кількість нафти знаходиться на зберіганні у ПАТ  "НПК-Галичина". Характеристика нафти додається в Додатку 1.

Загальна вартість (з ПДВ), грн.:

2 800,00

27 613 096,00

ПАТ "Укрнафта" 
НГВУ"Чернігівнафтогаз" 

СД №35/4

1. Продавець проводить продаж нафти на умовах франко-резервуар нафтозбірного пункту НГВУ.
2. Оплату за транспортування нафти трубопроводним транспортом здійснює покупець.
3. При транспортуванні нафти залізницею поставку цистерн та оплату за налив нафти в цистерни здійснює покупець.

1. Товарний парк НГВУ "Чернігівнафтогаз", відвантаження ІІІ декада грудня - ІІІ декада січня 2016 р.

ПрАТ «Галс-К Угода про 
спільну діяльність»

1. Продавець проводить продаж нафти на умовах франко-резервуар нафтозбірного пункту НГВУ.
2. Оплату за транспортування нафти трубопроводним транспортом здійснює покупець.
3. При транспортуванні нафти залізницею поставку цистерн та оплату за налив нафти в цистерни здійснює покупець.

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської об-
ласті повідомляє, що 03.12.2015 року о 10 год. 00 хв. у
приміщенні Івано-Франківського міського суду Івано-
Франківської області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул.
Грюнвальдська, 11, перший поверх, зал № 9, розглядати-
меться цивільна справа за позовом Денисюк Яни Володи-
мирівни до Каушняна Дениса Сергійовича про стягнення
аліментів на утримання неповнолітньої дитини та дружини.
У судове засідання викликається відповідач Каушнян
Денис Сергійович.

У разі неявки відповідача справа розглядатиметься за
його відсутності.

Згідно з ч.2 ст.77 ЦПК України сторони зобов’язані по-
відомити суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя Мелещенко Л. В.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Бєло-
копитова Олександра Володимировича як відповідача по
цивільній справі № 2/756/3661/15 за позовом Давва Сер-
гія Володимировича до Бєлокопитова Олександра Воло-
димировича, Приватного акціонерного товариства
Страхова компанія «Україна» про відшкодування мате-
ріальної та моральної шкоди, завданої ДТП, на 24 грудня
2015 року о 14.10 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

Оболонський районний суд міста Києва викликає 
як відповідача Абрамова Руслана Володимировича 
(останнє відоме місце проживання: 99001, АР Крим, 
м. Севастополь, вул. Новикова, буд. 4 а, кв. 9) у судове
засідання на 03.12.2015 року о 10 год. 00 хв. у зв’язку з
розглядом цивільної справи за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Дельта Банк» до Абрамова Рус-
лана Володимировича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

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

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 21,
суддя Яценко Н.О.

В провадженні Київського районного суду 
м. Одеси знаходиться цивільна справа за позовом
Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк»
до Білоус Олександра Анатолійовича, Білоус Олени
Володимирівни про стягнення заборгованості, у
зв’язку з чим повідомляємо відповідача Білоус
Олену Володимирівну про те, що судове засідання
відбудеться 4 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

Святошинський районний суд м. Києва, у зв’язку
з розглядом цивільної справи № 2/759/4268/15 за
позовом ТОВ «Кредитні ініціативи» до Довженко
Ольги Іванівни про стягнення заборгованості, викли-
кає як відповідача Довженко Ольгу Іванівну в судове
засідання, яке відбудеться 19 листопада 2015 року
о 12 год. 15 хв. в приміщенні Святошинського ра -
йонного суду м. Києва за адресою: 03148, м. Київ,
вул. Якуба Коласа, 27-А, зал с/з № 9.

У разі повторної неявки відповідача, справа буде
розглянута за відсутності останнього.

Суддя Н.Г. Лопатюк

Личаківський районний суд м. Львова викликає Бокала
Ярослава Ярославовича (останнє відоме місце прожи-
вання: м. Львів, вул. Медової Печери, 15/9), як відповідача
у судове засідання по цивільній справі № 2/463/2178/2015
(463/4802/15-ц) за позовом Петрів Тетяни Іванівни до Бо-
кала Ярослава Ярославовича про визнання особи такою,
що втратила право на користування житловим приміщен-
ням, що відбудеться 30 листопада 2015 р. о 16 год. 00 хв.
у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Леп-
кого, 16, зал судових засідань № 10.

В разі неявки відповідача у вказане судове засідання суд
розглядатиме справу без його участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Літві-
нову Оксану Іванівну (останнє відоме місце проживання:
м. Львів-Винники, вул. Пушкіна, 9) як відповідача у судове
засідання по цивільній справі № 2/463/1909/2015
(463/4368/15-ц) за позовом Кучерової Марії Михайлівни
до Літвінової Оксани Іванівни про визнання втратившою
право на користування, що відбудеться 30 листопада 2015
р. о 15 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007,
м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань № 10.

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

Суддя Гирич С.В.

Городищенський районний суд Черкаської області по-
відомляє, що 14.12.2015 року о 09 годині 30 хвилин при-
значено розгляд цивільної справи за позовом
Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факто-
ринг Україна» до Чуб Марини Станіславівни про звер-
нення стягнення на заставне майно.

Чуб Марина Станіславівна викликається в судове за-
сідання як відповідач. Явка до суду є обов’язковою. В
разі неявки останньої, справу буде розглянуто за її від-
сутності за наявними у справі матеріалами.

Адреса суду: вул. 1 Травня, 9, м. Городище, Черкаська
область, індекс 19500, суддя В.О. Черненко.

Погребищенський районний суд Вінницької області
викликає Ковалька Валерія Олександровича як відпові-
дача по цивільній справі № 143/1365/15-ц за позовом
Ковалька О.С. до Ковалька В.О. про визнання особи
такою, що втратила право користування житлом, в су-
дове засідання о 10 год. 26.11.2015 p., яке відбудеться
в приміщенні суду за адресою: м. Погребище, вул. Б.
Хмельницького, 51, Вінницька обл., зал № 2. Справу роз-
глядає головуючий суддя Бойчук О.Г.

У разі неявки та неповідомлення суду про причини не-
явки в судове засідання справа буде розглянута за вашої
відсутності за наявними в ній доказами відповідно до ст.
169 ЦПК України.

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія
«Україна», розташоване за адресою: вул. Ревуцького,
42-г, м. Київ, викликається як відповідач у судове засі-
дання 01.12.2015 року об 11 годині 00 хвилин до Вов-
чанського районного суду Харківської області за
адресою: м. Вовчанськ, вул. Кірова, 2 Харківської області
для участі у справі за позовом Приватного акціонерного
товариства «Страхова компанія «ПЗУ Україна» про від-
шкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-
транспортної пригоди.

Явка до суду є обов’язковою. В разі повторної неявки
відповідача справа буде розглядатися за його відсутності
на підставі наявних матеріалів справи.

Суддя С.В. Ворона

Славутський міськрайонний суд Хмельницької області викликає
в судове засідання Римську Ніну Іванівну, 25.04.1943 р.н., що про-
живає за адресою: Хмельницька область, місто Славута, вулиця Ізяс-
лавська, 13, кв. 47, як відповідача по цивільній справі за позовною
заявою КП «Славутське житлово-комунальне об’єднання» до Рим-
ської Ніни Іванівни про стягнення заборгованості за послуги тепло-
постачання, утримання будинку і прибудинкової території, з метою
дати особисті пояснення, заперечення та докази проти позову.

