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ГЕРОЯМ СЛАВА!

Стримуючи ворога, який
закривав Дебальцевський
казан, Василь Божок знищив
три російських танки й
забезпечив відхід десантників

ЦИФРА ДНЯ

Рибінспекторам 
на заміну

ДОВКІЛЛЯ. У Києві стартував набір до рибного патруля. На во-
ду нові патрульні вийдуть уже у березні 2016-го. Про це на бри-
фінгу щодо запровадження проекту повідомив голова
Держрибагентства Ярема Ковалів: «Рибний патруль — це насам-
перед люди з високою мотивацією, ті, хто по-справжньому вболі-
ває за галузь і хоче її розвивати. Набиратимуть патрульних на
основі відкритого конкурсного відбору з-поміж тих, хто не запля-
мований корупцією».

Робота нового органу буде максимально прозорою і зрозумілою
для громадськості. Навіть набір до патруля та кадровий конкурс,
починаючи з першого дня, транслюється онлайн на каналі агент-
ства в Інтернеті. У новій інспекції Держрибагентство кардинально
змінює принципи та підходи до роботи, орієнтується на кращий єв-
ропейський досвід, повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

Проект «рибний патруль» на Київщині пілотний, у 2016 році його
досвід поширять по всій території України. Вже у середині лютого
відповідний конкурс розпочнеться у Чернігові, Черкасах, Полтаві,
Запоріжжі, Миколаєві, Херсоні, Одесі, в регіоні Чорного та Азов-
ського морів.

ЦИТАТА ДНЯ

АНДЖЕЙ ДУДА:
«Політику санкцій 

у зв’язку з мінськими
домовленостями 

і ситуацією на сході
України має бути

продовжено, 
і ми не повинні

відмовлятися від неї».
Президент Республіки Польща про потребу чіткого
дотримання й виконання згаданих угод

160,227 млн грн
надійшло на рахунки Міністерства

оборони як допомога ЗСУ в рамках акції
«Підтримай Українську армію»
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ЗАПОВІДНОГО НЕ ЧІПАЙ

Забудова зеленої зони
столиці загрожує
втратою цінних земель
і збитками 
для бюджету 

Чому українці бояться
європротоколу

ПРАКТИКА. Водії не вміють його заповнювати, а страховики
шукають помилки, щоб уникнути відшкодувань 
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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

ТЕЛЕКУР’ЄР програми головних телеканалів України 
на сторінках «Урядового кур’єра»

ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТА 

ГАЗЕТИ 
«УРЯДОВИЙ 

КУР’ЄР» 
НА 2016 РІК

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ

УСІ
ВІДДІЛЕННЯ

ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ
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Шевченківський районний суд м.Києва повідом-
ляє, що 27.01.2016 року о 09 годині 50 хвилин буде
розглядатись цивільна справа за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Єпіхіна Дениса Вікторовича про
стягнення заборгованості.

Єпіхін Денис Вікторович, останнє відоме місце
проживання: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 33,
кв.301, викликається в судове засідання як відпові-
дач. У разі неявки в судове засідання позов буде роз-
глянуто у його відсутності на підставі матеріалів
справи.

Суддя Притула Н. Г.

Жашківським районним судом Черкаської області

викликається до суду:

- Грубась (Любарська) Наталія Василівна (останнє

відоме місце проживання: 02099, Черкаська обл.,

Жашківський р-н, с. Конельські Хутори, вул.Степова,

буд. 4) на 09 годину 00 хвилин 21.12.2015 р. для

участі у розгляді справи № 693/1299/15-ц по суті за

позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Скрипник В. Ф.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області

повідомляє, що 6 листопада 2015 р. прийняте заочне

рішення по цивільній справі № 428/9276/15-ц за по-

зовом ПАТ КБ «Приватбанк» м. Дніпропетровськ до

Сухого Дмитра Миколайовича про стягнення забор-

гованості за кредитним договором.

Суддя І. О. Юзефович

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідачів за позовами ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ
«Акцент-Банк» про стягнення заборгованості, у судові засі-
дання, які відбудуться: 

23.12.2015 р. (резервне судове засідання 30.12.2015 р.)
Ярликов Роман Валерiйович о 14.30 (останнє відоме

місце проживання: м. Луганськ, кв. Гер. Сталінграда, буд.
11, кв. 69) - № 409/2868/15-ц. Суддя О. Ю. Максименко

У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої участі
на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього ого-
лошення відповідач по справах вважається належним чином
повідомленими про час, день та місце проведення судового
засідання.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Само-
ніна Василя Федоровича, Самоніна Віталія Васильовича,
Самоніну Надію Григорівну у якості відповідачів по ци-
вільній справі № 2/756/5869/15 за позовом ПАТ «Дер-
жавний експортно-імпортний банк України» до Самоніна
Василя Федоровича, Самоніна Віталія Васильовича, Са-
моніної Надії Григорівни про стягнення заборгованості,
у судове засідання на 18 лютого 2016 р. о 12:00 год.

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

Подільський районний суд м. Києва повідомляє
Сагналлі Сімоне, місцезнаходження майна якого за-
реєстроване за адресою: вул. П.Сагайдачного, 23/4,
поверх 3, м. Київ, що судове засідання по справі 
№ 758/7984/15-ц за позовом Писаренка Олександра
Олексійовича до Сангаллі Сімоне про стягнення
боргу, відбудеться 15.01.2016 р. о 12 год. 30 хв. в
приміщенні суду (м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. № 8)
під головуванням судді Зарицької Ю. Л. Ваша явка
або явка вашого представника є обов’язковою. В
разі неявки по справі буде постановлено рішення.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про скликання зборів Дирекції ПНВП «ПРОМТЕХНУС»

Запрошуються члени Дирекції ПНВП «ПРОМТЕХ-
НУС» для участі у зборах Дирекції на 18.12.2015 року
за адресою: 40034, м. Суми, вул. Черепіна, 29. Час
початку зборів – 14 год. 00 хв., за порядком денним:

1. Про створення інвентаризаційної комісії.
2. Про визначення об’єктів, періодичності та стро-

ків проведення інвентаризації.
3. Про проведення інвентаризації.

Директор ПНВП «ПРОМТЕХНУС» А.В. Єременко

Подільський районний суд м. Києва повідомляє
про те, що 22 грудня 2015 року об 11.45 год. в при-
міщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Волоська,
6/14б, каб. 9, відбудеться розгляд справи за позовом
Ворошилової Вікторії Леонідівни до Кушнікова Ва-
дима Васильовича про стягнення аліментів на ди-
тину.

В судове засідання викликається відповідач по
справі Кушніков Вадим Васильович, 04.10.1972 р.н.,
зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Поло-
вецька, 14, кв. 61.

Суддя Н. М. Ларіонова

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська,
буд. 39А) розглядає цивільну справу за позовом Рябовол Ка-
терини Володимирівни до Богонос Ігоря Олексійовича про
надання дозволу на тимчасовий виїзд за кордон неповноліт-
ньої дитини без згоди батька.

Відповідач Богонос Ігор Олексійович, останнє відоме
місце проживання якого: Донецька обл., м. Харцизьк, вул.
Чумака, б. 52, кв.63, викликається до Добропільського міськ-
районного суду Донецької області як відповідач по цивільній
справі за позовом Рябовол Катерини Володимирівни до Бо-
гонос Ігоря Олексійовича про надання дозволу на тимчасо-
вий виїзд за кордон неповнолітньої дитини без згоди батька.

Судове засідання відбудеться 12 січня 2016 року о 10.00
год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. До-
бропілля, вул .Радянська, 39А. У випадку неприбуття до су-
дового засідання відповідача, необхідно повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута за його від-
сутності на підставі наявних у них даних чи доказів і ухвалено
заочне рішення.

Суддя Хоменко Д. Є.

Личаківський районний суд м. Львова викликає
Ліщинську Ірину Вікторівну (останнє відоме місце
проживання: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул.
Радісна, 15) та .Лісовського Михайла Романовича
(останнє відоме місце проживання: м. Львів, вул. Са-
дівнича, 22/2) як відповідачів у судове засідання по
цивільній справі № 2/463/2094/2015 (463/4613/15-ц)
за позовом Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Бакіто» до Ліщинської Ірини Вікторівни, Лі-
совського Михайла Романовича про стягнення
заборгованості, що відбудеться 28 грудня 2015 р. о
9 год. 45 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007,
м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань
№ 10.

