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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 17 грудня 2015 року
USD 2351.9276   EUR 2571.3624      RUB 3.3407     /    AU 252891.02      AG 3231.55      PT 200384.23     PD 131237.56

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА П’ЯТНИЦЯ, 18 ГРУДНЯ 2015 РОКУ №237 (5611)
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НА ЛІНІЇ ВОГНЮ

Офіцер 39-го окремого
мотопіхотного батальйону
ЗСУ Дмитро Прохоров
поділився думками про
бойові дії на сході 

ЦИФРА ДНЯ

Канада дає гроші 
й ділиться досвідом  

ПОЛІЦІЯ. Сертифікат на 1360 комплектів поліцейської фор-
ми й 1420 персональних відеокамер від департаменту закор-
донних справ, торгівлі та розвитку Канади передано
департаменту патрульної поліції України. Комплекти форм і ві-
деокамери отримають поліцейські Ужгорода, Мукачевого, Луць-
ка, Миколаєва, Кременчука й Дніпропетровська. Відбувся й
тренінг з тактичної підготовки офіцерів патрульної поліції, який
провели канадські поліцейські.

Окрім цього, в прес-релізі департаменту патрульної поліції
України йдеться про надання Міністерством закордонних справ
Канади п’яти мільйонів своїх доларів на підтримку вітчизняної
патрульної поліції: «Стрімкий запуск і розбудова патрульної по-
ліції України відбувається завдяки масштабній підтримці міжна-
родної спільноти, і один із найбільших донорів цієї реформи —
Канада». 

Участь у заході взяв Надзвичайний та Повноважний посол
Канади в Україні Роман Ващук, повідомляє УНІАН. 

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:
«Ми знаємо, що

потрібно робити
далі, і ми будемо

робити це 
в тісному

співробітництві 
з Європейською

комісією».
Президент про рішучу налаштованість на внутрішні
реформи й на допомогу інституцій ЄС

900 млн грн
становила цього року державна

підтримка у вигляді дотацій вугільній
галузі
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ДОМОВЛЕНІСТЬ

Бюджетну й податкову
реформи ухвалюватимуть
через тиждень, тож є час
на корегування гострих
статей

Чи компенсують
переселенцям
втрачене майно

АКТУАЛЬНО. «УК» розбирався, які докази та якому суду варто
надати, щоб отримати відшкодування збитків, завданих
бойовими діями на сході країни
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Армії потрібен збройний ренесанс
ХРОНІКИ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ. Експерти розповіли, завдяки яким крокам можливе осучаснення
техніки й арсеналу ЗСУ

Ольга ПРОКОПЕНКО,
«Урядовий кур’єр»

Тривалий час інформація про
стан матеріального забезпе-

чення ЗСУ, зокрема озброєння,
була за сімома замками. Це по-

роджувало різні чутки. І лише
напад російського агресора від-
хилив завісу секретності. Укра-
їнці зрозуміли, що не все так
просто в армії зі зброєю, техні-
кою, речовим майном. Очевидно,
що почасти лише завдяки патріо-

тизму в перші місяці бойових дій
на сході країни вдавалося не ли-
ше стримати напад російських
найманців, а й відтіснити їх від
своїх кордонів.

Недавні дослідження Центру
досліджень армії, конверсії та

роззброєння засвідчили: щоб не
опинитися у стані країни, яку
можна атакувати, питанню пере-
озброєння слід приділяти належ-
ну увагу.

Міністр оборони генерал армії
Степан Полторак неодноразово

розповідав, як нині поліпшується
стан озброєння армії. Безумовно,
це плюс. Армія справді піднялася
на значно вищий щабель в
оснащеності й боєздатності.
Та чи достатньо цього в
умовах гібридної війни? 5
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документи

Українська універсальна біржа проводить додатковий біржовий аукціон № 33СГ-УУБ з продажу
скрапленого газу на внутрішньому ринку. 

Аукціон відбудеться 23.12.2015 р. об 11.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55.
АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ, загальним обсягом 10 444,000 т, ресурс
грудня 2015 року-січня 2016 року. Газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побу-
тового споживання марки СПБТ(відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва Тимофіївської
УПВВ філії ГПУ «Полтавагазвидобування»: Позиція № 1: 33 лоти, обсяг 1 лоту – 42 т, заг.обсяг – 1386
т, транспортування автотранспортом. Газ вуглеводневий скраплений для автомобільного транспорту
марки ПБА (відповідає вимогам ДСТУ 27578-87) виробництва філії Управління з переробки газу та
газового конденсату (ТЦСК Базилівщина): Позиція № 2: 15 лотів, обсяг 1 лоту – 70 т, заг.обсяг – 1050
т, транспортування залізницею. Позиція № 3: 44 лоти, обсяг 1 лоту – 42 т, заг.обсяг – 1848 т, транс-
портування автотранспортом. Газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового
споживання марки СПБТ(відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управління з пере-
робки газу та газового конденсату (Яблунівське ВПГ): Позиція № 4: 55 лотів, обсяг 1 лоту – 70 т,
заг.обсяг – 3850 т, транспортування залізницею. Позиція № 5: 55 лотів, обсяг 1 лоту – 42 т, заг.обсяг
– 2310 т, транспортування автотранспортом. Термін відвантаження – 24.12.2015 р.-15.01.2016 р. Стар-
това ціна за 1 тонну –  12 151,55 грн., в т.ч. ПДВ (включає акцизний податок). За результатами аук-
ціону переможці і продавець укладають двосторонні договори купівлі-продажу. Постачання
скрапленого газу  здійснюється у грудні 2015 – січні 2016 року на умовах EXW франко-завод. Поку-
пець самостійно забезпечує та оплачує послуги по наливу та  транспортуванню скрапленого газу.
Покупці для участі в аукціоні сплачують гарантійний внесок в розмірі 5 % вартості заявленого обсягу
закупівлі на один з рахунків біржі, подають на біржу: 1) заявку на участь в аукціоні; 2) завірену банком
копію платіжного доручення, що підтверджує сплату гарантійного внеску; 3) документ, що посвідчує
уповноважену особу покупця та його повноваження. Прийом документів проводиться за адресою:
м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55, каб. 413 та закінчується 22.12.2015 року о 18.00 год. Рахунки
біржі: 1) № 26007000000380 в ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614, код ЄДРПОУ 25158707;
2) № 26006323149001 в Полтавське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 331401, код ЄДРПОУ 25158707.
Для участі в аукціоні покупці повинні укласти з біржею договори про надання послуг та надати від-
повідні документи, згідно Регламенту організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти
сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу на внутрішньому ринку. Додаткову
інформацію можна отримати за місцезнаходженням УУБ: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55, каб.
413, тел. +38 (044) 209-23-63, 484-55-85, е-mail: obo@uub.com.ua, та на сайті uub.com.ua. Режим ро-
боти біржі: з 09.00 до 18.00 год., крім святкових та вихідних днів.