Слухання справи відбудеться в приміщенні Славутського міськ-
районного суду Хмельницької області 16.11.2015 року о 10 годині
30 хвилин за адресою: Хмельницька область, місто Славута, вулиця
миру, 16.

В разі неявки до суду та неповідомлення причини неявки, справа
буде розглянута у відсутності відповідача та на підставі наявних у
справі даних та доказів буде постановлено заочне рішення.

Суддя Роїк В.П.

Ізмаїльський суд викликає на 25 листопада 2015

року о 09.00 годині в судове засідання як відпові-

дача: Середенка Івана Миколайовича по цивільній

справі за позовом Середенко Тетяни Іванівни про ро-

зірвання шлюбу.

Адреса суду: м. Ізмаїл, вул. Клушина, 2.

У разі неявки відповідача в судове засідання,

справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Л.І. Грубіян

Арцизький районний суд Одеської області викликає Ор-
лова Андрія Вікторовича (адреса: вул. Лінія 9, буд. № 7, кв.
№1, м. Арциз Одеської області) як відповідача по цивільній
справі № 492/1183/15-ц за позовом Орлової Олени Георгі-
ївни до Орлова Андрія Вікторовича про стягнення алімен-
тів. Розгляд справи призначено на 30.11.2015 р. о 09 год.
15 хв., 18.01.2016 р. о 10 год. 00 хв. у залі № 1 Арцизького
районного суду Одеської області за адресою: вул. Орджо-
нікідзе, буд. № 29, м. Арциз Одеської області, суддя Кру-
това О.М., тел./факс: (04845) 3-62-30, 3-14-38.

У разі неявки відповідача у судове засідання або непо-
відомлення про причину його неявки, справа буде розгля-
нута у його відсутність за наявними у справі матеріалами.

Суддя О.М. Крутова

Личаківський районний суд м. Львова викликає Лу-
кашова Андрія Анатолійовича (останнє відоме місце
проживання: м. Львів, вул. Шафарика, 2/54) як відпові-
дача у судове засідання по цивільній справі №
2/463/2132/2015 (463/4680/15-ц) за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Лукашова Андрія Анатолійовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором, що
відбудеться 1 грудня 2015 р. о 16 год. 15 хв. у примі-
щенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого,
16, зал судових засідань № 10.

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

Суддя Гирич С.В.

Рокитнянський районний суд Київської області
повідомляє Іванцова Олександра Івановича, що ци-
вільна справа № 2/375/439/15 за позовом ПАТ КБ
«Приват Банк» до Іванцова Олександра Івановича
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром призначена до судового розгляду о 10.00 годині
17.11.2015 року за адресою: смт Рокитне Київської
області, вул. Заводська, 11. В разі неявки справа
буде розглянута у вашій відсутності на підставі на-
явних доказів.

Суддя Л.М. Нечепоренко

Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області ви-
кликає в судове засідання як відповідача Карімова Олександра
Андрійовича, 28.06.1992 року народження, місце проживання:
АР Крим, Ленінський район, с. Багерове, вул. Перший тупик,
б. 9, зареєстрований за адресою: м. Ніжин, Чернігівська об-
ласть, вул. Космонавтів, б. 48, кв. 26, на 09 годину 4 грудня
2015 року по цивільній справі №740/4537/15-ц, провадження
№2/740/1422/15 за позовом Карімової Ольги Сергіївни до Ка-
рімова О.А. про визнання особи такою, що втратила право на
користування житловим приміщенням.

Справу буде розглянуто в приміщенні суду за адресою: Чер-
нігівська область, м. Ніжин, вул. Шевченка, 57-а, під голову-
ванням судді Куровського Ю.В.

В разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута
за відсутності відповідача на підставі зібраних по ній доказів.
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народження, останнє відоме місце проживання:
Херсонська область, Скадовський район, с. При-
морське, вул. Піонерська, буд. № 1, викликається
як відповідач по цивільній справі за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Дельта Банк» в
особі представника уповноваженої особи Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення
тимчасової адміністрації в Публічному акціонер-
ному товаристві «Дельта Банк» про стягнення за-
боргованості за кредитним договором. Судовий
розгляд відбудеться 23.11.2015 року о 09. год. в
приміщенні Скадовського районного суду, розта-
шованого в м. Скадовську Херсонської області,
вул. Пролетарська, 39. У разі неявки, справа роз-
глядатиметься за наявними доказами.

Суддя Н.І. Ведмідська

Ільїчов Вадим Ішкільдійович, 09.04.1975 року
народження, останнє відоме місце проживання:
Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Івана
Франка, буд. № 23, кв. № 407, викликається як від-
повідач по цивільній справі за позовом Публічного
акціонерного товариства «Дельта Банк» в особі
представника уповноваженої особи Фонду гаран-
тування вкладів фізичних осіб на здійснення тим-
часової адміністрації в Публічному акціонерному
товаристві «Дельта Банк» про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором. Судовий розгляд
відбудеться 23.11.2015 року о 10 год. в приміщенні
Скадовського районного суду м. Скадовська 
Херсонської області, вул. Пролетарська, 39. У разі
неявки, справа розглядатиметься за наявними до-
казами.

Суддя Н.І. Ведмідська

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій обл. (84112,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільні
справи за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення за-
боргованості до:

1. Відповідач Лещенко Мирослав Михайлович, останнє місце
реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул.
Банківська, буд. 54, кв. 37, викликається 27 листопада 2015
року о 08 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

2. Відповідач Назар’єв Сергій Сергійович, останнє місце ре-
єстрації та проживання: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Свя-
тогірська, буд. 23, викликається 27 листопада 2015 року о 08
год. 00 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

3. Відповідач Жулін Євген Анатолійович, останнє місце ре-
єстрації та проживання: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Пле-
ханова, буд. 51, викликається 27 листопада 2015 року о 08 год.
00 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

4. Відповідач Фролов Олег Іванович, останнє місце реєстрації
та проживання: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Батюка, буд.
14, кв. 15, викликається 27 листопада 2015 року о 08 год. 00 хв.
до суду для участі у розгляді справи по суті.

5. Відповідач Назаренко Ольга Анатоліївна, останнє місце ре-
єстрації та проживання: Донецька обл., Слов’янський район, с.
Билбасівка, вул. Річна, буд. 6, викликається 27 листопада 2015
року о 08 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

6. Відповідач Гордієнко Наталія Костянтинівна, останнє місце
реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул.
Вокзальна, буд. 8, викликається 27 листопада 2015 року о 08
год. 00 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

7. Відповідач Гордієнко Андрій Володимирович, останнє
місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Слов’янськ,
вул. Рибалка, буд. 21, викликається 27 листопада 2015 року о
08 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

8. Відповідач Лементар Тетяна Павлівна, останнє місце ре-
єстрації та проживання: Донецька обл., Слов’янський р-н, с. Но-
вомиколаївка, пр. Комунарів, буд. 32, викликається 27
листопада 2015 року о 08 год. 00 хв. до суду для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута у їх відсутності.

Суддя О.В. Неженцева

Білокуракинський районний суд Луганської області
повідомляє представника Луганської міської ради, що
02.11.2015 року винесено заочне рішення по цивільній
справі № 409/2108/15-ц за позовом Чибрісова Євгена
Сергійовича до Луганської міської ради про визнання
права власності. Позовні вимоги позивача задоволено
повністю.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що
його ухвалив, за письмовою заявою представника від-
повідача, поданою протягом десяти днів з дня виходу
оголошення. Рішення може бути оскаржено позивачем
в апеляційному порядку до апеляційного суду Луганської
області через Білокуракинський районний суд Луганської
області шляхом подання апеляційної скарги в десятиден-
ний строк з дня отримання копії рішення. У разі зали-
шення заяви про перегляд заочного рішення без
задоволення заочне рішення може бути оскаржене від-
повідачем в апеляційному порядку.