В разі неявки відповідачів у вказане судове засі-
дання, суд розглядатиме справу без їх участі на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Гирич С. В.

Менський районний суд Чернігівської області викли-
кає як відповідача Кравченка Олександра Олександро-
вича (останнє відоме місце проживання: вул. Привільна,
38, м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська область) по
цивільній справі 738/1075/15-ц № провадження
2/738/457/2015 за позовом Кравченко Світлани Віталі-
ївни до Кравченка Олександра Олександровича про по-
збавлення батьківських прав та стягнення аліментів.

Судове засідання відбудеться об 11.00 год. 29 грудня
2015 року у приміщенні Менського районного суду Чер-
нігівської області за адресою: вулиця Сіверський шлях,
№ 146а, місто Мена Чернігівської області, 15600, під го-
ловуванням судді Сова Т. Г.

В разі неявки особи, яка викликається, справу буде
розглянуто за його відсутності на підставі наявних дока-
зів в матеріалах справи.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, № 157) розглядає цивільну справу за позовом
Соколової Олени Ігорівни до Власова Дениса Сергійо-
вича про розірвання шлюбу. Відповідач у цивільній
справі № 233/6551/15-ц – Власов Денис Сергійович,
21.02.1989 р.н., зареєстрований за адресою: Автономна
Республіка Крим, м. Феодосія, смт Приморський, вул.
Перемоги, 13/5, викликається у судове засідання о 09.30
год. 21 грудня 2015 р. Розгляд зазначеної цивільної
справи відбудеться в приміщенні Костянтинівського
міськрайонного суду Донецької області (корп. № 2, каб.
№ 16).

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

Суддя Т. О. Мартишева

«ТОВ «Лексворд», ПП «Медвар» повідомля-
ються про те, що 23.12.2015 року о 10.00 год. відбудеться
розгляд цивільної справи № 128/2888/15-ц за позовом По-
ліщука М. П. до ТОВ «Лексворд», ПП «Медвар», ТОВ «СК
«Традо» про визнання договорів недійсними та стягнення
коштів в приміщенні Вінницького районного суду за адре-
сою: м. Вінниця, вул. Винниченка, 29, зал №2, другий по-
верх.

Суддя І. А. Ганкіна

У провадженні Броварського міськрайонного суду Київської області знаходиться
цивільна справа за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Самойленка Павла Петровича
про стягнення заборгованості.

Броварський міськрайонний суд Київської області викликає в якості відповідача
по вказаній справі Самойленка Павла Петровича, останнє відоме місце проживання
та реєстрації: Київська область, Броварський район, смт Калита, пров. Ювілейний,
буд. 3, кв. 8.

Розгляд справи призначено на 09 год. 20 хв. 18 грудня 2015 року та відбудеться
у залі суду за адресою: м. Бровари, вул. Грушевського, буд. 2, каб. 213.

Суд попереджає, що у випадку повторної неявки справа буде розглянута у від-
сутності відповідача за наявними в справі матеріалами з постановленням заочного
рішення.

Суддя Н. М. Петришин

Вважати недійсними втрачені документи: свідоцтва про право власності держави Україна в
особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, видані реєстраційною служ-
бою Первомайського міського управління юстиції у Луганській області
САЕ №658420 від 03.04.2014 р., САЕ №825639 від 18.03.2014 р., САE №825631 від 17.03.2014 р.,
САЕ №825637 від 18.03.2014 р., САЕ №825633 від 17.03.2014 р., САЕ №825638 від 18.03.2014 р.,
САЕ №825634 від 17.03.2014 р., САЕ №825636 від 18.03.2014 р., САЕ №825635 від 18.03.2014 р.,
САЕ №825632 від 17.03.2014 р., САЕ №825637 від 18.03.2014 р., САE №658437 від 06.05.2014 р., 
САЕ №658419 від 03.04.2014 р., САЕ №658405 від 27.03.2014 р., САЕ №658413 від 02.04.2014 р.,
САЕ №658418 від 03.04.2014 р., САЕ №658408 від 27.03.2014 р., САЕ №658407 від 27.03.2014 р., 
САЕ № 658421 від 04.04.2014 р., САЕ №825650 від 26.03.2014 р., САЕ №658404 від 27.03.2014 р.,
САЕ №825641 від 18.03.2014 р., САЕ №658403 від 26.03.2014 р. на нерухоме майно, що пере-
дане до статутного фонду ДП «Первомайськвугілля».

Тендерний відбір компаній для здійснення продажу портфеля кредитів корпоративного бізнесу
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІВІ БАНК» (Банк) оголошує відкритий тендерний відбір пар-

тнерів – фінансових компаній для продажу частини кредитного портфелю Банку.
Основні параметри кредитного портфелю, який планується до продажу: 
• позичальники: клієнти корпоративного бізнесу Банку;
• кредитні продукти: кредитні лінії на поповнення обігових коштів;
• корзина кредитів: 5 шт.;
• загальна сума боргових вимог до продажу: 733,9 млн грн (плюс сума нарахованих процентів та можливих штрафних

санкцій на момент продажу кредитів).
• ціна продажу: не нижче оціночної вартості боргових вимог – 189 млн грн.
Вимоги до учасників тендера:   
• наявність власного сплаченого капіталу;
• активність роботи на ринку боргових вимог (відступлення/продаж/факторинг прав вимоги);
• відсутність репутаційних ризиків;
• відсутність розпочатої процедури банкрутства або ліквідації.
Перелік документів, що має надати до Банку зацікавлений учасник тендера:
1. Заявка на участь у тендері з комерційною пропозицією.
2. Копія установчих/реєстраційних документів (статуту, засновницького договору).
3. Виписка і витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
4. Копія свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (з додатками).
5. Копії документів, що підтверджують повноваження представника фінансової установи-учасника на укладення до-

говорів між компанією та Банком (рішення вищого органу, накази, довіреність, контракт тощо).

Після надання учасниками своїх комерційних пропозицій Банк проводить відбір та індивідуальні переговори з кожним
учасником. Визначення лідерів проводиться Банком на основі наступних критеріїв: (а) цінової пропозиції та (б)
наявності/відсутності змін до шаблону договору з продажу боргових вимог за кредитними договорами.

Банк залишає за собою право відмовити учаснику у співпраці і не розголошувати причини даної відмови.
Умови конфіденційності: інформація, надана учасниками, буде розглядатися як комерційна і повністю конфіденційна.

Отримані дані не будуть опубліковані і не будуть використані Банком для інших цілей, окрім як проведення даного відбору.
Учасники в період проведення відбору і після його закінчення зобов'язані дотримуватися конфіденційності у наданій їм
Банку інформації, і не передавати її третім особам.

Для участі в тендері просимо учасників надати свої тендерні пропозиції (разом з заповненими та завіреними додатками)
в запечатаних конвертах з поміткою «На тендер» до 10:00 «18» грудня 2015 року шляхом доставки в центральний офіс
Банку: м. Київ, вул.Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5 (літ.А). Контактна особа: Науменко Олена Валеріївна (тел.:
(044) 393-73-20, вн.9031).

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Водяницький Євген Валерійович,

06.11.1987 року народження, що зареєстрований за адре-
сою: Донецька область, м. Красний Лиман, вул. Слов’янська,
б. 5, кв. 6, на підставі ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК України, Вам
необхідно з’явитися «21» грудня 2015 року до кабінету 29
слідчого відділу слідчого управління Головного управління
Національної поліції України в Донецькій області, до стар-
шого слідчого Машкіна М. О., за адресою: Донецька об-
ласть, м. Маріуполь, вул. Італійська, 32, для допиту Вас у
кримінальному провадженні № 12015050000000659 за ч. 1
ст. 258-3 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрювана Шульга Станіслава Романівна, 29.08.1990

року народження, що зареєстрована за адресою: м. До-
нецьк, вул. Ольмінського, б. 10, кв. 4, на підставі ст.ст. 297-
5, 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися «21»
грудня 2015 року до кабінету 29 слідчого відділу слідчого
управління Головного управління Національної поліції Ук-
раїни в Донецькій області, до старшого слідчого Машкіна
М. О., за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Іта-
лійська, 32, для допиту Вас у кримінальному провадженні
№ 12015050000000659 за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Макарівським районним судом Київської області

було винесено заочне рішення від 08.12.2015 року,

яким позовні вимоги Сукненка Леоніда Адамовича

до Садового товариства «Мічурінець», третя особа

Макарівський районний підрозділ ПАТ «Київобле-

нерго» про зобов’язання підключення до електро-

мережі, відшкодування матеріальної та моральної

шкоди — задоволено.