Рівненський міський суд відповідно до ч. 9 ст. 74 Цивільного
процесуального кодексу України викликає Федорець Олександра
Євгеновича, який за даними адресно-довідкового бюро УМВС Ук-
раїни в Рівненській області проживає в м. Рівне, вул. Шкільна,
31, кв. 1, в якості відповідача в судове засідання (м. Рівне, вул.
Шкільна, 1), яке відбудеться 21 грудня 2015 року о 08:30 год. по
цивільній справі за позовом Федорець Алли Анатоліївни до Фе-
дорець Олександра Євгеновича про розірвання шлюбу.

28 жовтня 2015 року о 09:00 по справі Федорець Алли Анато-
ліївни до Федорець Олександра Євгеновича відповідач в судове
засідання не з’явився.

У разі повторної неявки 21 грудня 2015 року о 08:30 год. Фе-
дорець Олександра Євгеновича в судове засідання розгляд
справи буде проводитись без його участі на підставі наявних у
справі доказів.

Суддя Т.М. Бучко

Куйбишевський районний суд Запорізької області (71001
Запорізька область, смт Куйбишеве, вул. Леніна, 26-А) роз-
глядає цивільні справи за позовами ПАТ КБ «Приватбанк» до
Семенкова СД., Деренко К.А., Нуруліна Д.Р., Демидовича С.О.
про стягнення заборгованості за кредитними договорами.
Відповідач по справі № 319/1665/15-ц - Семенков Сергій
Дмитрович, 04.04.1966 р.н., останнє відоме місце прожи-
вання: 86500 Донецька область, м. Сніжне, вул. 250 років
Донбасу, б. 1, кв. 96, викликається до суду на 15 год. 00 хв.
28 грудня 2015 року; відповідач по справі № 319/1668/15-ц -
Деренко Катерина Анатоліївна, 12.04.1989 р.н., останнє ві-
доме місце проживання: 86500 Донецька область, м. Сніжне,
вул. Варшавська, б. 6, викликається до суду на 15 год. 20 хв.
28 грудня 2015 року; відповідач по справі № 319/1669/15-ц -
Нурулін Данило Равільович, 15.09.1975 р.н., останнє відоме
місце проживання: 86500 Донецька область, м. Сніжне, вул.
Декабристів, б. 20, кв. 11, викликається до суду на 15 год. 40
хв. 28 грудня 2015 року; відповідач по справі № 319/1672/15-ц
- Демидович Сергій Олександрович, 07.06.1973 р.н., останнє
відоме місце проживання: 86500 Доненька область, м.
Сніжне, вул. Южна, б. 11, викликається до суду на 16 год. 30
хв. 28 грудня 2015 року для участі у розгляді справи по суті
(зала судових засідань №1).

Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України, з опублікуванням
оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим
про час і місце розгляду справи.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення проти
позову та докази на їх підтвердження. У випадку неявки від-
повідачів в судове засідання та неповідомлення суду про по-
важну причину неявки позов буде розглянутий за їх
відсутності за наявними у справі доказами.

Суддя Скляр С.Ю.

Літинський районний суд Вінницької області викликає в якості від-
повідачів Мяснікова Володимира Юрійовича, 08.11.1970 р.н., який
зареєстрований та проживає за адресою: с. Дашківці, вул. Ювілейна,
3, кв. 23, Літинського району Вінницької області; Телякова Володи-
мира Вікторовича, 01.01.1979 р.н., який проживає: с. Дашківці, вул.
Ювілейна, 3, кв. 23, Літинського району Вінницької області; Мясні-
кову Оксану Петрівну, 20.05.1981 р.н., яка проживає: с. Дашківці, вул.
Ювілейна, 3, кв. 23 , Літинського району Вінницької області, по ци-
вільній справі за позовом ПАТ «УкрСиббанк» до Мяснікова Володи-
мира Юрійовича, Телякова Володимира Вікторовича, Мяснікової
Оксани Петрівни про стягнення заборгованості.

Справа слуханням призначена на 21.12.2015 року на 10:00 год. в
приміщенні Літинського районного суду смт Літин, вул. Фабріціуса,
30, суддя Сільченко О.В., каб. 2.

У разі неявки Мяснікова Володимира Юрійовича, Телякова Воло-
димира Вікторовича, Мяснікової Оксани Петрівни справу буде роз-
глянуто на підставі наявних доказів.

Канівський міськрайонний суд викликає в якості відповідача Ша-
кало Руслана Вікторовича, 05.04.1976 р.н., в справі за позовом ПАТ
«УкрСиббанк» до Шакало Руслана Вікторовича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором в судове засідання, яке відбу-
деться 21.12.2015 о 10:00 год. та 22.12.2015 о 10:00 год. у приміщенні
суду за адресою: м. Канів, вул. Леніна, 88, Черкаської області.

Після опублікування оголошення в пресі відповідач вважається
повідомленим про час і місце розгляду справи. У разі неявки відпо-
відача справа розглядатиметься за наявними матеріалами на підставі
ст. 169 ЦПК України.

Суддя О.М. Льон

Печерський районний суд м. Києва викликає Медведя Вік-

тора Вікторовича у судове засідання у якості відповідача у

справі № 757/19602/15-ц за позовом Приватного акціонерного

товариства «Просто-страхування» до Медведя Віктора Вікто-

ровича про відшкодування шкоди, яке відкладено до 09:00 год.

22 грудня 2015 року і відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Хре-

щатик, 42-А, каб. 16.
Суддя Москаленко К.О.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, м. Слов’янськ Донець-
кої області, вул. Добровольського, б. 2) розглядає цивільну справу за позовом Ми-
роненко Максима Миколайовича до Бабаєва Євгена Ілліча, третя особа: Слов’янський
міський центр зайнятості, про розірвання трудового договору. Відповідач у справі Ба-
баєв Євген Ілліч, який зареєстрований за адресою: м. Слов’янськ, вулиця Свердлова,
б. 29, кв. 7, викликається на 22 грудня 2015 року о 09.30 годині до Слов’янського
міськрайонного суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Алексєєнко І.П.

�УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Міжнародну дорадчу раду
Відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утворити Міжнародну дорадчу раду як консультативно-дорадчий

орган при Президентові України.
2. Затвердити такі, що додаються:
Положення про Міжнародну дорадчу раду;
склад Міжнародної дорадчої ради.
3. Ліквідувати Дорадчу міжнародну раду реформ.
У зв’язку з цим визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 13 лютого 2015 року № 78 «Про Дорадчу

міжнародну раду реформ»;
Указ Президента України від 13 травня 2015 року № 268 «Питання До-

радчої міжнародної ради реформ».
4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
16 грудня 2015 року
№ 706/2015

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України

від 16 грудня 2015 року № 706/2015
ПОЛОЖЕННЯ

про Міжнародну дорадчу раду
1. Міжнародна дорадча рада (далі — Рада) є консультативно-дорадчим

органом при Президентові України.
2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України,

актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами
законодавства, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:
обговорення проблем розвитку держави та найважливіших аспектів

зовнішніх зносин, вироблення за результатами обговорення відповідних
рекомендацій;

обговорення процесу впровадження в Україні реформ, у тому числі
спрямованих на реалізацію завдань у сфері європейської інтеграції, під-
готовка пропозицій і рекомендацій щодо визначення напрямів та меха-
нізмів здійснення в Україні реформ на основі кращого міжнародного
досвіду; 

подання пропозицій щодо розгляду питань на засіданнях Національної
ради реформ та інших консультативно-дорадчих органів, утворених Пре-
зидентом України;

підготовка висновків про актуальність реформ та відповідність меха-
нізмів їх упровадження принципам реформ і кращому міжнародному до-
свіду;

надання рекомендацій щодо планування реформ в Україні, моніторингу
їх здійснення та ефективності реалізації, досягнення цілей реформ, у тому
числі у сфері європейської інтеграції;

сприяння поширенню інформації з питань, віднесених до компетенції
Ради. 