Суддя Полєно В.С.

В порядку ч.9 ст. 74 ЦПК України Прилуцький міськ-
районний суд Чернігівської області викликає як відпові-
дача — Сімчіч Андрія Олександровича, 25.01.1988 року
народження (останнє відоме місце реєстрації: 17500,
Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Гвардійська, буд.
98, кв. 36) для участі у цивільній справі №2/742/1562/15
за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Сімчіч Андрія
Олександровича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Судове засідання відбудеться 30 листопада 2015 року
о 8 годині у приміщенні суду за адресою: м. Прилуки,
вул. Котляревського, буд. 62, каб. №16, суддя Циганко
М.О.

Попереджаємо, що у разі неявки в судове засідання
без поважних причин або неповідомлення про причини
неявки, справу буде розглянуто за Вашої відсутності за
наявності доказів, що містяться в матеріалах справи.

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

Відповідачі: Кутіщев Денис Сергійович, Кутіщева Світ-
лана Олексіївна, Прокопенко Тетяна Володимирівна, Вол-
кова Олександра Андріївна, Волкова Вікторія
Володимирівна, Косенко Віталій Сергійович виклика-
ються на 07.12.2015 року о 08.30 год. до Красноармій-
ського міськрайонного суду Донецької області до каб. 
№ 3 для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам та третій особі пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття відповідачі повинні повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута у їхню відсутність. 

Суддя Токарєв А. Г.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду
знаходиться цивільна справа №310/6201/15-ц за по-
зовом ПАТ «Дельта Банк» до Кравцова Володимира
Михайловича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Розгляд справи призначено на 03.12.2015 р. о 15
годині 30 хвилин у приміщенні Бердянського міськ-
районного суду за адресою: Запорізька область, 
м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 406, суддя
Троценко Т.А., тел. (06153) 3-55-31.

Суд викликає Кравцова Володимира Михайловича
як відповідача.

Явка відповідача до суду обов’язкова. В разі не-
явки відповідача справа буде розглянута за наяв-
ними матеріалами.

Суддя Т. А. Троценко 

Апеляційний суд Житомирської області викликає
в судове засідання Єремейчука Юрія Опанасовича як
відповідача у цивільній справі №295/13554/13-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства («Кре-
дитпромбанк») «Дельта Банк» до Єремейчука Олек-
сандра Опанасовича, Єремейчука Юрія Опанасовича,
Товариства з обмеженою відповідальністю «ФБ», За-
критого акціонерного товариства «Укртранс - Жито-
мир» про стягнення заборгованості за договором
кредиту, яка відкладена на 1 грудня 2015 р. о 12 год.
00 хв. Розгляд справи відбудеться за адресою: м.
Житомир, вул. 1-го Травня, 24, каб. 406.

У разі неявки або неповідомлення про причини не-
явки, справу буде розглянуто у вашу відсутність на
підставі наявних у ній доказів.

Суддя О. В. Товянська

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська повідом-
ляє Авраменка Олександра Станіславовича, що Жовтневим
районним судом м. Дніпропетровська (суддя Демидова С.О.)
у судовому засіданні 28 жовтня 2015 року винесено заочне
рішення по цивільній справі № 201/14462/15-ц,
2/201/3844/2015 за позовом Авраменко Галини Олексан-
дрівни до Авраменка Олександра Станіславовича про розір-
вання шлюбу, яким позовну заяву Авраменко Галини
Олександрівни до Авраменка Олександра Станіславовича
про розірвання шлюбу задоволено. Шлюб, укладений між
Авраменко Галиною Олександрівною та Авраменком Олек-
сандром Станіславовичем, зареєстрований 11 червня 2011
року відділом державної реєстрації актів про шлюб Сімфе-
ропольського міського управління юстиції Автономної Рес-
публіки Крим, за актовим записом № 471 — вважати
розірваним. Стягнуто з Авраменка Олександра Станіславо-
вича на користь Авраменко Галини Олександрівни понесені
судові витрати у вигляді судового збору в розмірі 487,20 грн.
Рішення суду набирає законної сили в порядку, передбаче-
ному ст. 223 ЦПК України.

Першотравневий районний суд Донецької області
(87400, смт Мангуш, вул. Котанова, 102 Першотравне-
вого району Донецької області) розглядає цивільну
справу за позовом Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «ПриватБанк» про стягнення з Пеф-
тієвої Вікторії Миколаївни, 15.04.1976 року народження,
заборгованості за кредитним договором (останнє місце
прописки якої: с. Приазовське, вул. Комарова, 27 «б»
Першотравневого району Донецької області).

Відповідачка викликається на 23 листопада 2015 року
о 09.00 годині у Першотравневий районний суд, кабінет
№ 7, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову, докази до 23 листопада 2015 року. У ви-
падку неприбуття відповідачки — вона повинна повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута у її відсутності за наявними матеріалами.

Суддя С. В. Трегубенко

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

Відповідачі: Романов Андрій Анатолійович, Рома-
нова Анна Олександрівна, Шапка Юрій Володимиро-
вич, Семесенко Богдан Іванович, Семесенко Світлана
Миколаївна викликаються на 08.12.2015 року о 08.30
год. до Красноармійського міськрайонного суду До-
нецької області, каб. № 3, для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачам та третій особі пропонується надати
свої заперечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута у
їхню відсутність.

Суддя Токарєв А. Г.

Дружківський міський суд Донецької області викликає
як відповідачів Растворцева Олега Валерійовича,
29.08.1977 р.н., останнє відоме місце проживання: До-
нецька обл., м. Дружківка, вул. Космонавтів, 1-96, Рас-
творцева Валерія Олександровича, 19.08.1954 р.н.,
останнє відоме місце проживання: Донецька обл., 
м. Дружківка, вул. Космонавтів, 53-19, Растворцеву Аль-
біну Павлівну, 17.06.1977 р.н., останнє відоме місце про-
живання: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Плеханова,
10-1, по справі за позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» до
Растворцева Олега Валерійовича, Растворцева Валерія
Олександровича, Растворцевої Альбіни Павлівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором в су-
дове засідання, яке відбудеться 23 листопада 2015 р. о
09.00 год. в приміщенні суду за адресою: Донецька обл.,
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45. В разі неявки в судове
засідання суд розглядатиме справу за відсутності відпо-
відачів за наявними у справі доказами.

Суддя Т.Л. Панова

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викли-
кає як відповідачів Циганкову Наталію Валеріївну (Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 15а/13),
Калгіна Едуарда Валерійовича (Луганська область, м. Сє-
вєродонецьк, вул. Новікова, 15а/13), Калгіну Ірину Валері-
ївну (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова,
15а/13), Калгіну Світлану Валеріївну (Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 15а/13) у судове засі-
дання з розгляду цивільної справи за позовом Калгіної
Анни Валеріївни до Циганкової Наталії Валеріївни, Калгіна
Едуарда Валерійовича, Калгіної Ірини Валеріївни, Калгіної
Світлани Валеріївни про визнання осіб такими, що втратили
право користування житловим приміщенням з подальшим
зняттям з реєстрації, яке відбудеться 25.11.2015 року о 10
годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська
область, м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 19. У разі неявки
на вказане судове засідання суд розглядатиме справу без
вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І.О. Юзефович

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми
знаходиться цивільна справа № 591/6991/15-ц, про-
вадження № 2/591/2651/15 за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» до Синецького Сергія Сергійовича про
стягнення заборгованості.