Суддя А. В. Косенко

У провадженні Бердянського міськрайонного суду 
Запорізької області знаходиться цивільна справа 
№ 310/8701/15-ц за позовом ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» до
Рубан Л. Л. про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 24.12.2015 року о
08.00 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Комунарів, 64, зала судового засідання 411.

Суд викликає Рубан Любов Леонідівну в якості відпо-
відача.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відпові-
дача у судове засідання справа буде розглянута за на-
явними матеріалами.

Суддя Б. І. Полянчук

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 10 грудня 2015 р. № 1308-р
Київ

Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, 
передбачених Міністерству енергетики та вугільної 

промисловості на 2015 рік
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити у межах загального обсягу

бюджетних призначень, передбачених Міністерству енергетики та вугільної промисловості на 2015 рік у загальному
фонді державного бюджету, перерозподіл видатків розвитку в сумі 312 000 тис. гривень шляхом:

зменшення їх обсягу за програмою 1101070 «Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості»;
збільшення їх обсягу за програмою 1101110 «Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове по-

криття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції».
2. Забезпечити:
Міністерству енергетики та вугільної промисловості — погодження перерозподілу видатків, передбаченого

пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюд-

жету.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 2 грудня 2015 р. № 1309-р
Київ

Про виділення у 2015 році коштів Міністерству екології 
та природних ресурсів для забезпечення фінансування 

у повному обсязі Чорнобильської атомної електростанції
1. Виділити Міністерству екології та природних ресурсів кошти за бюджетною програмою 2408120 «Підтримка

у безпечному стані енергоблоків та об’єкта «Укриття» та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорно-
бильської АЕС, у тому числі на оплату робіт (заходів), виконаних у 2014 році згідно із затвердженим планом» у
сумі 123 000 тис. гривень (видатки споживання) за рахунок залишку коштів Державного фонду охорони навко-
лишнього природного середовища, який утворився на 1 січня 2015 р., для забезпечення фінансування у повному
обсязі Чорнобильської атомної електростанції.

2. Забезпечити:
Міністерству фінансів — внесення відповідних змін до розпису державного бюджету;
Державній казначейській службі — перерахування бюджетних коштів, виділених згідно з цим розпоряджен-

ням.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

реклама   оголошення   виклики до суду   реклама   оголошення   виклики до суду
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реклама. оголошення
Білокуракинський районний суд Луганської області

викликає в судове засідання як відповідачів по справі 
№ 409/3039/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Гор-
дієнко Наталії Леонідівни та Гордієнка Сергія Миколайо-
вича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Судове засідання відбудеться 25.12.2015 року о 13.00
год. (резервна дата 04.01.2016 р. о 13.00 год.) в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Горького, 2.

Викликається Гордієнко Наталія Леонідівна, останнє
місце реєстрації: Луганська область, м. Луганськ, вул.
Совнаркомівська, буд. 20.

Викликається Гордієнко Сергій Миколайович, останнє
місце реєстрації: Луганська область, м. Луганськ, вул.
Совнаркомівська, буд. 20.

У випадку неявки відповідачів справу буде розглянуто
за їх відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання як відповідачів по
справі № 409/2597/15-ц за позовом ПАТ «Дельта
Банк» до Каченко Ірини Анатоліївни та Каченка
Олега Миколайовича про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 25.12.2015 року о
14.00 год. (резервна дата 04.01.2016 р. о 14.00 год.)
в залі суду за адресою: Луганська область, смт Бі-
локуракине, пл. Горького, 2.

Викликається Каченко Ірина Анатоліївна, останнє
місце реєстрації: м. Луганськ, вул. І. Франка, буд. 23.

Викликається Каченко Олег Миколайович, ос-
таннє місце реєстрації: м. Луганськ, вул. І. Франка,
буд. 23.

У випадку неявки відповідачів справу буде розгля-
нуто за їх відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВИСОКОВОЛЬТНОЇ АПАРАТУРИ —

ВАКАТОВ» І КОМПАНІЯ»
повідомляє про проведення позачергових Зборів Повних

Учасників КОМАНДИТНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ
ЗАВОД ВИСОКОВОЛЬТНОЇ АПАРАТУРИ — ВАКАТОВ» І КОМ-
ПАНІЯ», які відбудуться 23.12.2015 року за адресою: 69069,
м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, 13. Початок зборів
о 08.30 годині.

Реєстрація учасників зборів буде проводитися за місцем
проведення зборів з 8.00 години до 08.30 години 23.12.2015
року.

Для реєстрації та участі у Зборах Повних Учасників необ-
хідно мати:

- документ, який посвідчує особу (паспорт та ідентифі-
каційний номер) — для фізичних осіб;

- виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб-підприємців  та документи, що підтверджу-
ють повноваження представника:

- витяг із статуту,
- наказ про призначення керівника, 
- паспорт та ідентифікаційний код керівника;
- у разі участі представника — довіреність та документ,

що підтверджує особу.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ ПОВНИХ УЧАСНИКІВ ТОВА-

РИСТВА:
1. Про затвердження регламенту роботи позачергових

Зборів Повних Учасників Товариства.
2. Про зміну відомостей про засновників (Повних Учас-

ників) Товариства.
3. Про затвердження та реєстрацію нової (другої) редакції

Засновницького договору Командитного Товариства.
З матеріалами, пов’язаними з порядком денним Зборів

Повних Учасників, можуть ознайомитися особи, які мають
право на участь у Зборах Повних Учасників, за адресою:
69069, м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, 13, кім. 215
А, починаючи з 18.12.2015 року, з 8-30 до 11-00 години. До-
даткову інформацію можна отримати за телефоном:
(061)220-63-10.

Генеральний директор КТ «ЗЗВА»

Високопільський районний суд Херсонської області повідом-
ляє, що 29 грудня 2015 року о 09 годині 00 хвилин в приміщенні
суду за адресою: смт Високопілля, вул. Червоноармійська, 104
Херсонської області, відбудеться судовий розгляд по цивільній
справі:

№652/328/15-ц за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва «Златобанк» м. Київ до Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Верхньодніпровське сільськогосподарське
підприємство агрофірма Промінь» с. Заріччя Верхньодніпров-
ського району Дніпропетровської області, Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Заготзерно-Високопілля» смт
Високопілля Херсонської області, Товариства з обмеженою від-
повідальністю «Правда» с. Кудашівка Криничанського району
Дніпропетровської області, Сільськогосподарського товариства
з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Маяк» с. Покровка
Криничанського району Дніпропетровської області, Тарасова
Олега Юрійовича, Кутузова Дмитра Аліфтіновича, Кисіль Сергія
Васильовича про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором та звернення стягнення на предмет іпотеки.

В судове засідання у вищевикладений час викликаються від-
повідачі: 

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Верхньодніп-
ровське сільськогосподарське підприємство агрофірма Промінь»
юридична адреса: с. Заріччя, вул. Кленова, 3 Верхньодніпров-
ського району Дніпропетровської області.

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Заготзерно-
Високопілля», юридична адреса: смт Високопілля, вул. Черво-
ноармійська, 45 Херсонської області.

3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Правда», юри-
дична адреса: с. Кудашівка Криничанського району Дніпропет-
ровської області.

4. Сільськогосподарське товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Агрофірма Маяк», місцезнаходження: с. Покровка,
вул. Центральна, 28 Криничанського району Дніпропетровської
області.

5. Тарасов Олег Юрійович, 21 березня 1979 року народження.
6. Кутузов Дмитро Аліфтінович, 14 жовтня 1975 року народ-

ження.
7. Кисіль Сергій Васильович, 22 грудня 1974 року народ-

ження.
В разі неявки відповідачів в судове засідання або визнання

причини неявки неповажною, справа може бути розглянута у
відсутність відповідачів на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Дригваль В. М.

У провадженні Городищенського районного суду 
Черкаської області знаходиться цивільна справа за 
№ 691/1033/15-ц, провадження № 2/691/465/15 за позовом
Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кре-
дит» м. Київ до Гладкого Миколи Михайловича про стяг-
нення заборгованості.

Розгляд справи  призначено на 25 грудня  2015 року о 09
год. 00 хв. в приміщенні Городищенського районного суду
Черкаської області за адресою: Черкаська область, м. Горо-
дище, вулиця 1 Травня, № 9, суддя Савенко О. М.