4. Рада для виконання покладених на неї завдань має право в установ-
леному порядку:

одержувати від міністерств, інших центральних та місцевих органів ви-
конавчої влади, підприємств, установ і організацій необхідні інформацію,
документи і матеріали;

утворювати робочі органи (робочі, експертні групи та комісії);
залучати до обговорення питань, що віднесені до компетенції Ради, ке-

рівників і представників державних органів, органів місцевого самовря-
дування, громадських об’єднань, підприємств, установ, інших організацій,
експертів, співголів Виконавчого комітету реформ.

5. Рада утворюється у складі Голови, заступника Голови, координатора
та інших членів Ради, які беруть участь у її роботі на громадських заса-
дах.

Головою Ради є Президент України.
Заступником Голови Ради є Глава Адміністрації Президента України

(за посадою), а координатором Ради — Заступник Глави Адміністрації

Президента України, до відання якого віднесено питання забезпечення
реалізації Президентом України визначених Конституцією України повно-
важень у зовнішньополітичній сфері (за посадою).

Персональний склад Ради затверджує Президент України.
6. Основною організаційною формою роботи Ради є засідання, які

скликаються за дорученням Голови Ради координатором Ради та прово-
дяться в міру потреби.

Члени Ради беруть участь у її засіданнях особисто.
Порядок роботи Ради визначається Радою.
7. Рішення Ради приймаються більшістю присутніх на засіданні членів

Ради і надсилаються Національній раді реформ, Виконавчому комітету
реформ, іншим консультативно-дорадчим органам, утвореним Прези-
дентом України, для розгляду та врахування під час підготовки проектів
рішень відповідно до компетенції.

У разі потреби рішення Ради можуть реалізовуватися шляхом видання
актів Президента України.

8. Рада діє на засадах відкритості та прозорості її роботи, що забезпе-
чується шляхом розміщення інформації про діяльність Ради на веб-сайті
Офіційного інтернет-представництва Президента України.

9. Організаційно-технічне та інше забезпечення діяльності Ради здійс-
нюється Адміністрацією Президента України, Державним управлінням
справами (у межах компетенції).

Глава Адміністрації Президента України Б. ЛОЖКІН
ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України
від 16 грудня 2015 року № 706/2015

СКЛАД
Міжнародної дорадчої ради

ПОРОШЕНКО Петро Олексійович — Президент України, Голова Ради
ЛОЖКІН Борис Євгенович — Глава Адміністрації Президента України,

заступник Голови Ради
Карл БІЛЬДТ — Прем’єр-міністр Королівства Швеція у 1991 — 1994

роках, Міністр закордонних справ Королівства Швеція у 2006 — 2014
роках (за згодою)

Ентоні Чарльз Лінтон БЛЕР — Прем’єр-міністр Сполученого Королів-
ства Великої Британії і Північної Ірландії у 1997 — 2007 роках (за згодою)

Елмар БРОК — Голова Комітету Європейського Парламенту у закор-
донних справах (за згодою)

Мелані ВЕРВІР — Виконавчий директор Інституту з питань жінок, миру
та безпеки Джорджтаунського університету (Сполучені Штати Америки),
Посол з особливих доручень з питань жінок Державного департаменту
Сполучених Штатів Америки у 2009 — 2013 роках (за згодою)

Мікулаш ДЗУРІНДА — Прем’єр-міністр Словацької Республіки у 1998
— 2006 роках (за згодою)

Ентоні Джон ЕББОТТ — Прем’єр-міністр Австралії у 2013 — 2015 роках
(за згодою)

ЄЛІСЄЄВ Костянтин Петрович — Заступник Глави Адміністрації Пре-
зидента України, координатор Ради

Александр КВАСНЄВСЬКИЙ — Президент Республіки Польща у 1995
— 2005 роках (за згодою)

Андрюс КУБІЛЮС — Прем’єр-міністр Литовської Республіки у 1999 —
2000 і 2008 — 2012 роках (за згодою)

Бернар-Анрі ЛЕВІ — письменник, журналіст (Французька Республіка)
(за згодою)

Андерс ОСЛУНД — старший науковий співробітник Інституту міжна-
родної економіки Петерсона (Сполучені Штати Америки) (за згодою)

Андерс Фог РАСМУССЕН — Генеральний секретар НАТО у 2009 —
2014 роках (за згодою)

Радослав Томаш СІКОРСЬКИЙ — Маршалок Сейму Республіки Польща
у 2014 — 2015 роках, Міністр закордонних справ Республіки Польща у
2007 — 2014 роках (за згодою)

Вільям ТЕЙЛОР — Виконавчий віце-президент Інституту миру Сполу-
чених Штатів Америки, Надзвичайний і Повноважний Посол Сполучених
Штатів Америки в Україні у 2006 — 2009 роках (за згодою)

Штефан ФЮЛЕ — член Європейської Комісії з питань розширення та
Європейської політики сусідства у 2010 — 2014 роках (за згодою).

Глава Адміністрації Президента України Б. ЛОЖКІН

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 16 грудня 2015 р. № 1035
Київ

Про обмеження поставок окремих товарів
(робіт, послуг) з тимчасово окупованої

території на іншу територію України та/або 
з іншої території України на тимчасово

окуповану територію
Відповідно до підпункту 4 пункту 12.4 статті 12 Закону України «Про

створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійс-
нення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України»
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Заборонити на період тимчасової окупації поставки товарів (робіт,
послуг) під всіма митними режимами з тимчасово окупованої території
на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово
окуповану територію, за винятком:

особистих речей громадян, визначених частиною першою статті 370
Митного кодексу України (крім товарів, визначених пунктом 24 частини
першої зазначеної статті), що переміщуються у ручній поклажі та/або суп-
роводжуваному багажі;

соціально значущих продуктів харчування, що переміщуються грома-
дянами, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10 000
гривень та сумарна вага яких не перевищує 50 кілограмів на одну особу,
за переліком згідно з додатком.

Установити, що положення абзацу третього цього пункту застосову-
ється у разі, коли особа, яка ввозить товари на тимчасово окуповану те-
риторію України, в’їжджає на зазначену територію не частіше одного разу
протягом однієї доби.