Зарічний районний суд м. Суми у відповідності до
ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає до суду Синецького
Сергія Сергійовича, останнє відоме місце реєстрації:
вул. Д. Коротченко, буд. 23, кв. 65, м. Суми як відпо-
відача по справі на 3 грудня 2015 року 09.30 год.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Заріч-
ного районного суду м. Суми, що розташоване за ад-
ресою: м. Суми, вул. Академічна, 13, каб. № 505,
головуючий – суддя Бурда Б.В.

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

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська,
буд. 39а) розглядає цивільну справу № 227/5273/15-ц за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Попова Дениса Вікто-
ровича про стягнення заборгованості.

Відповідач:
Попов Денис Вікторович, 03.09.1983 р.н., останнє ві-

доме місце проживання якого: Донецька обл., м. Хар-
цизьк, смт Гірне, вул. Шкільна, 38/15 викликається до
Добропільського міськрайонного суду Донецької області
як відповідач по цивільній справі за позовом ПАТ Комер-
ційний Банк «ПриватБанк» до Попова Дениса Вікторо-
вича.

Судове засідання відбудеться 23.11.2015 року о 08.00
год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область, м.
Добропілля, вул. Радянська, 39А. У разі неявки відпові-
дача до суду справу буде вирішено на підставі наявних у
ній даних чи доказів.

Суддя С.А. Притуляк

Гайдучек Віталій Миколайович, останнє місце прожи-
вання чи мешкання: вул. Колгоспна, буд. 16, корп. А, смт
Кринички, Дніпропетровська область, викликається у
відкрите судове засідання як відповідач о 13.00 годині 2
грудня 2015 року у справі за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Дельта банк» до Гайдучек Віталія
Миколайовича про стягнення заборгованості.

Відкрите судове засідання у цивільній справі відбу-
деться під головуванням судді Байбара Г.А. в приміщенні
Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська за
адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Петровського, 166, 
1 поверх, кабінет № 2.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування
оголошення в пресі відповідач Гайдучек В.М. вважається
повідомленим про час і місце розгляду справи.

У разі неявки відповідачів, справу буде розглянуто за
їх відсутності.

Суддя Байбара Г.А.

У Костянтинівському міськрайонному суді Донецької області (85110, м. Костянтинівка, пр-т Ломоносова, 157) перебува-
ють цивільні справи з позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до фізичних осіб.

Відповідачі по справі №233/5030/15-ц Нікіфоров Сергій Олександрович, 20.01.1983 р.н. (Донецька обл., м. Макіївка, 
кв. Гвардійський, буд. З, кв. 14), Нікіфорова Юлія Юріївна (Донецька область, м. Макіївка, кв. Гвардійський, буд. 2а, кв. 17),
Нікіфорова Світлана Володимирівна (Донецька обл., м. Макіївка, кв. Гвардійський, буд. З, кв. 14) викликаються для участі
у судовому засіданні о 14.10 год. 30.11.2015 року, зал №3 (корпус №1).

Відповідачі по справі №233/5024/15-ц Кравченко Валентин Володимирович, 31.03.1965 р.н. (Донецька обл., м. Макіївка,
с. Комунар, вул. Комсомольський, буд. 20, кв. 10), Кравченко Лариса Олександрівна (Донецька обл., м. Макіївка, с. Комунар,
вул. Франка, буд. 19) викликаються для участі у судовому засіданні о 13.50 год. 30.11.2015 року в залі № 3 (корпус №1).

Відповідачі по справі №233/5027/15-ц Данькіна Інна Володимирівна, 11.05.1978 р.н. (Донецька обл., м. Макіївка, кв. Же-
лєзнодорожний, буд. 24, кв. 2), Данькін Сергій Іванович ( Донецька обл., м. Макіївка, кв. Желєзнодорожний, буд. 24, кв. 2)
викликаються для участі у судовому засіданні о 14.00 год. 30.11.2015 року в залі №3 (корпус №1).

Відповідач по справі 233/4603/15-ц Абанькіна Олена Євгенівна, 21.09.1972 р.н. (Донецька обл., м. Макіївка, вул. Москов-
ська, буд. 2, кв. 12) викликається для участі у судовому засіданні о 13.40 год. 30.11.2015 року в залі №3 (корпус №1).

Відповідач по справі №233/4666/15-ц Атаман Роман Дмитрович, 06.02.1970 р.н. (Донецька обл., м. Макіївка, с. Горького,
вул. Малиновського, буд. 42, кв. 37) викликається для участі у судовому засіданні о 13.30 год. 30.11.2015 року в залі №3
(корпус №1).

У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки. В іншому випадку справа буде розглянута
в їх відсутність на підставі наявних доказів.

Суддя О.В. Білик 

Талалаївський районний суд Чернігівської області
викликає в судове засідання Кажаєва Володимира
Миколайовича, останнє відоме зареєстроване місце
проживання: вул. Лісова, 21, с. Чернецьке Талалаїв-
ського району Чернігівської області, як відповідача
по цивільній справі за позовом ПАТ «Українська мак-
рофінансова група» про стягнення збитків.

Розгляд справи призначено на 30 листопада 2015
року о 09.00 год. під головуванням судді Тіщенко
Л.В. в приміщенні суду за адресою: вул. Леніна, 38,
смт Талалаївка Чернігівської області.

Відповідачу необхідно з’явитись в судове засі-
дання. В разі неявки відповідача без поважної при-
чини або неповідомлення суду про причину неявки,
справа буде розглянута на підставі наявних у справі
доказів і буде прийнято заочне рішення.

Суддя Л.В. Тіщенко

Сєвєродонецький  міський суд Луганської обл. викликає відповідачів за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості у судові засідання,
які відбудуться:

30.11.2015 року
09:30 - цивільна справа 1227\9758\2012 - Конічек Вікторія Анатоліївна (ад-

реса: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,  вул. Леніна, буд. 3, кв. 27), Конiчек
Степан Олександрович (адреса: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Ленiна,
буд. 3, кв.27), Коробка Єлизавета Олександрiвна (адреса: Луганська обл., Ста-
робільський р-н, с. Новоастраханське, вул. Польова,буд.3), Борiвська Людмила
Iванiвна (адреса: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Гоголя, буд. 3, кв.
203), Конічек Олександр Анатолійович, 21.09.1964 р.н. (адреса: 93400, Луган-
ська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна, буд. 3, кв. 27).

11.12.2015 р.
13:40 - цивільна справа 428\4125\2015-ц - Мельніков Олександр Вікторович

(Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, пр-т Гвардійський, буд. 24, кв. 45).
13:50 - цивільна справа 428/4102/15-ц - Горбунова Марина Євгенівна (Лу-

ганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, буд. 17-а, кв. 48).
14:00 – цивільна справа 428/4155/15-ц - Нестеренко Олексій Олександрович

(Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, буд. 4-а, кв. 73).
У разі неявки відповідача  в судове засідання суд розглядатиме справу без

Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України. 
Суддя І.О. Юзефович

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. До-
бропілля Донецької області, вул. Радянська, буд. 39а) розглядає ци-
вільні справи:

№ 227/5562/15-ц за позовом Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «ПриватБанк» до Смородіна Олександра Анатолійо-
вича про стягнення заборгованості.