Суд викликає Гладкого Миколу Михайловича, жителя 
с. Мліїв, вул. Ватутіна,№ 6, Городищенеького району, Чер-
каської області, як відповідача у справі.

Явка до суду є обов’язковою.
У разі неявки відповідача у судове засідання справа,

згідно з вимогами ЦПК України, буде розглянута у його від-
сутність за наявними матеріалами в справі.

При публікації оголошення про виклик до суду, сторона
вважається повідомленою належним чином про день, час
та місце розгляду справи.

Білокуракинський районний суд Луганської області викли-
кає в судове засідання як відповідачів по справі 
№ 409/2703/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Горохова
Геннадія Олександровича, Горохова Олександра Геннадійо-
вича, Горохової Любові Анатоліївни про стягнення заборго-
ваності.

Судове засідання відбудеться 25.12.2015 року о 13.30 год.
(резервна дата 04.01.2016 р. о 13.30 год.) в залі суду за адре-
сою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Горького, 2.

Викликається Горохов Геннадій Олександрович, останнє
місце реєстрації: Луганська область, м. Луганськ, сел. Юві-
лейне, вул. Артема, буд. 3, кв. 46.

Викликається Горохов Олександр Геннадійович, останнє
місце реєстрації: Луганська область, м. Луганськ, сел. Юві-
лейне, вул. Артема, буд. 3, кв. 46.

Викликається Горохова Любов Анатоліївна, останнє місце
реєстрації: Луганська область, м. Луганськ, сел. Ювілейне,
вул. Артема, буд. 3, кв. 46.

У випадку неявки відповідачів справу буде розглянуто за
їх відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

В провадженні Бориспільського міськрайонного
суду Київської області перебуває цивільна справа за
позовом ПАТ «Дельта  Банк» до Копань Володимира
Івановича про стягнення заборгованості.

У зв’язку з цим суд викликає як відповідача Ко-
пань Володимира Івановича у судове засідання.

Розгляд вищезазначеної справи відбудеться о
09.30 год. 24 грудня 2015 року за адресою: м. Бо-
риспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, 10, каб. № 3.

Суддя С. С. Чирка

Куйбишевський районний суд Запорізької області
(71001, Запорізька область, смт Куйбишеве, вул. Леніна,
26-А) розглядає цивільну справу за позовом ПAT КБ
«ПРАВЕКС-БАНК» до Корсуна М. О., Корсун C. O. і Сєні-
ної Г.Л. про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором. Відповідачі по справі № 319/1610/15-ц –
Корсун Михайло Олександрович, 30.08.1979 р.н., ос-
таннє відоме місце проживання: 86500, Донецька об-
ласть, м. Сніжне, вул. Вознесенського, б. 19, Корсун
Світлана Олександрівна, 23.06.1985 р.н., останнє відоме
місце проживання: 86500, Донецька область, м. Сніжне,
вул. П. Комуни, б.114, Сєніна Ганна Леонідівна,
03.10.1956 р.н., останнє відоме місце проживання:
86500, Донецька область, м. Сніжне, вул. Шекспіра, б.
20, викликаються до суду о 16 год. 00 хв. 25 грудня 2015
року для участі у розгляді справи по суті (зал судових
засідань № 1).

Відповідно до ч. 9 ст.74 ЦПК України, з опублікуван-
ням оголошення про виклик відповідачі вважаються по-
відомленими про час і місце розгляду справи.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
проти позову та докази на їх підтвердження. У випадку
неявки відповідачів в судове засідання та неповідом-
лення суду про поважну причину неявки позов буде роз-
глянутий за їх відсутності за наявними у справі
доказами.

Суддя Скляр С. Ю.

Бородянський районний суд Київської області по цивіль-
ній справі за позовом Публічного акціонерного товариства
«Дельтабанк» до Соболівської Юлії Євгенівни, Соболів-
ського Станіслава Васильовича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором викликає до суду (адреса:
Київська область, смт Бородянка, вул. Леніна, 315) Соболів-
ську Юлію Євгенівну, яка проживає за останньою відомою
адресою: вул.  Лісова поляна, 1, кв. 5, смт Пісківка, Боро-
дянський район, 07820, та Соболівського Станіслава Васи-
льовича, який проживає за останньою відомою адресою:
вул. Миру, 62, с. Табанове Голованівського району Кіровог-
радської області, 26524, як відповідачів на 21 грудня 2015
року об 11 годині 40 хвилин.

У разі неявки справа буде розглянута за вашої відсутності.
Суддя Д. Унятицький

Кричевський Михайло Борисович, остання відома ад-
реса якого: Автономна Республіка Крим, м. Сімферо-
поль, вул. Спера, буд. 5/2, кв. 5, викликається до
Святошинського районного суду м. Києва як відповідач
в цивільній справі за позовом Публічного акціонерного
товариства «Дельта банк» до Кричевського Михайла Бо-
рисовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Судове засідання відбудеться о 09 годині 00 хвилин
25.12.2015 року в приміщенні суду за адресою: м. Київ,
вул. Жилянська, 142, каб. 12, 12а. У разі неявки відпові-
дача до суду справу буде вирішено на підставі наявних
у ній даних чи доказів.

Суддя Коваль О. А. 

Білокуракинський районний суд Луганської області 
викликає в судове засідання як відповідача по справі 
№ 409/2716/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Ви-
шеньки Аркадія Юрійовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 25.12.2015 року о 08.30
год. (резервна дата 04.01.2016 р. о 08.30 год.) в залі суду за
адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Горь-
кого, 2.

Викликається Вишенька Аркадій Юрійович, останнє місце
реєстрації: Луганська область, Лутугинський район, смт Біле,
вул. Молодіжна, буд. 2.

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

Суддя Максименко О. Ю.

Старокостянтинівський районний суд Хмельниць-
кої області (адреса: м. Старокостянтинів, вул. Миру,
9) викликає в судове засідання Ревізора Олександра
Анатолійовича, 11.08.1972 р.н., о 10.00 год. 25 грудня
2015 року як відповідача у справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Дельта Банк» до Ре-
візора Олександра Анатолійовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором. У разі не-
явки до суду та неповідомлення причин неявки, або
якщо такі причини суд визнає неповажними, справа
буде вирішена на підставі наявних у справі даних та
доказів і буде постановлено заочне рішення. 

Суддя Є. М. Андрощук

Миколаївський районний суд Миколаївської об-
ласті повідомляє як відповідача Возненка Володи-
мира Анатолійовича, який проживає за адресою: 
м. Очаків Миколаївської області, що по цивільній
справі № 480/1857/15-ц за позовом ПАТ «Дельта
Банк» про стягнення заборгованості за кредитним
договором оголошено перерву до 14 год. 00 хв. 21
січня 2016 року у зв’язку з вашою неявкою.

В разі повторної неявки справа буде розглянута
за вашої відсутності на підставі наявних доказів.

Суддя Н. О. Шаронова

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84122, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає
цивільну справу за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Березняк
Павла Олександровича про звернення стягнення на предмет
застави. Відповідач у справі Березняк Павло Олександрович,
останнє відоме місце проживання: Донецька область, 
м. Горлівка, пр. Перемоги, буд. 46, кв.5, викликається на 09
годину 00 хвилин 21 грудня 2015 року до суду для участі у
розгляді справи по суті.

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

Суддя Носовська Л. О.

Білокуракинський районний суд Луганської області 
викликає в судове засідання як відповідача по справі 
№ 409/2717/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Кірса-
нової Світлани Олексіївни про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 25.12.2015 року о 15.00
год. (резервна дата 04.01.2016 р. о 15.00 год.) в залі суду за
адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Горь-
кого, 2.

Викликається Кірсанова Світлана Олексіївна, останнє
місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Ольховського, буд. 18,
кв. 73.

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

Суддя Максименко О. Ю.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Давидова
Миколу Васильовича (останнє відоме місце проживання: Лу-
ганська область, Лутугинський район, с. Першозванівка,
вул. Луганська, буд. 8) як відповідача у судове засідання по
цивільній справі №2/463/1990/2015 (463/4489/15-ц) за по-
зовом ПАТ «Ідея Банк» до Давидова Миколи Васильовича,
Михальської Надії Василівни про звернення стягнення на
предмет застави, що відбудеться 22 грудня 2015 р. о 09 год.
15 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.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84122, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає
цивільну справу за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Ідея Банк» про звернення стягнення на предмет за-
стави до Васільєва Станіслава Августовича (останнє відоме
зареєстроване місце проживання: Донецька область, м. Гор-
лівка, вул. 60 років СРСР, буд.  24, кв. 40).