2. Дія цієї постанови не поширюється на:
поставку електричної енергії з тимчасово окупованої території на іншу

територію України та/або з іншої території України на тимчасово окупо-
вану територію, що здійснюється відповідно до рішення Ради національ-
ної безпеки та оборони України;

поставку з тимчасово окупованої території на іншу територію України
товарів, що мають стратегічне значення для галузей економіки та безпеки
держави, за підтвердженням Міністерства економічного розвитку і тор-
гівлі;

ввезення на тимчасово окуповану територію гуманітарної допомоги,
яка надається міжнародними гуманітарними організаціями згідно з пе-
реліком, затвердженим Міністерством соціальної політики.

3. Ця постанова набирає чинності через 30 днів з дня її опублікування.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України

від 16 грудня 2015 р. № 1035
ПЕРЕЛІК

соціально значущих продуктів харчування 
Борошно пшеничне вищого
сорту
Хліб з борошна пшеничного
вищого сорту
Хліб з борошна пшеничного I
сорту
Хліб житньо-пшеничний
Макаронні вироби (вермішель з
борошна пшеничного вищого
сорту)
Крупи гречані
Рис
Яловичина I категорії

Свинина
Сало
Птиця
Ковбаса варена I сорту
Молоко жирністю 2,5 відсотка
Сметана жирністю 20 відсотків
Сир м’який
Масло
Яйця курячі
Цукор-пісок
Олія соняшникова
Картопля
Сіль
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Біловодський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідачів по справах
за позовами ПАТ «Дельта Банк» про стягнення за-
боргованості на 25 грудня 2015 року:

09:30 - Мельник Ніну Олександрівну (1964 р.н., ре-
єстрація: м. Свердловськ, справа № 408/4756/15-ц);

10:00 - Ковальову Марину Юріївну (1985 р.н., ре-
єстрація м. Свердловськ, спр. № 408/4780/15-ц);

10:30 - Кондратенко Андрія Володимировича
(1974 р.н., реєстрація м. Свердловськ, спр.
№ 408/4836/15-ц);

11:00 - Ханичкову Ірину Миколаївну (1978 р.н., ре-
єстрація смт. Ясенівський, спр. № 408/4824/15-ц);

11:30 - Панченко Андрія Васильовича (1978 р.н.,
реєстрація м. Свердловськ, спр. № 408/4822/15-ц);

13:00 - Логвінова Дмитра Миколайовича (1979 р.н.,
реєстрація м. Свердловськ, спр. № 408/4818/15-ц).

13:30 - Соколову Валентину Агенорівну (1954 р.н.,
реєстрація м. Свердловськ, спр. № 408/4791/15-ц).

Судові засідання відбудуться в приміщенні суду
за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул.
Комсомольська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без Вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Є.О. Соболєв

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34,
викликає Думіну Тетяну Іванівну як відповідача в судове засідання
по цивільній справі № 426/4877/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк»
до Думіної Т.І. про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром, що відбудеться 21 грудня 2015 року о 15:30 год.;

Лазарєва Руслана Олексійовича як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі № 426/4819/15-ц за позовом ПАТ «Дельта
Банк» до Лазарєва P.O. про стягнення заборгованості за кредитним
договором, що відбудеться 21 грудня 2015 року о 16:00 год.;

Брагіну Світлану Вікторівну як відповідача в судове засідання по
цивільній справі № 426/4699/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк»
до Брагіної С.В. про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором, що відбудеться 21 грудня 2015 року о 16:30 год.;

- Степаненка Ігоря Юрійовича як відповідача в судове засідання
по цивільній справі № 426/4676/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк»
до Степаненка І.Ю. про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором, що відбудеться 21 грудня 2015 року о 17:00 год.;

Любославського Олександра Вікторовича як відповідача в су-
дове засідання по цивільній справі № 426/4669/15-ц за позовом
ПАТ «Дельта Банк» до Любославського О.В. про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, що відбудеться 21 грудня 2015
року о 17:30 год.;

Закурдаєва Дмитра Валентиновича як відповідача в судове за-
сідання по цивільній справі № 426/4664/15-ц за позовом ПАТ
«Дельта Банк» до Закурдаєва Д.В. про стягнення заборгованості за
кредитним договором, що відбудеться 21 грудня 2015 року о 18:00
год.

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

Суддя С.А. Пчолкін

Вінницький міський суд Вінницької області
(21000, м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, 3-й по-
верх, зал № 25) викликає в судове засідання на 21
грудня 2015 року на 17.00 год. відповідача Палаг-
нюка Володимира Святославовича, 09.03.1983 р.н.,
у справі №127/20354/15-ц за позовом ПАТ «Дельта
Банк» про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Справу розглядає суддя Вохмінова О.С.
Явка відповідача є обов’язковою. У разі неявки

Палагнюка B.C. справа буде розглянута за його від-
сутності з ухваленням заочного рішення.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача по справі 
№ 409/3089/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Цим-
балюк Ольги Євгенівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 28.12.2015 року о 14:30
год. (резервна дата 05.01.2016 р. о 14:30 год.) в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Горького, 2.

Викликається Цимбалюк Ольга Євгенівна, останнє
місце реєстрації: м. Луганськ, кв. Южний, буд. 3-А, кв.18.

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

Суддя Максименко О.Ю.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає Сус Ольгу Євгенівну, 29.12.1977 р.н., мешкає:
м. Луганськ, вул. Болотнікова, 19, як відповідача в су-
дове засідання по цивільній справі № 2/409/1928/15-ц за
позовом ПАТ «Дельта Банк» про стягнення заборгова-
ності, що відбудеться 12.02.2016 року о 10 год. 00 хв. в
приміщенні суду за адресою: 92200, Луганська область,
смт Білокуракине, пл. Горького, 2, тел. 2-27-92.

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

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

Суддя В.В.Тімінський

Лозівський міськрайонний суд Харківської області ви-
кликає відповідача Тесленка Віктора Олександровича на
розгляд цивільної справи № 629/2928/15-ц, номер провад-
ження 2/629/1090/15 за позовом Публічного Акціонерного
Товариства «Дельта Банк» до Тесленка Віктора Олексан-
дровича про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором, який відбудеться 25 грудня 2015 року о 08:00
годині в приміщенні Лозівського міськрайонного суду Хар-
ківської області за адресою: м. Лозова Харківської області,
вул. Ярослава Мудрого, 9.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
вважається повідомленим про час і місце розгляду справи
і у випадку неявки розгляд справи може бути проведений
за його відсутності.

Суддя М. О. Дегтярчук

Селидівський міський суд Донецької області (85400, м. Се-
лидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Черногорцева Павла Ігоровича про
стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідач
Черногорцев П.І., зареєстрований за адресою: м. Донецьк, бул.
Шкільний, буд. 22, кв. 36, викликається на 22.12.2015 р. о 08.30
год. до суду для участі у розгляді справи по суті.

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

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважа-
ється повідомленим про дату, час і місце розгляду справи, і у
разі неявки до суду, справа може бути розглянута за його від-
сутності.

Суддя Владимирська І.М.