№ 227/5572/15-ц за позовом Публічного акціонерного товариства
комерційний банк « ПриватБанк» до Бебіна Дмитра Миколайовича про
стягнення заборгованості.

Відповідачі Смородін Олександр Анатолійович, 1983 р.н., Бебін
Дмитро Миколайович, 1979 р.н., викликаються на 16 листопада 2015
року о 09.00 годині до Добропільського міськрайонного суду, кабінет
№ 16, для участі у розгляді справи. До розгляду цивільної справи про-
понується надати суду письмові пояснення та заперечення, а також усі
наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідачів необхідно
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у
їх відсутність на підставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено за-
очне рішення.

Суддя Лаврушин О.М.

Тернівський міський суд Дніпропетровської області 5 листопада
2015 року ухвалив заочне рішення у справі № 194/882/15-ц за позовом
Радіонова Володимира Логіновича до Радіонова Дмитра Володимиро-
вича, Фрост Артема Сергійовича, Фрост Анни Сергіївни, треті особи:
виконавчий комітет Тернівської міської ради, Тернівський міський сек-
тор ГУДМС України в Дніпропетровській області, про визнання особи
такою, що втратила право на користування жилим приміщенням та
зняття з реєстраційного обліку, яким позов задоволено та визнано Ра-
діонова Дмитра Володимировича, 29 січня 1992 року народження,
Фрост Артема Сергійовича, 15 травня 1989 року народження, Фрост
Анну Сергіївну, 07 жовтня 1994 року народження, такими, що втратили
право користування житловим приміщенням - квартирою № 74 в бу-
динку № 6а по бульвару Артема в м. Тернівка Дніпропетровської об-
ласті, що є підставою для зняття з реєстраційного обліку в квартирі 
№ 74 в будинку № 6а по бульвару Артема в м. Тернівка Дніпропетров-
ської області Радіонова Дмитра Володимировича, 29 січня 1992 року
народження, Фрост Артема Сергійовича, 15 травня 1989 року народ-
ження, Фрост Анни Сергіївни, 07 жовтня 1994 року народження.

У разі незгоди з рішенням суду відповідачі мають право звернутися
до суду із заявою про його перегляд.

Суддя І.П. Пономаренко
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Оболонський районний суд м. Києва викликає Разум-
нікова Юрія Михайловича як відповідача по цивільній
справі №2/756/4544/2015 р. за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Альфа-Банк» до Разумнікова
Юрія Михайловича про стягнення заборгованості, при-
значене на 22.12.2015 року на 10:00 годину.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. №21,
суддя Кричина А.В.

У разі неявки, справу буде розглянуто за відсутності
відповідача.

Суддя А.В. Кричина

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської
області (суддя Бондаренко В.М.) викликає в якості відпові-
дача Горелова Юрія Валерійовича, 1962 року народження,
останнє місце проживання якого: м. Донецьк, вул. Лівобе-
режна, буд. 42-А, по цивільній справі № 185/10882/15-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства комерційного
банку «Приватбанк» до Горелова Юрія Валерійовича про
стягнення заборгованості.

Судове засідання призначено на 18 листопада 2015 року
на 09-00 год. за адресою: 51400, Дніпропетровська об-
ласть, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. № 306.

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

Суддя В.М. Бондаренко

Хорошко Микола Валерійович викликається в су-
дове засідання до Пологівського районного суду За-
порізької області в якості відповідача по цивільній
справі №324/2126/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Хорошко Миколи Валерійовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, яке
відбудеться 25.11.2015 о 13 год. 00 xв. в приміщенні
суду за адресою: вул. М.Горького, 28, м. Пологи За-
порізької області.

Суддя Іванченко М.В.

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

Відповідачі: Пасхін Павло Олександрович, Попов
Дмитро Юрійович, Чаркіна Ольга Олексіївна виклика-
ються на 23.11.2015 року на 10:00 год. до Красноармій-
ського міськрайонного суду Донецької області, до каб.
№ 3 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 Токарєв А.Г.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (суддя Ю.Б. Янюк) викликає в судове засідання у
справі за позовом публічного акціонерного товариства
комерційного банку «ПриватБанк» про стягнення забор-
гованості у якості відповідача:

Сигаєва Володимира Юрійовича, останнє місце про-
живання: вул. Макарова, буд. 63/2, кв. 13, м. Макіївка-
19. Судове засідання призначено на 23 листопада 2015
року о 08-30 год. за адресою: м. Костянтинівка, пр. Ло-
моносова, 157, корп. 2, каб. 17.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідача у су-
дове засідання справа, згідно з вимогами ЦПК України,
може бути розглянута за його відсутності.

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької об-
ласті (87535, м. Маріуполь, пр. Металургів, буд. 231) роз-
глядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК» до Демиденко Любові Дмитрівни про
стягнення заборгованості.

Відповідач Демиденко Любов Дмитрівна викликається
на 01 грудня 2015 року на 8-00 год. до Іллічівського ра -
йонного суду м. Маріуполя Донецької області, 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 відсутністю.

Суддя Харитонова Г.Л.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Кожухова
Олександра Сергійовича у якості відповідача по цивільній
справі № 2/756/4244/15 за позовом Кожухової Н.І. до Ко-
жухова О.С. про надання дозволу на оформлення паспорта
для виїзду за кордон без згоди батька та надання дозволу
на виїзд дітей за кордон без згоди батька, у судове засі-
дання на 02 грудня 2015 р. о 12:30 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 27,
суддя Луценко О.М.

У разі неявки та неповідомлення суду про причини не-
явки в судове засідання справа буде розглянута за Вашої
відсутності за наявними у справі доказами відповідно до
ст. 169 ЦПК України.

Суддя О.М. Луценко

Приморський районний суд міста Одеси повідомляє, що
16 листопада 2015 р. о 15 годині 30 хвилині в залі засідань
№ 221 в приміщенні суду за адресою: місто Одеса, вул. Бал-
ківська, 33 відбудеться слухання справи за позовом Коро-
льової Світлани Володимирівни, Корольова Ігоря
Івановича, Корольова Олега Ігоровича до Воскобойник Гри-
горія Леонідовича, третя особа Одеська товарна біржа про
визнання договору купівлі-продажу дійсним та визнання
права власності на нерухоме майно.

В судове засідання у вищевказаний час викликається
відповідач - Воскобойник Григорій Леонідович. В разі його
неявки в судове засідання позов може бути розглянутий за
його відсутністю та на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Л.М. Чернявська

Волноваський районний суд Донецької області (83700
м. Волноваха, вул. Ювілейна, 29) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку»
до Саранчук Станіслава Євгеновича про стягнення забор-
гованості.

Відповідач у справі Саранчук Станіслав Євгенович, за-
реєстрований за адресою: с. Прохорівка, вул. Щербакова,
4, Волноваського району Донецької області, на 30 листо-
пада 2015 року о 10.00 год. викликається до суду для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Мохов Є.І.

Марківський районний суд Луганської області викли-
кає відповідача Співакова Сергія Євгеновича на судове
засідання для розгляду цивільної справи за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПівденкомБанк» до Співакова Сергія Євгеновича про
стягнення заборгованості за договором овердрафту.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марків-
ського районного суду Луганської області 17.11.2015 р.
о 14-00 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

Бердянським міськрайонним судом, що знаходиться
за адресою: вул. Комунарів, 64, м. Бердянськ, 23 листо-
пада 2015 року о 10-00 годині буде проведено судове
засідання у цивільній справі № 310/5698/15-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський
Акціонерний Банк» до Ткаченко Яни Вікторівни про стяг-
нення заборгованості.