Для слухання справи по суті 25 грудня 2015 року о 09 го-
дину 00 хвилин викликається вказана особа як відповідач у
справі.

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

Суддя Геєнко М. Г.

Вільнянський районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання Зарєчну Тетяну Василівну,
31.10.1963 р.н., по цивільній справі № 314/3086/15-ц за
позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Фі-
нансова компанія «Європейська агенція з повернення
боргів» до Зарєчної Тетяни Василівни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Розгляд справи відбудеться в приміщенні Вільнян-
ського районного суду Запорізької області (70002, вул.
Бочарова, 4, м. Вільнянськ) о 10:15 год. 28.12.2015 року,
у разі неявки справу буде розглянуто без присутності За-
рєчної Т. В.

Суддя Надворна О. С.

Білокуракинський районний суд Луганської області 
викликає в судове засідання як відповідача по справі 
№ 409/2711/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Михай-
люк Любові Федорівни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Судове засідання відбудеться 25.12.2015 року о 14.30
год. (резервна дата 04.01.2016 р. о 14.30 год.) в залі суду за
адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Горь-
кого, 2.

Викликається  Михайлюк Любов Федорівна, останнє
місце реєстрації: Луганська область, м. Олександрівськ, вул.
Центральна, буд. 163.

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

Суддя Максименко О. Ю.

В провадженні Ірпінського міського суду знаходиться
цивільна справа за позовом Зоріної Тетяни Євгенівни до
Мельничук Володимира Степановича, Мельничук Євгена
Володимировича про усунення перешкод.

Ірпінський міський суд викликає: Мельничук Володи-
мира Степановича, Мельничук Євгена Володимировича
(останнє відоме місце проживання: 08200, м. Ірпінь, вул.
Університетська, 15, в якості відповідачів в судове засі-
дання, яке відбудеться в приміщенні Ірпінського мі-
ського суду о 08:00 годині 25.12.2015 року за адресою:
м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7.

У разі неявки в судове засідання, справа згідно з ви-
могами ЦПК України буде розглянута у Вашу відсутність.

Суддя А. В. Мікулін

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як
відповідача Коляденського Сергія Олександровича
за позовом Мироненко С. О. до Коляденського C. O.,
Лошкарової К. Г., Рудакової О. А. про усунення пе-
решкод у користуванні спільним приміщенням між
співвласниками квартири. Судове засідання відбу-
деться 23.12.15 р. об 11 год. 15 хв. у приміщенні Су-
воровського районного суду м. Одеси за адресою:
м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68, зала су-
дових засідань № 8. У разі неявки Коляденського С.
О., судове засідання буде проведене у його відсут-
ність.

Суддя С. С. Аліна

Жовтневий районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області повідомляє, що
розгляд цивільної справи за позовом Куц Наталії Володимирівни до Куц Анатолія Валенти-
новича про стягнення аліментів на утримання повнолітньої дитини, яка продовжує навчання,
призначено на 15 годину 00 хвилин 13 січня 2016 року в залі № 103 Жовтневого районного
суду м. Кривого Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Невська, буд. 3 (суддя Борис О. Н.).

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач
вважається повідомленим про час і місце розгляду справи. У разі неявки відповідача до залу
суду без поважних причин, справа буде розглянута за його відсутністю.

Деснянський районний суд м. Києва викликає в якості відповідача Риндіна Дениса

Васильовича, який зареєстрований за адресою: м. Київ, пр. Лісовий, 43, кв. 53, в су-

дове засідання, яке призначене на 28.01.2016 р. на 14 год. 15 хв. для розгляду справи

за позовом ПАТ «Банк «Золоті Ворота» до Риндіна Д.В. про стягнення боргу. Адреса

суду: м. Київ, пр. Маяковського, 5-в, каб. 34.
Суддя Грегуль О. В.

Втрачений 10.07.2015 року паспорт
громадянина України ВА 651400, вида-
ний Київським РВ ДМУ УМВС України в
Донецькій області 25.03.1997 року, на
ім’я Маленька Марина Володимирівна,
15.09.1980 р. н., вважати недійсним з
дати його втрати — 10.07.2015 р.

Подільський районний суд м. Києва викликає Калініна Константіна
як відповідача по справі за позовом Рекун Марини Сергіївни до Калі-
ніна Константіна про розірвання шлюбу. Засідання призначено на 23
грудня 2015 року о 09-30 год. за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 21, каб.
10, під головуванням судді Л. О. Трегубенко.

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

Старобільський районний суд Луганської області викликає Семчишина Воло-
димира Миколайовича, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Ан-
трацит, вул. Леніна, 13/29, як відповідача у судове засідання по цивільній справі
№2/431/2507/15 за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Семчишина В. М. про звернення
стягнення на предмет застави, яке відбудеться 22 грудня 2015 року о 08 годині
45 хвилин в приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ,
вул. Пролетарська, 38 а.

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

Суддя В. Ю. Колядов

Вважати недійсним втрачене
свідоцтво на право власності на
житло від 18.05.1993 р. №68, ви-
дане ЖКУ концерну «Азовмаш»,
на ім’я Петрухіна Віктора Михай-
ловича, Петрухіної Олександри
Василівни, на квартиру, розташо-
вану за адресою: Донецька обл.,
м. Маріуполь, 25 Квартал, буд. 7,
кв. 13.

Вважати недійсним втрачене
свідоцтво на право власності на
житло від 30.09.2008 р. №43678,
видане Управлінням міського
майна, на квартиру за адресою:
Донецька обл., м. Маріуполь, пр-
т Будівельників, буд.138, кв. 128,
яка належить Шишкіній О.П.,
Олейниковій Л.І., Олейникову
Є.П., Олейникову Є.Є.
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Славутський міськрайонний суд Хмельницької області викли-
кає в судове засідання Савчука Олега Миколайовича, 24.10.1985
р.н., що проживає за адресою: Хмельницька область, Славут-
ський район, с. Гута як відповідача по цивільній справі за позов-
ною заявою ПАТ КБ «Приватбанк» до Савчука Олега
Миколайовича про стягнення заборгованості, з метою дати осо-
бисті пояснення, заперечення та докази проти позову.

Слухання справи відбудеться в приміщенні Славутського
міськрайонного суду Хмельницької області 11.01.2016 року о 09
годині 30 хвилин за адресою: Хмельницька область, місто Сла-
вута, вулиця Миру, 16.

В разі неявки до суду та неповідомлення причин неявки,
справа буде розглянута за відсутності відповідача та на підставі
наявних у справі даних та доказів буде постановлено заочне рі-
шення.

Суддя В. І. Зеленська

Семенівський районний суд Чернігівської області
викликає як відповідача Тітова Сергія Володимиро-
вича (останнє відоме місце проживання: вул. Дар-
віна, 71, м. Семенівка, Чернігівська область, 15400)
для участі у цивільній справі за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «ПРИ-
ВАТБАНК» до Тітова Сергія Володимировича про
стягнення заборгованості за кредитним договором,
розгляд якої відбудеться 23 грудня 2015 року о 16
годині 00 хвилин в приміщенні Семенівського ра -
йонного суду Чернігівської області (зал № 1, вул. Цен-
тральна, 6, м. Семенівка,Чернігівська область, 15400).

Суддя В. В. Попович

Оболонський районний суд міста Києва викликає як від-
повідачів Єніна Володимира Миколайовича, Єніну Оксану
Володимирівну (останнє відоме місце проживання: 97400,
АР Крим, м. Євпаторія, вул. 60 років ВЛКСМ, буд. 2/112, кв.
100), в судове засідання на 19.01.2016 року о 10 год. 00 хв.,
в зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства комерційний банк «ПРАВЕКС-
БАНК» до Єніна Володимира Миколайовича, Єніної Оксани
Володимирівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

В разі неявки в судове засідання справа буде розглянута
у відсутність відповідача на підставі зібраних по справі до-
казів.

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

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 10.02.2016 року о 10.00 годині

відбудеться розгляд цивільної справи за позовом

ПАТ КБ «Правекс-Банк» до Вєдєнєєва Ігоря Геннаді-

йовича, Вєдєнєєвої Людмили Володимирівни про

стягнення заборгованості за кредитним договором.

Ваша явка обов’язкова.

Суддя Тімінський В. В.

У зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом ПАТ
КБ «Приватбанк» до Айнулова Руслана Миколайовича про
стягнення заборгованості Славутський міськрайонний суд
Хмельницької області викликає як відповідача Айнулова
Руслана Миколайовича, останнє відоме місце реєстрації: м.
Славута, вул. Газети «Правда», 41 кв. 39 Хмельницької об-
ласті, у судове засідання, що відбудеться 29 грудня 2015
року о 10 годині 30 хвилин в приміщенні суду за адресою:
м. Славута, вул. Я. Мудрого, 48-А Хмельницької області.

Айнулову Руслану Миколайовичу надати заперечення
проти позову та докази, якими вони обгрунтовуються.

У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута
у відсутність відповідача.

Суддя Р. І. Тончук

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа за 
№ 310/9057/15-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Львутіна
Володимира Олександровича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором. Судовий розгляд справи
призначено на 25 грудня 2015 року о 14 год. 15 хв. в
приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адре-
сою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів,
64, каб. 409. Суддя Парій О. В. тел. (код 06153) 4-70-63.

Суд викликає Львутіна Володимира Олександровича
як відповідача. Явка до суду є обов’язковою. В разі не-
явки справа розглядатиметься за наявними матеріа-
лами.

Васильківський міськрайонний суд Київської об-
ласті викликає Харченка Валерія Феодосійовича як
відповідача у цивільній справі за позовом ПАТ «Пер-
ший український міжнародний банк» про стягнення
заборгованості.

Судове засідання відбудеться 25.12.2015 року о
12.00 год. в приміщенні суду за адресою: м. Василь-
ків, вул. Шевченка, 8, каб. 304.

У разі неявки відповідача слухання справи відбу-
ватиметься за його відсутністю. Суд роз’яснює від-
повідачу обов’язок повідомлення про причини
неявки.

Суддя Г. М. Лебідь-Гавенко

Апеляційний суд Львівської області викликає як від-
повідача Попшой Тараса Зеновійовича, останнє відоме
місце проживання: 81133, Львівська обл., Пустомитів-
ський р-н, с. Поршна, вул. Лугова, 58 у судове засідання
по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Попшой
Тараса Зеновійовича про стягнення заборгованості, яке
відбудеться о 15 год. 15 хв. 22 січня 2016 року у примі-
щенні суду за адресою: 79008, м. Львів, пл. Соборна, 7.

У разі неявки у вказане судове засідання, суд розгля-
датиме справу без участі відповідача на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя Савуляк Р. В.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа за 
№ 310/8204/15-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Лаза-
ренко Лариси Анатоліївни про стягнення заборгованості
за кредитним договором. Судовий розгляд справи при-
значено на 25 грудня 2015 року о 13 год. 00 хв. в примі-
щенні Бердянського міськрайонного суду за адресою:
Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64,
каб. 409. Суддя Парій О. В. тел. (код 06153) 4-70-63.

Суд викликає Лазаренко Ларису Анатоліївну як відпо-
відачку. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки
справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа за 
№ 310/8512/15-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Поля-
кова Олексія Валерійовича про стягнення заборгованості
за кредитним договором. Судовий розгляд справи при-
значено на 25 грудня 2015 року о 14 год. 00 хв. в примі-
щенні Бердянського міськрайонного суду за адресою:
Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64,
каб. 409. Суддя Парій О. В. тел. (код 06153) 4-70-63.

Суд викликає Полякова Олексія Валерійовича як від-
повідача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки
справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

В провадженні судді Бердянського міськрайон-
ного суду Ліхтанської Н. П. знаходиться цивільна
справа за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Люб-
ченка Андрія Вікторовича про стягнення заборгова-
ності.

Судовий розгляд справи призначено о 14 годині
30 хвилин 13 січня 2016 року в приміщенні Бердян-
ського міськрайонного суду за адресою: Запорізька
область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 502.

Суд викликає як відповідача Любченка Андрія Вік-
торовича.

У разі неявки відповідача, справа буде розглянута
за наявними в ній матеріалами.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа за 
№ 310/3755/15-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Резіна
Олександра Євгенійовича про стягнення заборгованості
за кредитним договором. Судовий розгляд справи при-
значено на 25 грудня 2015 року о 15 год. 00 хв. в примі-
щенні Бердянського міськрайонного суду за адресою:
Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64,
каб. 409. Суддя Парій О. В. тел. (код 06153) 4-70-63.

Суд викликає Резіна Олександра Євгенійовича як від-
повідача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки
справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа за 
№ 310/8206/15-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Білоу-
сова Сергія Володимировича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором. Судовий розгляд справи
призначено на 25 грудня 2015 року о 13 год. 30 хв. в
приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адре-
сою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів,
64, каб. 409. Суддя Парій О. В. тел. (код 06153) 4-70-63.

Суд викликає Білоусова Сергія Володимировича як
відповідача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки
справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа за 
№ 310/8217/15-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Голубо-
вої Надії Юріївни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Судовий розгляд справи призначено
на 25 грудня 2015 року о 13 год. 15 хв. в приміщенні Бер-
дянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька
область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 409.
Суддя Парій О. В. тел. (код 06153) 4-70-63.

Суд викликає Голубову Надію Юріївну як відповідачку.
Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки справа роз-
глядатиметься за наявними матеріалами.

В провадженні судді Бердянського міськрайон-
ного суду Ліхтанської Н. П. знаходиться цивільна
справа за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Дрей
Олександра Сергійовича про стягнення заборгова-
ності.

Судовий розгляд справи призначено о 14 годині
00 хвилин 13 січня 2016 року в приміщенні Бердян-
ського міськрайонного суду за адресою: Запорізька
область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 502.

Суд викликає як відповідача Дрей Олександра
Сергійовича.

У разі неявки відповідача, справа буде розглянута
за наявними в ній матеріалами.

В провадженні судді Бердянського міськрайон-
ного суду Ліхтанської Н. П. знаходиться цивільна
справа за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Хмель
Олекандра Івановича про стягнення заборгованості.

Судовий розгляд справи призначено о 14 годині
15 хвилин 13 січня 2016 року в приміщенні Бердян-
ського міськрайонного суду за адресою: Запорізька
область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 502.

Суд викликає як відповідача Хмель Олександра
Івановича.

У разі неявки відповідача, справа буде розглянута
за наявними в ній матеріалами.

У зв’язку із розглядом цивільної справи №2-6046/15
за позовом Шанідзе Олени Шалвівни до Мгзаврідзе Вах-
танга про розірвання шлюбу, Оболонський районний суд
м. Києва викликає в якості відповідача Мгзаврідзе Вах-
танга в судове засідання на 09.02.2016 p. о 16:00 год.

Адреса суду: Україна, м. Київ, вул. М.Тимошенка, 2-є,
каб. 19, суддя Шевчук А. В.

У разі неявки у судове засідання сторони з’ясування
обставини у справі проводиться на підставі доказів, про
подання яких було заявлено до або під час судового за-
сідання.

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

Марківський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідача Воробйову Юлію Вікторівну на
судове засідання для розгляду цивільної справи за
позовом Воробйова Сергія Миколайовича до Воро-
бйової Юлії Вікторівни про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Мар-
ківського районного суду Луганської області
21.12.2015 р. о 08-00 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 Ук-
раїни.

Суддя В. М. Шкиря

Марківський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача Коваленко Світлану Вікторівну на су-
дове засідання для розгляду цивільної справи за
позовом Публічного акціонерного товариства комерцій-
ний банк «ПРИВАТБАНК» до Коваленко Світлани Вікто-
рівни про стягнення боргу.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марків-
ського районного суду Луганської області 22.12.2015 р.
о 09 год. 00 хв. 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 В. М. Шкиря

Марківський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача Андрієнка Валентина Анатолійовича
на судове засідання для розгляду цивільної справи за
позовом Публічного акціонерного товариства комерцій-
ний банк «ПРИВАТБАНК» до Андрієнка Валентина Ана-
толійовича про стягнення боргу.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марків-
ського районного суду Луганської області 22.12.2015 р.
о 10 год. 00 хв. 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 В. М. Шкиря

Святошинський районний суд м. Києва (вул. Жи-
лянська, 142) у зв’язку з розглядом справи за позо-
вом ПрАТ «СК «Мега-Поліс» до Клака Ігоря
Михайловича, ПрАТ «Українська транспортна стра-
хова компанія» про стягнення суми страхового від-
шкодування у порядку регресу викликає відповідачів
Клака Ігоря Михайловича та Приватне акціонерне то-
вариство «Українська транспортна страхова компа-
нія» у судове засідання на 20.01.2016 р. на 10 год.
00 хв. та повідомляє, що в разі неявки справа буде
розглянута за їх відсутності.