Селидівський міський суд Донецької області (85400, м. Се-
лидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Усікової Віти Сергіївни про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Відповідач Усікова B.C.,
зареєстрована за адресою: Донецька обл., м. Селидове, вул. На-
хімова, буд. 2, кв. 13, викликається на 24.12.2015 р. о 08.00 год.
до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачки до суду вона
повинна повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута у її відсутність.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідачка вва-
жається повідомленою про дату, час і місце розгляду справи, і у
разі неявки до суду, справа може бути розглянута за її відсут-
ності. 

Суддя Владимирська І.М.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання як відповідача Дун Петра
Леонідовича по цивільній справі № 409/3332/15-ц за по-
зовною заявою Дун Галини Володимирівни до Дун Петра
Леонідовича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 25.12.2015 року (резер-
вна дата 29.12.2015 року) о 08 годині 00 хвилин у залі
Білокуракинського районного суду Луганської області,
місцезнаходження зареєстроване за адресою: 92200,
Луганська область, Білокуракинський район, смт Біло-
куракине, пл. Горького, буд. 2.

У разі неявки, суд розглядатиме справу без участі від-
повідача на підставі ст. 224 ЦПК України. 

Суддя Полєно B.C.

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької об-
ласті викликає до суду Шамлі Івана Костянтиновича,
28.03.1986 року народження, остання адреса мешкання:
м. Маріуполь, вул. Апатова, 138, кор. 2, кв. 41, як відпо-
відача по цивільний справі за позовом ПАТ КБ «Приват
Банк» про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором, розгляд якої відбудеться 22.12.2015 р. о 08.40
год. в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр.
Металургів, 31, каб. 12.

У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
у його відсутність. 

Суддя Н.В. Хараджа

Вінницький міський суд Вінницької області викли-
кає як відповідача Тарасюк Сергія Олеговича, ос-
таннє відоме місце реєстрації: м. Вінниця, вул.
Заболотного, буд. 12, в судове засідання, яке відбу-
деться 22 грудня 2015 року об 11 год. 00 хв. під го-
ловуванням судді Гуменюка К.П. (зал с/з № 31, вул.
Грушевського, 17, м. Вінниця), у цивільній справі №
127/23679/15-ц за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до
Тарасюк Сергія Олеговича про стягнення заборгова-
ності.

У випадку неявки в судове засідання справа буде
розглянута без участі відповідача.

Суддя Гуменюк К.П.

Приазовський районний суд Запорізької області пові-
домляє Кобрушко Сергія Анатолійовича (останнє відоме
місце проживання: Донецька область, м. Новоазовськ, вул.
Партизанська, б. 38) про те, що 21.12.2015 р. о 09 годині
00 хвилин в приміщенні Приазовського районного суду За-
порізької області за адресою: смт Приазовське, вул. Пуш-
кіна, 5, буде слухатись цивільна справа за позовом
Кобрушко Інни Володимирівни до Кобрушко Сергія Ана-
толійовича про розірвання шлюбу.

З опублікуванням оголошення про виклик Кобрушко
Сергій Анатолійович по даній справі вважається повідом-
леним про час та місце розгляду справи і у випадку його
неявки справа підлягає розгляду за його відсутності.

Суддя Г.А. Васильцова

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя
викликає Ратушного Олександра Михайловича у
якості відповідача по цивільній справі за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до Ра-
тушного Олександра Михайловича про звернення
стягнення на предмет іпотеки у судове засідання, при-
значене на 11.01.2016 року на 09-30 годину та відбу-
деться у приміщенні суду за адресою: м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 51, каб. № 8, при собі мати паспорт.

У випадку неявки у судове засідання та неповідом-
лення суду про поважну причину неявки, позов буде
розглянутий на підставі документів, які наявні в мате-
ріалах справи. 

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької
області викликає до суду Ткаченко Валерію Микола-
ївну, 04.07.1982 року народження, остання адреса
мешкання: м. Маріуполь, пр. Будівельників, 166/78-
75, як відповідачку по цивільний справі за позовом
ПАТ КБ «Приват Банк» про стягнення заборгованості
за кредитним договором, розгляд якої відбудеться
24.12.2015 р. о 08.40 год. в приміщенні суду за ад-
ресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, 31, каб. 12.

У випадку неприбуття відповідачка повинна пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута у її відсутність. 

Суддя Н.В. Хараджа

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання відповідача по справі 
№ 409/2544/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Тара-
нова Руслана Вікторовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 28.12.2015 року о 13:30
год. (резервна дата 05.01.2016 р. о 13:30 год.) в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Горького, 2.

Викликається Таранов Руслан Вікторович, останнє
місце реєстрації: Луганська область, Лутугинський
район, смт Георгіївка, вул. Артема, буд. 31.

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

Суддя Максименко О.Ю.

Татарбунарський районний суд Одеської області

викликає до суду Алєксєєнко Олену Валеріївну (ос-

таннє відоме місце проживання: 68100, Одеська

обл., м. Татарбунари, вул. В. Тура, буд. 7-а) о 09 го-

дині 30 хвилин 21.12.2015 р. для участі у розгляді

справи № 515/1474/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ

«ПриватБанк».

Суддя Семенюк Л.А.

Бершадський районний суд Вінницької області викли-
кає в судове засідання як відповідача Бідюк Тетяну Ми-
колаївну (останнє відоме місце проживання: м. Бершадь,
вулиця Маяковського, 45, Бершадського району Він-
ницької області) по цивільній справі № 126/3055/15-ц за
позовом ПАТ КБ «Приват банк» до Бідюк Тетяни Мико-
лаївни про стягнення заборгованості.

Розгляд справи відбудеться в приміщенні Бершад-
ського районного суду Вінницької області ( вул. Шев-
ченка, 4, м. Бершадь, Вінницька область) о 13.00 годині
21 грудня 2015 року.

У разі неявки сторони справа буде розглянута за від-
сутності відповідача за наявних у справі доказів.

Суддя Жарун А.П.

Біловодський районний суд Луганської області
викликає по справі за позовом ПАТ «Всеукраїнський
Акціонерний Банк» про стягнення заборгованості на
21.12.2015 року об 11 год. 30 хв. відповідача у справі
Загребельного Михайла Михайловича (м. Ровеньки,
Луганська обл.).

Судові засідання відбудуться у приміщенні суду
за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул.
Комсомольська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без Вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Є. О. Соболєв

Суворовський районний суд м. Одеси викликає в
якості відповідача Клочкова Є.П. за позовом ПАТ
«Райффайзен Банк Аваль» до Клочкової Т.В., Клоч-
кова Є.П., Бевз О.Ю. про стягнення заборгованості
за кредитним договором. Судове засідання відбу-
деться 21.12.2015 р. о 09 год. 45 хв. у приміщенні
Суворовського районного суду м. Одеси за адресою:
м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68, зала су-
дових засідань № 8. У разі неявки Клочкова Є.П. су-
дове засідання буде проведене у його відсутність.