Суд викликає Ткаченко Яну Вікторівну як відповідача.
Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі не-

явки відповідача в судове засідання судове засідання
буде проведене за наявними матеріалами.

Суддя З.П. Пустовіт

Шевченківський районний суд м. Києва за адресою:
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А (каб. № 303) викликає
на 16.11.2015 року на 14 год. 30 хв. відповідача Петру-
шова Олега Олеговича по справі за позовом Письменчук
О.М. до Петрушова О.О., третя особа: Орган опіки та пік-
лування Шевченківської районної у м. Києві державної
адміністрації про позбавлення батьківських прав.

Відповідач викликається у судове засідання, у разі не-
явки відповідача справа розглядатиметься за його від-
сутності.

Суддя В.О. Волошин

Дружківський міський суд Донецької області викли-
кає відповідача Пшенова Андрія Володимировича,
20.03.1975 р.н., останнє відоме місце проживання: До-
нецька обл., м. Ясинувата, вул. Свердлова, 39, по справі
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Пшенова Андрія
Володимировича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, в судове засідання, яке відбудеться
18 листопада 2015 р. о 14:30 год. в приміщенні суду за
адресою: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45.
В разі неявки в судове засідання суд розглядатиме
справу за відсутності відповідача за наявними у справі
доказами.

Суддя T.Л. Панова

Дружківський міський суд Донецької області викли-
кає відповідача Скакуна Сергія Віталійовича, 13.07.1979
р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька обл.,
Ясинуватський р-н, с. Нетайлове, вул. Чкалова, 45, по
справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Скакуна Сер-
гія Віталійовича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, в судове засідання, яке відбудеться 18
листопада 2015 р. о 15:00 год. в приміщенні суду за ад-
ресою: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45.
В разі неявки в судове засідання суд розглядатиме
справу за відсутності відповідача за наявними у справі
доказами.

Суддя T.Л. Панова

Дружківський міський суд Донецької області викли-
кає відповідача Макогона Юрія Сергійовича, 09.11.1983
р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька обл.,
м. Ясинувата, вул. Артема, 12, по справі за позовом ПАТ
КБ «Приватбанк» до Макогона Юрія Сергійовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором, в су-
дове засідання, яке відбудеться 18 листопада 2015 р. о
14:00 год. в приміщенні суду за адресою: Донецька обл.,
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45. В разі неявки в судове
засідання суд розглядатиме справу за відсутності відпо-
відача за наявними у справі доказами.

Суддя T.Л. Панова

Дружківський міський суд Донецької області викли-
кає відповідача Панченка Віктора В’ячеславовича,
10.03.1984 р.н., останнє відоме місце проживання: До-
нецька обл., м. Ясинувата, вул. Ленінградська, 1-1, по
справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Панченка
Віктора В’ячеславовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором, в судове засідання, яке відбу-
деться 18 листопада 2015 р. о 15:30 год. в приміщенні
суду за адресою: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Ен-
гельса, 45. В разі неявки в судове засідання суд розгля-
датиме справу за відсутності відповідача за наявними у
справі доказами.

Суддя T.Л. Панова

Дружківський міський суд Донецької області викли-
кає відповідача Фельчак Олену Володимирівну,
03.05.1979 р.н., останнє відоме місце проживання: До-
нецька обл., м. Ясинувата, квартал 103, буд. 18, кв. 70,
по справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Фельчак
Олени Володимирівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором, в судове засідання, яке відбу-
деться 18 листопада 2015 р. о 13:30 год. в приміщенні
суду за адресою: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Ен-
гельса, 45. В разі неявки в судове засідання суд розгля-
датиме справу за відсутності відповідача за наявними у
справі доказами.

Суддя T.Л. Панова

Апеляційний суд Запорізької області повідомляє Кожев-
нікова Дмитра Георгійовича, 23.09.1970 р.н., ідентифіка-
ційний номер 2583318491, остання відома адреса
проживання якого: вул. Герцена, буд. 16, кв. 5, м. Шах-
тарськ, Донецька область, що  розгляд справи за позовом
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Кожевнікова Дмитра Георгійо-
вича про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром призначено на 15 годину 40 хвилин 08.12.2015 року у
приміщенні апеляційного суду Запорізької області. Адреса
апеляційного суду: пр. Леніна, буд. 162, м. Запоріжжя
(суддя-доповідач Осоцький І.І.).

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

ПРЕДСТАВНИЦТВО 
«КОРІС ЕНТЕРНАСЬЙОНАЛЬ» 

(далі — Представництво) ідентифікаційний код ЄД-
РПОУ 25960600, що зареєстроване Міністерством
економіки та з питань європейської інтеграції Ук-
раїни 11 квітня 2001 року, реєстраційний № ПІ-2731,
повідомляє про втрату оригіналу Свідоцтва про ре-
єстрацію, виданого Міністерством економіки та з пи-
тань європейської інтеграції від 1 грудня 2003 року,
реєстраційний № ПІ-2731. Дане Свідоцтво 
вважати недійсним.

Москаленко Олеся Миколаївна викликається до Пе-
реяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської
області, що знаходиться за адресою: вул. Богдана
Хмельницького, 65, м. Переяслав-Хмельницький, Київ-
ська область, на 09 год. 00 хв. 20 листопада 2015 року
як відповідач по справі №373/2445/2-1072/15-ц за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк»
до Москаленко Олесі Миколаївни про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.

В разі неявки до суду вона вважається повідомленою
про час і місце судового розгляду і розгляд справи буде
проводитись без її участі.

Суддя К. М. Овдієнко

Оболонський районний суд міста Києва викликає як
відповідача Лукашенка Юрія Миколайовича (останнє ві-
доме місце проживання: 95029, АР Крим, м. Сімферо-
поль, вул. Долетова, буд. 83) у судове засідання на
03.12.2015 року об 11 год. 00 хв. у зв’язку з розглядом
цивільної справи за позовом Публічного акціонерного
товариства «Дельта Банк» до Лукашенка Юрія Мико-
лайовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

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

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 21,
суддя Яценко Н.О.

Саратський районний суд Одеської області (68200,
смт Сарата Одеської області, вул. Леніна,107, суддя
Смірнова І.О.) викликає в судове засідання на 24 лис-
топада 2015 року об 11 годині 00 хвилин відповідачку
Кара Тетяну Іванівну, яка зареєстрована: с. Розівка,
вулиця Першотравнева Саратського району Одеської
області, по цивільній справі за позовом ПАТ «Дельта
банк» до Кара Тетяни Іванівни про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.

В разі неявки та невиконання обов’язку повідо-
мити суд про причину неявки, справу буде вирішено
без вашої участі за наявними у ній доказами.

Голова суду І. О. Смірнова

В Луцький міськрайонний суд Волинської області
за адресою: м. Луцьк, вул. Сенаторки Левчанівської,
1, каб. 6, на 10 год. 00 хв. 8 грудня 2015 року в ци-
вільній справі за позовом ПАТ «Укрексімбанк» до
Крук Світлани Євгеніївни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором, викликається відпо-
відач — Крук Світлана Євгеніївна.

Відповідач має право подати свої заперечення
проти позову, посилання на докази, якими вони об-
ґрунтовуються, та повідомити про них суд.