Суддя Ул’яновська О. В. 

Суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської
області Компанієць О. В. викликає Пасанецького Ми-
хайла Михайловича, останнім відомим місцем реєстрації
якого є: вул. Леніна, 47, кв. 60, м. Сміла Черкаської об-
ласті, як відповідача по справі № 703/4294/15-ц за позо-
вом Ірклієнка Євгена Вікторовича до Пасанецького
Михайла Михайловича про стягнення боргу за догово-
ром позики.

Судове засідання відбудеться о 10 годині 05 січня
2016 року за адресою: м. Сміла Черкаської області, вул.
Свердлова, 94.

У разі неявки відповідача по справі може бути вине-
сене заочне рішення. У разі неявки в судове засідання з
поважної причини відповідач зобов’язаний повідомити
про неявку та її причини.

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає Бєлозьорову Валентину Павлівну, с. Фабричне, вул.
Гагаріна, 9\2 Лутугинського району, як відповідача в судове
засідання по цивільній справі № 2/409/2158/15-ц за позовом
ПАТ «ВіЕйБі Банк» про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, що відбудеться 9.02.2016 року о 9 год. 20
хв. в приміщенні суду за адресою: 92200, Луганська область,
смт Білокуракине, пл. Горького, 2, тел. 2-27-92.

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

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

Суддя В. В. Тімінський

Подільський районний суд м. Києва викликає Бур-
ковську Олену Іванівну як відповідача по справі за
позовом Дедуль Володимира Валентиновича до Бур-
ковської Олени Іванівни про розірвання шлюбу. За-
сідання призначено на 28 грудня 2015 року об 11-00
год. за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 10, під
головуванням судді Л. О. Трегубенко.

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

Васильківський міськрайонний суд Київської області ви-
кликає Погорілу Галину Василівну (смт Глеваха Васильків-
ського району Київської області, вул. Лермонтова, 12) у
судове засідання як відповідача за позовом Пацьори Ми-
коли Васильовича про визнання права власності на будинок
в порядку набувальної давності на 22 січня 2016 року на 10
год., яке відбудеться за адресою: м. Васильків, Київська об-
ласть, вул. Шевченка, 8, суддя Корнієнко С. В.

Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки у судове засідання без по-

важних причин судове засідання буде проведено у Вашу від-
сутність, а відповідно до ч. 9 статті 74 ЦПК України з
опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважа-
ється повідомленим про час і місце розгляду справи.

Ізюмський міськрайонний суд Харківської області по-
відомляє, що 12 січня 2016 року о 09 годині 20 хвилин
в приміщенні Ізюмського міськрайонного суду Харків-
ської області за адресою: Харківська область, м. Ізюм,
вул. Соборна, 52, буде розглядатись цивільна справа за
позовом Довгополої Інни Миколаївни до Хорошилова
Дмитра Віталійовича, третя особа Орган опіки та піклу-
вання виконавчого комітету Ізюмської міської ради Хар-
ківської області про позбавлення батьківських прав.

У разі неявки відповідача в судове засідання вказане
повідомлення буде вважатись належним повідомленням
і справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя В. М. Бутенко

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає відповідача Максюк Людмилу Миколаївну в су-
дове засідання на 24 грудня 2015 року на 12 год. 00
хв., призначене в приміщенні Святошинського 
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул.
Жилянська, 142, по цивільній справі за позовом
представника ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» —
Мединської Руслани Геннадіївни до Максюк Люд-
мили Миколаївни про стягнення заборгованості.

В разі неявки відповідача Максюк Л.М. у судове
засідання слухання справи буде відбуватись у її від-
сутність.

Суддя М. О. Морозов

Томашпільський районний суд Вінницької області викликає
Репетацького Олександра Олександровича, 11 липня 1980 року
народження, останнє відоме місце проживання: вул. Криворучка,
16, смт Вапнярка Томашпільського району Вінницької області в
судове засідання по справі за позовом Мукомел Валентини Гри-
горівни до Репетацького Олександра Олександровича про ви-
знання особи такою, що втратила право користування житловим
приміщенням, яке відбудеться 25 грудня 2015 року о 09-00 го-
дині в Томашпільському районному суді Вінницької області за
адресою: 24200, смт Томашпіль, вул. Леніна, 45 Томашпіль-
ського району Вінницької області, під головуванням судді Пи-
липчука О. В.

Явка до суду є обов’язковою. У випадку неявки до суду
справа може бути розглянута без участі відповідача, відповідно
до вимог ст. 224-227 ЦПК України.

Сватівський районний суд Луганської області,

розташований за адресою: Луганська область, 

м. Сватове, пл.50-річчя Перемоги, 34, викликає

Бойко Григорія Анатолійовича як відповідача в су-

дове засідання по цивільній справі № 426/5041/15-ц

за позовом ПАТ «БМ Банк» до Бойко Григорія Ана-

толійовича про стягнення заборгованості, що відбу-

деться 22 грудня 2015 року о 09-00 год.

Суддя А. С. Река

Ковпаківський районний суд м. Сум викликає в судове
засідання Мицай Наталію Іванівну (останнє місце прожи-
вання: Харківська область, Золочівський район, с. Сковоро-
динівка, вул. Садова, буд. 68) як відповідача у цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства 
«УкрСиббанк» до Грудіни Олени Василівни, Грудіни Миколи
Григоровича, Мицай Наталії Іванівни про стягнення забор-
гованості та за зустрічним позовом Грудіни Миколи Григо-
ровича до ПАТ «УкрСиббанк», треті особи: Грудіна Олена
Василівна, Мицай Наталія Іванівна про визнання договору
поруки припиненим. Явка обов’язкова. Про причину неявки
необхідно повідомити суд. Засідання суду відбудеться 01
лютого 2016 року о 10.00 год. за адресою: м. Суми, вул. Пер-
шотравнева, 12, зал судових засідань №5.

Суддя В. Б. Князєв

Ухвалою Господарського суду Івано-Франківської
області від 06.08.2014 року по справі № 909/10004/13
введено процедуру санації ВАТ «Печені-
жинський меблевий комбінат» (ідентифікацій-
ний код 05496230, адреса: 78274, Івано-Франківська
обл., Коломийський район, смт Печеніжин, вул. На-
бережна, 56). Керуючим санацією Циганюком О. О.
проводиться пошук інвесторів.

Бажаючим взяти участь у санації боржника про-
хання надсилати заяви на адресу керуючого сана-
цією: 32300, Хмельницька обл., м. Кам’янець-
Подільський, вул. Індустріальна, 4.

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає Огирьову Олену Сергіївну, м. Луганськ, кв. Зарічний,
1-а/92, Огірьову Олександру Ізидорівну, м. Луганськ, кв. За-
річний, 1-а/92, як відповідачів в судове засідання по цивіль-
ній справі № 409/2523/15-ц за позовом ПАТ «Форум Банк»
про стягнення кредитної заборгованості, що відбудеться
12.02.2016 року о 10 год. 20 хв. в приміщенні суду за адре-
сою: 92200, Луганська область, смт Білокуракине, пл. Горь-
кого, 2, тел.2-27-92.

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

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

Суддя В. В. Тімінський
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 17 ГРУДНЯ

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

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

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

У Святогірську відкрили резиденцію 
Святого Миколая

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

КАЗКОВА ДІЙСНІСТЬ. На
Донеччині вперше відкрили каз-
кову резиденцію одного з улюб-
лених дитячих символів зимових
свят Святого Миколая: підійшла
для цього лісова територія до-
вкола санаторно-оздоровчого
центру соціальної реабілітації
«Смарагдове містечко» у Свято-

гірську. А вдалося реалізувати
цікавий проект зусиллями де-
партаменту освіти та науки об-
ласної державної адміністрації у
ході обміну культурними тради-
ціями між сходом і заходом Ук-
раїни та з урахуванням поба-
жань місцевої дітвори. Не сек-
рет, малі донеччани після щоріч-
них зимових поїздок до західних
областей давно сушили голови:
чому Святий Миколай одной-

менного дня зазвичай прихо-
дить із подарунками чи різками
до дітей здебільшого тільки у тих
краях?

А поки Святий Миколай читає
дитячі листи і готує їм подарунки,
у його ролі виступив голова До-
нецької обласної військово-ци-
вільної адміністрації Павло Жеб-
рівський, який приїхав на від-
криття казкової резиденції у Свя-
тогірську не з порожніми руками.