Суддя С. С. Аліна

Шосткинський міськрайсуд Сумської області ви-
кликає як відповідачів за позовами ТОВ «ШП «Хар-
ківенергоремонт» про стягнення заборгованості у
судові засідання, які відбудуться в м. Шостка, вул.
К.Маркса, 63, 21 грудня 2015 року 

о 09:00 Сбоєву Олену Михайлівну, 11. 12.1974 р.н.
(цивільна справа № 589/4191/15-ц); 

09:30 Дубінченко Олександра Сергійовича,
02.12.1978 р.н. (цивільна права № 589/5288/15-ц)

Суддя О.В. Прачук

Вважати недійсним втрачене свідоцтво 

№ 312520 про право власності на нерухоме майно,

а саме: 839/1000 часток нежитлового приміщення,

розташованого за адресою: пр. Нахімова, будинок

116-А в м. Маріуполі Донецької області, видане

21.04.2004 р. на ім’я територіальної громади 

м. Маріуполя в особі Маріупольської міської ради.

Ковпаківський райсуд м. Суми викликає відпові-
дачку Айхлер Катерину Олексіївну по цивільній
справі № 592/9342/15-ц, провадження 2/592/2740/15
в судове засідання для розгляду цивільної справи за
позовом Айхлер Нормана до Айхлер Катерини Олек-
сіївни про розірвання шлюбу.

Розгляд справи відбудеться о 09:00 годині 22
грудня 2015 року в приміщенні Ковпаківського ра й -
суду м. Суми за адресою: м. Суми, вул. Першотрав-
нева, 12, зала судового засідання № 8.

В разі неявки відповідачки Айхлер К.О. справа
буде розглянута у її відсутність.

Суддя А.М. Алфьоров

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 13) розгляда-
ється цивільна справа за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційний банк «Приватбанк» до
Романова Володимира Миколайовича про стягнення за-
боргованості.

Відповідач Романов В.М. викликається до каб. № 6
суду на 21 грудня 2015 року на 13 годину 00 хвилин для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідача, справа
буде розглянута за його відсутності за наявними дока-
зами.

Суддя Бєлоусов А.Є.

Краснопільський районний суд Сумської області ви-
кликає Мурза Володимира Леонідовича, 23.02.1986 року
народження, уродженця м. Суми, місце реєстрації: 
с. Миропілля, вул. Волкова, 3 Краснопільського району
Сумської області, ІПН 3146519393, як відповідача у
справі № 592/9269/15-ц, провадження № 2/578/317/15
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Мурза Володимира
Леонідовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором для участі у розгляді справи, який відбу-
деться 21 грудня 2015 року о 14:00 год. Наслідки неявки
передбачено ст. 169 ЦПКУ.

Адреса суду: 42400, Сумська область, смт Красно-
пілля, вул. Вокзальна, 18.

Суддя Щербина А.С.

Краснопільський районний суд Сумської області ви-
кликає Лісник Анастасію Костянтинівну, 25.04.1967 року
народження, місце реєстрації: смт Угроїди, вул. Чкалова,
10, Краснопільського району Сумської області, ІПН
2458602660, як відповідачку у справі № 578/1037/15-ц,
провадження № 2/578/294/15 за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» до Лісник Анастасії Костянтинівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором для
участі у розгляді справи, який відбудеться 21 грудня
2015 року о 14:30 год.

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

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

Краснопільський районний суд Сумської області
викликає Марченко Тетяну Іванівну, 14.12.1968 року
народження, місце реєстрації с. Барилівка, вул. На-
бережна, 8, ІПН 2518518045, як відповідачку у справі
№ 578/1077/15-ц, провадження № 2/578/309/15 за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Марченко Тетяни
Іванівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором для участі у розгляді справи, який відбу-
деться 21 грудня 2015 року о 15:00 год.

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

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

Горностаївський районний суд Херсонської області
викликає Кулик Тетяну Іванівну в судове засідання,
яке відбудеться 21 грудня 2015 року о 09:00 год. для
розгляду цивільної справи № 655/1049/15-ц за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Кулик Тетяни Іва-
нівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Адреса суду: Херсонська область, смт
Горностаївка, вул. Торгова, 10. Явка відповідача
обов’язкова. У разі неявки відповідача в судове за-
сідання справа буде розглянута за його відсутності
на підставі наявних у справі доказів.

Суддя О.М. Шумило

Горностаївський районний суд Херсонської
області викликає Лук’янова Олексія Михайловича в
судове засідання, яке відбудеться 21 грудня 2015
року о 10:30 год. для розгляду цивільної справи 
№ 655/1078/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
до Лук’янова Олексія Михайловича про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Адреса
суду: Херсонська область, смт Горностаївка, вул.
Торгова, 10. Явка відповідача обов’язкова. У разі не-
явки відповідача в судове засідання справа буде роз-
глянута за його відсутності на підставі наявних у
справі доказів.

Суддя О.М. Шумило

Білозерський районний суд Херсонської області
викликає в судове засідання як відповідача Вашину
Юрія Юрійовича по цивільній справі (провадження
2/648/874/15) за позовом Публічного акціонерного
товариства «Дельта-Банк» до Вашини Юрія Юрійо-
вича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 09 год. 00 хв. 21
грудня 2015 року.

Адреса суду: смт Білозерка, вул. Р.Вдовиченка, 
№ 89, Херсонської області.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки в судове
засідання справа буде розглянута без вашої участі.

Суддя Сокирко Л.М.

Комсомольський районний суд м. Херсона пові-
домляє, що 24.12.2015 р. о 08:30 год. суддя Скрипнік
Л.А. буде провадити судове засідання по цивільній
справі за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Мєшкова
Федора Миколайовича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Просимо відповідача Мєшкова Федора Мико-
лайовича з’явитися до суду за адресою: м. Херсон,
вул. Маяковського, 6/29, к. 407, на вказані дату і час.
У випадку неявки відповідача справа буде розгля-
нута за його відсутності.

Суддя Л.А. Скрипнік
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Рубіжанський міський суд викликає Кузьменкова Олек-
сандра Сергійовича у судове засідання як відповідача у ци-
вільній справі № 425/3860/15-ц за позовною заявою Губіної
Наталії Леонідівни до Кузьменкова Олександра Сергійовича,
третя особа: Служба у справах дітей Харківської районної
державної адміністрації про надання дозволу на виготов-
лення проїзного документа дитини для виїзду за кордон та
надання дозволу на виїзд за межі України громадянина, який
не досяг шістнадцятирічного віку, без згоди та супроводу
другого з батьків, яке відбудеться 24.12.2015 року о 10-30
годині в приміщенні Рубіжанського міського суду за адре-
сою: м. Рубіжне, вулиця Миру, 34, зал судових засідань № 2.

У випадку Вашої неявки, суд врахує це та розгляне справу
29.12.2015 року об 11 годині 30 хвилин.