В разі неявки справа буде розглядатись за її від-
сутності.

Головуючий — суддя Крупінська С. С.

Білоцерківський міськрайонний суд (09100, м.
Біла Церква, вул. Турчанінова, 7, зал судового засі-
дання №5) викликає відповідача Загоруйка Тараса
Вадимовича, 26.04.1978 року народження, який про-
живає: вул. Гетьманська, 7, кв. 9, м. Біла Церква, Ки-
ївська область, по цивільній справі №357/9651/15-ц,
2/357/3190/15 за позовом ПАТ КБ «Дельта Банк» до
Загоруйка Т.В. стягнення боргу на 17.11.2015 року о
15 год. 00 хв.

Суддя Ярмола О. Я.

Южний міський суд Одеської області викликає
Грапчеву Інну Михайлівну як відповідача по цивіль-
ній справі №519/446/14-ц за позовом ПАТ «Дельта
Банк» до Грапчевої Інни Михайлівни про стягнення
заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться
18 листопада 2015 року о 10 год. 30 хв. у залі №1
Южного міського суду Одеської області за адресою:
Одеська область, м. Южне, пр. Григорівського Де-
санту, 26 «а».

У разі неявки відповідача Грапчевої Інни Михай-
лівни в судове засідання, справа буде розглянута у
її відсутність.

Суддя В. Г. Котов

Хмельницький міськрайонний суд повідомляє, що
цивільна справа за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Дельта Банк» до Марцінка Станіс-
лава Станіславовича, Марцінко Ірини Нестерівни про
звернення стягнення заборгованості за кредитним
договором призначена до розгляду 1 грудня 2015 на
09.50 год. за адресою: м. Хмельницький, вул. Г.Май-
дану, 54, каб. 304, 3 поверх.

Явка в судове засідання Марцінка Станіслава Ста-
ніславовича, Марцінко Ірини Нестерівни обов’яз-
кова.

Суддя О. В. Мазурок

Красноармійський міськрайонний суд Донецької об-
ласті розглядає цивільну справу за позовом АТ «Дельта
Банк» до Владової Олександри Олександрівни, Владова
Олександра Миколайовича, Владової Валентини Тихо-
нівни, Гончарової Юлії Олегівни, Гончарова Олега Мико-
лайовича, Гончарової О. І., Безгусько М.М, Безгусько
С.Л, Клєсовець А.Г., Клєсовець М.О. про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, яке відбудеться
08 грудня 2015 року об 11.30 за адресою: м. Красноар-
мійськ, вул. Горького, 20, каб. №3, суддя А.Г.Токарєв.

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

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя До-
нецької області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знахо-
диться цивільна справа за позовом Костенко Юлії Валеріївни до
Костенко Володимира Вікторовича про розірвання шлюбу.

Відповідач:
Костенко Володимир Вікторович, 22.01.1987 р.н., який меш-

кає за адресою: 87500, Донецька область, м. Макіївка, 945 квар-
тал, 2, кв. 38 викликається для участі у розгляді справи, який
відбудеться 30 листопада 2015 року о 16.00 годині в приміщенні
суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову
та докази, якими вони обгрунтовуються. У випадку неприбуття
відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя Васильченко О.Г.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає ци-
вільну справу № 2/243/10175/2015 за позовом Чеботар Світ-
лани Юріївни до Журавльова Анатолія Анатолійовича, третя
особа: Орган опіки та піклування Слов’янської міської ради,
про позбавлення батьківських прав, стягнення аліментів. Від-
повідач у справі: Журавльов Анатолій Анатолійович, останнє
відоме місце мешкання якого: м. Макіївка, вулиця Комсомоль-
ська, будинок 13, викликається до суду на 26 листопада 2015
року о 9 годині 45 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя М. О. Гусинський

Обухівський районний суд Київської області по ци-
вільній справі №372/3595/15-ц за позовом Товариства з
обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна»
про звернення стягнення на предмет іпотеки викликає
до суду як відповідача Тарсукова Олега Миколайовича
на 23 листопада 2015 року о 10 годині 00 хвилин.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Обухів-
ського районного суду Київської області за адресою: Ки-
ївська обл., м. Обухів, вул. Київська, буд. 20, головуючий
по справі суддя Проць Т.В.

У разі неявки відповідача в судове засідання справа
буде розглянута у його відсутність за наявності доказів,
що містяться у справі.

Садгірський районний суд м. Чернівці викликає: Прозоровського
Костянтина Петровича, 02.06.1975 року народження, який зареєс-
трований: с. Ясени, Сторожинецький район, Чернівецька область,
Рижову Ольгу Анатоліївну, 01.08.1948 року народження, яка заре-
єстрована: с. Нижні Станівці, Кіцманський район, Чернівецька об-
ласть, Баранюка Дмитра Павловича, 15.10.1956 року народження,
який зареєстрований: вул. Ягідна, 65, м. Чернівці, як відповідачів по
справі за позовом КС «Буковинський Альянс» про стягнення забор-
гованості.

Розгляд справи відкладено на 26.11.2015 року о 10.30 годині в
приміщенні Садгірського районного суду: м. Чернівці, вул. Хотин-
ська, 3.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки в судове засідання
справу буде розглянуто у вашу відсутність за наявними матеріа-
лами.

Суддя Тріска А. І.

Приморський районний суд міста Одеси повідомляє,
що 1 грудня 2015 р. о 17 годині 00 хвилин у залі засі-
дань № 221 в приміщенні суду за адресою: місто Одеса,
вул. Балківська, 33, відбудеться слухання справи за по-
зовом Ходос Олени Вадимівни до Мізінер Єлизавети
Яківни, третя особа: Одеська універсальна товарна
біржа «Gip», про визнання договору купівлі-продажу
дійсним.

У судове засідання на вищевказаний час виклика-
ється відповідач - Мізінер Єлизавета Яківна. В разі не-
явки в судове засідання позов може бути розглянутий
за її відсутністю та на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Л. М. Чернявська
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Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 12 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч         День
Київська +5 +10      +9 +14
Житомирська +5 +10      +9 +14
Чернігівська +3   +8      +7 +12
Сумська +2   +7      +4    +9
Закарпатська +5 +10      +9 +14
Рівненська +6 +11      +8 +13
Львівська +6 +11    +11 +16
Івано-Франківська +6 +11    +11 +16
Волинська +6 +11      +8 +13
Хмельницька +6 +11      +9 +14
Чернівецька +6 +11    +11 +16
Тернопільська +6 +11      +9 +14
Вінницька +6 +11    +10 +15

Oбласть Нiч          День
Черкаська +5   +10     +9  +14
Кіровоградська +6   +11   +10  +15
Полтавська +3     +8      +7  +12
Дніпропетровська +4     +9      +9  +14
Одеська +7   +12   +13  +18
Миколаївська +7   +12   +12  +17
Херсонська +7   +12   +12  +17
Запорізька +5   +10   +10  +15
Харківська +2     +7      +4    +9
Донецька +3     +8      +6  +11
Луганська +2     +7      +4    +9
Крим +8   +13   +13  +18
Київ +6     +8   +11  +13

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
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Шабат по-миколаївському
ЕТНОПОЛІТИКА. Представники різних національностей
привітали єврейську громаду з 25-річчям створення
товариства 

Село мале, 
історія — велика

Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

СПАДЩИНА. Жителі і гості віддаленого поліського села Воздвижен-
ське Ямпільського району на Сумщині урочисто відзначили 200-річчя
заснування населеного пункту та 164-ту річницю від дня народження
видатного земляка громадського діяча богослова Миколи Неплюєва
(1851—1908). Село хоч і маленьке, однак має багатолітню і розлогу іс-
торію. Добре відоме в Європі та світі насамперед таким унікальним ду-
ховним явищем як  Хрестовоздвиженське Трудове Братство. 