Зокрема вихованці санаторно-
оздоровчого закладу, серед яких
більшість сироти і вимушені пе-
реселенці, отримали фрукти і со-
лодощі, а також нові комп’ютери,
телевізори й інші подарунки.
«Кожна дитина має право на
щасливе, мирне дитинство. Каз-
кова атмосфера та відчуття дива
— це найкращий подарунок, і
ми, дорослі, повинні подбати про
це», — наголосив посадовець.  

Бродвейський хіт приїхав до Києва
Катерина МАЦЕГОРА,

«Урядовий кур’єр»

ПРЕМ'ЄРА РОКУ. За кілька
тижнів до Нового року Київ-
ський національний академіч-
ний театр оперети представив
шанувальникам високого мис-
тецтва мюзикл зі світовим
ім’ям «Звуки музики». Режисе-
ри й сценаристи не стали вига-
дувати велосипед: у проекті за-
стосували музику Річарда Род-
жерса, оздобили в музичну
форму лібрето (текстова версія
великого вокального твору) Го-
варда Ліндсі, Рассела Крауза,
озвучили українською вірші
Оскара Хаммерстайна II. 

Уперше відомий на весь світ
мюзикл прийшов на знайом-
ство з українцями. Директор і
художній керівник Київського
національного театру оперети
Богдан Струтинський навіть не
приховував, що без підтримки
компанії R&H Theatrical Europe
мюзикл зі світовим ім’ям укра-
їнською не залунав би. Про ус-
піх годі й говорити: аншлаг у
залі, бурхливі оплески високо-
му рівню гри акторів, майстер-
ний спів та врешті-решт ціка-
вий, ніжний, сповнений чуттє-
вості й жаги до життя сюжет. 

А йдеться про біографічний
твір Марії фон Трапп, перекла-
дений з англійської на україн-

ську Ольгою Байбак та Сергієм
Дідкою. На сцені акторам вис-
тачило трохи більше трьох го-
дин, аби розповісти історію си-
рітки Марії, яка жила в монас-
тирі. Але доля завадила твор-
чій натурі дівчини стати черни-
цею. Настоятелька обителі від-
правила Марію попрацювати

за контрактом гувернанткою
до родини вдівця та батька сі-
мох дітей віком від 5 до 16 років
Георга фон Траппа. Дівчина
приносить музику до цієї пури-
танської сім'ї, вчить дітей співа-
ти і… закохується в імпозан-
тного вдівця. Їхні почуття вза-
ємні!

«Звуки музики» лунали на
Бродвеї 1443 рази. Спектакль
виграв 8 престижних театраль-
них премій «Тоні». У Києві мю-
зикл, який увійшов до десятки
найкращих у світі, показувати-
муть щонайменше під час ни-
нішнього, 81-го, театрального
сезону.

ОГОЛОШЕННЯ
ПРО�ПОШУК�АКТИВІВ�БОРЖНИКА

Департамент Державної виконавчої служби Міністерства юстиції Украї-
ни в рамках виконавчого провадження № 43100202 з примусового вико-
нання виконавчого листа № 661/1456/13-ц від 17.04.2014 р. про стягнення
з народного депутата України Вінника Івана Юлійовича на користь ПАТ
«Альфа-Банк» грошових коштів, розшукує наступні плавзасоби, 
а саме:

- судно «Бомбардір», бортовий реєстраційний номер «УХА-3447-К»,
2006 р. побудови;

- судно «Bombardier Utopia», бортовий реєстраційний номер 
«УДД-812-К», 2005 р. побудови;

- судно, типу прогулянкове, назва UA 0494 DN, 2008 р. побудови, 
порт приписки – Дніпропетровськ;

- судно UA 0058 DN, 2006 р. побудови, порт приписки – 
Дніпропетровськ.

Просимо всіх, хто володіє інформацією про місцезнаходження вищевказа-
них плавзасобів, терміново повідомити головного державного виконавця Де-
партаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Іванюту
Івана Миколайовича за т. (044) 278-37-23 або письмово за адресою: 01001, 
м. Київ, вул. Городецького, 13; або на e-mail: a0731008375@gmail.com, 
(073) 100-83-75.

Ольга Федоренко та Євген Прудник «довели» до щасливого фіналу 
Марію Августу Райнер і капітана Георга фон Трапа

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

ДОБРА СПРАВА. Вже два ро-
ки діє Всеукраїнський волонтер-
ський проект «Безкоштовні кур-
си української мови». Заснували
його в столиці, відтак вдалося
вийти на ширші простори краї-
ни. Нині ці заняття залюбки від-
відують жителі прифронтових
міст, багатьох обласних центрів.
У листопаді проект почали вті-
лювати й у Тернополі. Координа-
тором його стала доцент місце-
вого національного технічного
університету ім. Івана Пулюя,
кандидат філологічних наук,
лауреат літературно-мистецької
премії ім. братів Лепких Наталія
Гавдида. 

Здавалося б, для українсько-
мовного Тернополя такі курси
не надто актуальні. Та це на
перший погляд. Гасло проекту
— «Навчи друга розмовляти
українською мовою». Додам:
літературною. Нею ж доскона-

ло володіють, гадаю, не так
вже й багато тернополян. Тож
їм є доб ра нагода поглибити
власні знання з рідної мови. Та
специфіка впровадження цього
проекту в місті над Серетом, як
зазначає пані Наталія, ще й у
тому, що в краї після росій-
ської окупації Криму та бойо-
вих дій на Донбасі з’явилися
вимушені переселенці. Вони
й стали першими слухачами
курсів.

Спочатку на курси прий-
шли дві переселенки — ет-
нічні росіянки, згодом лави
поповнили ще кілька. Нара-
зі вони займаються в Ната-
лії Гавдиди. Збираються
щонеділі в надвечір’я у
приміщенні «Просвіти».
Зі збільшенням кількості
охочих, звісно, створю-
ватимуть нові групи. На
добровільних засадах
вести тут заняття вже
зголосилися філологи, які вхо-
дять до Тернопільського культур-

но-просвітницького товариства
«Вертеп». Пані Наталія твердить,

що слухачі дуже по-
зитивно сприймають
доброчинний проект,
із задоволенням відві-
дують курси. Заняття
— інтегровані. Викла-
дач уміло поєднує ви-
вчення мови з україн-
ською літературою, іс-
торією, культурою, на-
родними традиціями.
Можуть і співати разом.
Текст, звучання пісні ду-
же допомагає у сприй-
нятті українських слів, а
також відчути мелодій-
ність української мови. На
основі пісень роблять і
вправи з артикуляції. 

Головне завдання проек-
ту «Безкоштовні курси укра-
їнської мови», певна річ, —
заохотити якнайбільше гро-
мадян нашої країни вивчати
українську мову. Справа до-
бра, державницька.

Волонтери вчать українців рідної мови

Він був майстром
фейлетону

Валерій МЕЛЬНИК, 
«Урядовий кур’єр» 

У ВІЧНІСТЬ. На Волині представники влади, громадськості, твор-
чих спілок назавжди попрощалися із журналістом, письменником, кра-
єзнавцем, видавцем Феодосієм Мандзюком. Читачі уїдливих 
поетичних фейлетонів, гострих матеріалів на соціально-політичну  те-
матику добре знають його творчий псевдонім — Кость Волинянка. 

Народився Феодосій Мандзюк 25 вересня 1951 року у селі Гектари
Горохівського району Волинської області. Вищу освіту здобув у Львів-
ському державному університеті ім. Івана Франка на факультеті укра-
їнської філології. Працював у горохівській та луцькій районних газетах,
в газеті «Радянська Волинь», «Молодь України», був редактором са-
тиричної газети «Нате», головним редактором тижневика «Луцький
замок». Організував і успішно вів по підступному морю книговидання
приватне видавництво «Волинян».

Прихильною до нього була і доля письменницька. «Специфічний де-
фіцит», «Дуля із знаком якості», «Звіриний суд», «Луцький замок
на старих малюнках і фотографіях», «Чотири чортики пошили шор-
тики», «Неправильні правила поведінки» — ці та ще два десятки
інших книжок назавжди залишаться в бібліотеках волинян. Як і йо-
го остання книжка — «Легенди старого Луцька», де із витонченою
майстерністю метра пера літературно оброблені маловідомі факти
з життя обласного центру Волині, що вже стали легендами.  
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