Суддя Д. С. Коваленко

Індустріальний районний суд м. Дніпропетров-
ська, розташований за адресою: 49074, м. Дніпро-
петровськ, пр. ім. Газети «Правда», 84, викликає як
відповідача ПАТ СК «Україна» в судове засідання,
яке відбудеться об 11 год. 30 хв. 18 січня 2016 року,
у справі за позовною заявою Уланова Кирила Юрі-
йовича до Цимбалюк Наталії Вікторівни, Приватного
акціонерного товариства «Страхова компанія «Ук-
раїна» про відшкодування матеріальних збитків,
спричинених в результаті дорожньо-транспортної
пригоди. В разі неявки справа може бути розглянута
за Вашої відсутності.

Суддя Л. А. Бєльченко

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає по
цивільній справі за позовом Головач С. М. до Чай-
ковської М. С. про усунення перешкод в користу-
ванні власністю відповідача Чайковську Марію
Сергіївну у судове засідання, яке відбудеться о 09-
00 годині 13 січня 2016 року за адресою: м. Суми,
вул. Першотравнева, 12, каб. 18.

У разі неявки відповідача — Чайковської М. С. у
судове засідання, суд вирішить справу на підставі
наявних в ній доказів.

Суддя О. І. Чернобай

В провадженні Київського районного суду 
м. Одеси знаходиться цивільна справа за позовом
Публічного акціонерного товариства «Марфін Банк»
до Сосновського Миколи Віталійовича про звер-
нення стягнення на предмет іпотеки, у зв’язку з чим
повідомляємо відповідача Сосновського Миколу Ві-
талійовича про те, що судове засідання відбудеться
14 січня 2016 року о 10 год. 30 хв. в приміщенні Ки-
ївського районного суду м. Одеси, за адресою: 
м. Одеса, вул. Варненська, 3 б, каб. 215.

Суддя О. М. Куриленко

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідачів у судове засідання Жметка
Павла Анатолійовича, Жметко Юлію Володимирівну
по справі № 433/3100/15-ц за позовом ПАТ «Універ-
сал Банк» до Жметка Павла Анатолійовича, Жметко
Юлії Володимирівни про стягнення кредитної забор-
гованості.

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

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

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Жовтневий районний суд. м. Запоріжжя викликає
Федотова Михайла Вікторовича, 21.06.1969 року на-
родження, в судове засідання по кримінальному
провадженню № 1-кп/331/284/15 за обвинуваченням
Федотова Михайла Вікторовича у вчиненні злочинів,
передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ч. 28, ст. 2 ст. 366 КК
України, яке відбудеться 28.01.2016 року о 10 год.
00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Запоріжжя,
вул. Дзержинського, 6, зал №1.

Суддя Беклеміщев О. В.

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва
знаходиться цивільна справа №761/20757/15-ц за позовом
Нагребельної Зоряни Ігорівни до ТОВ «Алан-Реєстр», Дмит-
рієнка Олексія Валерійовича, Нагребельного Андрія Олего-
вича про визнання договору купівлі-продажу недійсним.

Розгляд зазначеної справи призначено на 23.12.2015 р.
об 11:30 год. в Шевченківському районному суді м. Києва.
Шевченківський районний суд міста Києва викликає Дмит-
рієнка Олексія Валерійовича (останнє відоме місце про-
живання: м. Донецьк, вул. Незалежності, 24, кв. 62) як
відповідача.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки справа буде
розглядатися за наявними у справі доказами.

Суддя В. М. Маліновська

Приморський районний суд м. Одеси викликає від-

повідача Русанова Олексія Юрійовича № 522/21960/15-ц

за позовом Публічного акціонерного товариства «Укр -

соцбанк» до Русанова Олексія Юрійовича про стяг-

нення заборгованості за кредитним договором.

Засідання відбудеться 02.02.2016 р. о 10.00 год. в при-

міщенні Приморського райсуду м. Одеси за адресою:

м. Одеса, вул. Балківська, 33, зал № 212.

Суддя В. І.Загороднюк
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянти-

нівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу за
позовом ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» до Берговина В. А., Берговіна
О. В. про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідачі у ци-
вільній справі № 233/6468/15-ц — Берговин Вячеслав Аркадійович, 11.10.1951
р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Макіївка, сел. Калініна,
мкр Калінінський, 10/108 та Берговін Олег В’ячеславович, 15.09.1978 р.н., заре-
єстрований за адресою: Донецька область, м. Макіївка, сел. Калініна, мкр Калі-
нінський, 3/88, викликаються у судове засідання на 08-45 год. 22.12.2015 р.
Розгляд зазначеної цивільної справи відбудеться в приміщенні Костянтинівського
міськрайонного суду Донецької області (корп. №2, каб. №16).

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

Суддя Т. О. Мартишева

Полтавський районний суд Полтавської області викликає Саркісяна Геор-
гія Олександровича (останнє відоме місце проживання: м. Полтава, вул. Со-
борний Майдан, 8, кв.1, в якості відповідача в судове засідання по цивільній
справі за позовом ПАТ «ВТБ Банк» до Саркісян Юлії Іванівни, Саркісяна
Георгія Олександровича про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором.

Судове засідання відбудеться 11 січня 2016 року о 10 годині 30 хвилин у
приміщенні суду за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, 154-А, суддя Галь-
ченко О. О.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки, справу буде розглянуто за
Вашої відсутності.

Відповідачі зобов’язані повідомити суд про причини неявки в судове за-
сідання.

Бершадський районний суд Вінницької області викликає Погребняка Сер-
гія Миколайовича як відповідача по цивільній справі № 126/3370/15-ц за по-
зовом Дишлюка Миколи Володимировича, Дишлюк Тетяни Андріївни,
Дишлюк Олени Миколаївни, Дишлюк (Маланчук) Наталії Миколаївни до По-
гребняка Сергія Миколайовича про визнання особи такою, що втратила
право на користування житлом, в судове засідання, яке відбудеться о 10
год. 24 грудня 2015 року в приміщенні Бершадського районного суду Він-
ницької області за адресою: 24400, м. Бершадь Вінницької області, вул. Шев-
ченка, 4. Суддя Куйбіда А. І. Явка відповідача обов’язкова. У разі неявки
відповідача Погребняка Сергія Миколайовича в зазначений день і час без
поважних причин або неповідомлення про причини неявки, справа буде роз-
глянута за наявними у справі доказами. 

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію 
ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» 

оголошує аукціон з продажу активів, що обліковуються на балансі банку, який проводитиметься
на електронному торговому майданчику Товарної біржі «Українська міжрегіональна 

спеціалізована» www.trade.uisce.com.ua
Лот № 203657 Право вимоги за кредитним договором № 89/05-1, укладеного з фізичною

особою із забезпеченням (житлова нерухомість), право вимоги за кредитним договором
№ 258/05-2, укладеного з фізичною особою із забезпеченням (автомобіль). Початкова ціна
продажу лота - 200 000,00 грн. (без ПДВ). Гарантійний внесок - 20 000,00 грн. (без ПДВ).

Лот № 203658 Право вимоги за кредитним договором № 26/07-1, укладеного з фізичною
особою із забезпеченням (житлова нерухомість), право вимоги за кредитним договором
№ 1/14, укладеного з фізичною особою без забезпечення, право вимоги за кредитним до-
говором № 16/08-1, укладеного з фізичною особою без забезпечення. Початкова ціна про-
дажу лота - 200 000,00 грн. (без ПДВ). Гарантійний внесок - 20 000,00 грн. (без ПДВ).