Заснована дворянином Миколою Неплюєвим наприкінці 80-х років
позаминулого століття, своєрідна комуна  існувала понад три десятиліт-
тя, аж доки в середині 1920-х потрапила під червоні жорна більшовиць-
кої ідеології. На її базі створили спершу артіль, потім колгосп, радгосп,
радгосп-технікум — і всі вони були названі на честь Жовтневої револю-
ції. 

Однак, на переконання вчених, країна сонця і справедливості, омрія-
на її засновником, стала неповторною суспільною моделлю, яка спра-
вила благотворний вплив на хід історії.

З нагоди пам’ятних дат у місцевому оновленому храмі відбулася ар-
хієрейська літургія, її учасники пройшли Хресною ходою до місцевого
кладовища до могил братчиків та Миколи Неплюєва, де провели за-
упокійну літію. Біля в’їзних «Красних воріт» відкрито меморіальну дошку
на честь Миколи Неплюєва та відомих уродженців і вихованців Трудо-
вого Братства. З-поміж них — учений-селекціонер Семен Черненко, ху-
дожник-графік Микола Фурсей, настоятель Воздвиженського храму ча-
сів братства Олександр Секундов.

По-різному, але переважно трагічно склалися їхні долі. Так, з прихо-
дом більшовицької влади Олександра Секундова та його духовних по-
братимів двічі арештовували, аж доки наприкінці 1930-х років розстрі-
ляли. У Воздвиженському добре пам’ятають своїх відомих земляків та
їхню духовну спадщину. Ось і того дня в музеї Миколи Неплюєва місцеві
селяни і гості ознайомилися з оновленою експозицією, взяли участь у
літературно-духовній зустрічі, спортивних змаганнях, інших заходах. 

Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»

УМиколаївському ака-
демічному художньо-

му драматичному театрі
відбулися заходи з нагоди
25-річчя із дня створення
Миколаївського товарис-
тва єврейської культури.
Організація виникла на
хвилі єврейського рене-
сансу нового часу в 1990
році й стала першою єв-
рейською громадою міста. 

За роки існування това-
риство єврейської куль-
тури створило релігійну
громаду міста, недільну
школу, єврейську бібліо-
теку, повернуло синагогу
тощо. Із 1997 року за кош-
ти членів громади було
збудовано споруду, де
розмістилися громад-
ський центр «Шофар»,
клуб людей похилого віку,
недільна школа.

Товариство реалізує
чимало проектів, серед
яких освітянські, спор-
тивні, дослідницькі, ви-
давничі. У центрі «Шо-
фар» працюють такі про-
грами, як історичний лек-
торій, музеї, гуртки за ін-
тересом для людей похи-
лого віку, сімейний та мо-
лодіжний клуби, дитячий

хор, комп’ютерний та тан-
цювальний класи, Шаба-
ти і національні свята,
літній сімейний табір,
спортивний клуб «Макка-
бі», дитячі програми
«Бейтену» та «Мазл тов»,
створено театральну сту-
дію «НОЕК».

Товариство єврейської
культури бере активну
участь у громадському
житті міста та області, во-
но неодноразовий лауреат
фестивалів національних
культур «Дружба» та
«Золота маска» тощо. А
беззмінний керівник орга-

нізації Михайло Гольден-
берг входить до складу
консультативно-дорадчої
ради представників гро-
мадських організацій на-
ціональних меншин об-
ласті при голові облдер-
жадміністрації, член Ради
національних товариств
Миколаївщини.

Товариство проводить
велику патріотичну робо-
ту, допомагає армії та вої-
нам АТО, вимушеним пе-
реселенцям. При товарис-
тві створено волонтер-
ський центр. Недавно си-
лами громади було органі-

зовано відпочинок і ліку-
вання в Миколаївському
санаторії-профілакторії
«Інгул» для єврейського
населення зі сходу країни.
Для роботи з ними запро-
сили кваліфікованого пси-
холога, який провів інди-
відуальні зустрічі з реабі-
літації. 

Велику увагу миколаїв-
ські євреї приділяють збе-
реженню пам’яті предків.
Волонтери постійно орга-
нізовують прибирання
старого єврейського цвин-
таря в Миколаєві, наво-
дять лад у місцях захоро-
нень жертв Голокосту. 

З ювілейною датою ке-
рівництво, педагогічний
склад та членів товариства
прийшли привітати чис-
ленні гості. Серед них
представники влади, го-
ловний рабин Миколаєва
та Миколаївської області
Шолом Готтліб, поет Дмит-
ро Кремінь, скульптор,
живописець Юрій Маку-
шин, директори музеїв та
бібліотек міста, представ-
ники Американського єв-
рейського розподільчого
комітету «Джойнт» та єв-
рейського центру «Сук-
кот», голови національно-
культурних товариств об-
ласті.

Творчі проекти центру ініціює молодь

ВУЛИЧНЕ МИСТЕЦТВО. У листо-
паді завжди хочеться більше світла,
кольорів і тепла. І ось кияни отрима-
ли новий живописний подарунок,
здатний допомогти підвищити на-
стрій і побороти осінню хандру. На
Печерську австралійський художник
Фінтан Меггі закінчив роботу над
черговим розписом житлового бу-
динку (професіонали цей вид живо-
пису називають мурал), на якому
дівчина з оберемком хмизу стоїть у
воді. Цього разу витвір присвячено
проблемі глобального потепління на
землі. Автор назвав свою роботу
«Перебудова», маючи на увазі не фі-
нал радянського минулого наприкін-
ці ХХ століття, а перелаштування ду-
мок людей щодо планетарних про-
блем. 

Цікаво, що картина стала приво-
дом для жартів киян. Вона здалася
символом проблем з опаленням
квартир узимку. А іншим нагадала
суворі дні Майдану з наметами, бур-
жуйками, димом і запахом їжі, яку
готували на вогнищі, нагадала про
те, як кияни підтримували майданів-
ців і зносили туди все необхідне...

Треба віддати належне художни-
кам з України, Іспанії, Австралії,
Британії, Португалії та Аргентини,
які перетворюють Київ на галерею
під відкритим небом. До речі, працю-
ють вони безкоштовно, а фарби і ма-
теріали для малювання фінансують
спонсори. Подібні об’єкти стрит-арт
уже з’явилися у різних районах сто-
лиці: у Святошиному, на Подолі й
Нивках, біля Золотих Воріт. А тепер
і на Печерську.

Тростянецький районний суд Вінницької області викликає як відповідача
Латушу Тараса Вікторовича, 13.05.1986 р.н., останнє відоме місце реєс-
трації: с. Нова Ободівка, вул. Призаводська, 16, Тростянецького району
Вінницької області, в судове засідання по цивільній справі № 147/1052/15-
ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Латуші Тараса Вікторовича про стяг-
нення заборгованості, яке відбудеться 13 листопада 2015 р. о 09.00 год.
за адресою суду: 24300, вул. Леніна, 21, смт Тростянець Тростянецького
району Вінницької області.

В разі неявки в судове засідання відповідача, справа буде розглянута у
його відсутність за наявними у справі доказами.

Суддя Г.М. КоСтюК
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