Лоти №№ 203657-203658  виставляються до продажу на перші торги за ціною без ПДВ.
Місцезнаходження об’єктів продажу: м. Київ, вул. Жилянська, 146.
Ознайомитись з активами, що пропонуються до продажу на аукціоні, можна з 10.00 до

16.00 год. за їх місцезнаходженням, попередньо зателефонувавши за номером  
(095) 662-99-69.

Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
Розмір реєстраційного внеску – 51,00 грн.
Розмір гарантійного внеску – 10% від початкової ціни лота. Оплата гарантійного внеску

здійснюється до 16:00 29.12.2015 року.
Реєстраційні та гарантійні внески учасники аукціону (електронних торгів) вносять на по-

точний рахунок Товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована»: п/р
26009210129639 в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», МФО 320984, код ЄДРПОУ 34532715.

Кожний учасник аукціону (електронних торгів), який реєструється, приймає “Правила
проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна неплатоспроможних банків в елек-
тронній формі” та умови Публічного договору з учасником аукціону, тексти яких розміщені
на веб-сайті Організатора аукціону (електронних торгів).

Переможець зобов’язаний сплатити Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціа-
лізована» винагороду за проведення аукціону (електронних торгів) в розмірі 5% від кінцевої
ціни продажу лота.

Умови аукціону:
1. Учасники аукціону - фінансові установи (крім кредитних спілок).
2. Переможець аукціону на підставі протоколу про визначення переможця укладає до-

говір відступлення прав вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення ви-
конання зобов’язань.

3. Аукціон відбудеться за наявності не менше двох учасників.
4. Крок аукціону 1% від початкової ціни лота.
Прийом заяв та конкурсної документації на участь в аукціоні проводитися на веб-сайті

Організатора аукціону: www.trade.uisce.com.ua та в документальному вигляді на ТБ «Укра-
їнська міжрегіональна спеціалізована» починаючи з дня публікації цього оголошення. 

Кінцевий строк прийняття заявок на участь до 17:00 год. 29.12.2015 року. 
Час проведення аукціону (електронних торгів) з 10:00 год. до 11:00 05.01.2016 року.
Місце проведення аукціону: www.trade.uisce.com.ua.
Організатор аукціону: ТБ «Українська міжрегіональна спеціалізована», код ЄДРПОУ

34532715, тел. (044) 337-23-64, працює щоденно, крім вихідних, з 09:00 до 17:00.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2)
розглядає:

Цивільну справу № 2/243/4657/2015 за позовом ПАТ
«ДельтаБанк» до Головкіна Костянтина Володимиро-
вича, Головкіної Олени Анатоліївни, ПП «Колегія» про
стягнення заборгованості за кредитним договором. 
Останнє відоме місце мешкання відповідача Головкіна
Костянтина Володимировича: Донецька область, м. Гор-
лівка, вул. Комсомольська, буд. 35, кв. 2. Останнє відоме
місце мешкання Головкіної Олени Анатоліївни: Донецька
область, м. Горлівка, вул. Маріупольська, буд. 8. Останнє
відоме місце розташування ПП «Колегія»: Донецька об-
ласть, м. Горлівка, вул. Маріупольська, буд. 8. Відпові-
дачі викликаються до суду на 28 грудня 2015 року на 13
год. 00 хв. для участі у розгляді справи по суті.

Цивільну справу № 2/243/4662/2015 за позовом ПАТ
«ДельтаБанк» до Грибова Тіграна Наполеоновича, По-
досяна Вардгеса Вардовича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором. Останнє відоме місце
мешкання відповідача Грибова Тіграна Наполеоновича:
Донецька область, м. Горлівка, вул. Рудакова, буд. 50,
кв. 32, останнє відоме місце мешкання Подосяна Вар-
дгеса Вардовича: Донецька область, м. Горлівка, вул.
Победи, буд. 122, кв. 9. Відповідачі викликаються до
суду на 28 грудня 2015 року на 11 год. 30 хв. для участі
у розгляді справи по суті.

Цивільну справу № 2/243/4659/2015 за позовом ПАТ
«ДельтаБанк» до Разумного Олександра Івановича, ТОВ
«ЧерРа і К» про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Останнє відоме місце мешкання відповідача
Разумного Олександра Івановича: Донецька область, м.
Горлівка, вул. Матросова, буд. 112, кв. 10, останнє ві-
доме місце розташування ТОВ «ЧерРа і К»: Донецька об-
ласть, м. Горлівка, вул. Магістральна, буд. 7, кв. 362.
Відповідачі викликаються до суду на 28 грудня 2015
року на 11 год. 00 хв. для участі у розгляді справи по
суті.

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

Суддя О. В. Ільяшевич

Селидівський міський суд Донецької області (85400, 
м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу
№242/2455/15-ц, №2/242/968/15 за позовом ПАТ «Дельта
Банк» до Сляндєва Дмитра Володимировича, Сляндєва Во-
лодимира Анатолійовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Відповідачі Сляндєв Д.В., Сляндєв
В.А., зареєстровані за адресою: м. Донецьк, вул. Маяков-
ського, 22, кв. 51, викликаються на 22.12.2015 р. о 10.00 год.
до суду, для участі у розгляді справи по суті;

— цивільну справу №242/2819/15-ц, №2/242/1120/15 за
позовом ПАТ «Дельта Банк» до Іванченка Валерія Сергійо-
вича, Іванченко Наталії Вікторівни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором. Відповідачі Іванченко B.C.,
Іванченко Н.В., зареєстровані за адресою: м. Донецьк, площа
Конституції, 4, кв. 99, викликаються на 22.12.2015 р. о 09.00
год. до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачів до суду
вони повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у їх відсутність. З опублікуванням
оголошення про виклик відповідачі вважаються повідомле-
ними про дату, час і місце розгляду справи, і у разі неявки
до суду справа може бути розглянута у їх відсутність. 

Суддя Владимирська І.М.

22.12.2015 року о 10-40 годині у при-
міщенні Новоайдарського районного
суду Луганської області буде слухатись
цивільна справа 419/2025/15-ц,
№2/419/500/2015 за позовом Комуналь-
ного підприємства «Щастинська теплова
енергетична компанія» до Чєбатарьова
Володимира Івановича про стягнення
боргу.

Суддя Л. Д. Добривечір

22.12.2015 року о 10 годині у примі-
щенні Новоайдарського районного суду
Луганської області буде слухатись ци-
вільна справа 419/2001/15-ц,
№2/419/490/2015 за позовом Комуналь-
ного підприємства «Щастинська теплова
енергетична компанія» до Базилєвої Лю-
бові Миколаївни про стягнення боргу.

Суддя Л. Д. Добривечір

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання відповідача по
справі № 409/2219/15-ц за позовом ПАТ «Дельта
Банк» до Пушкарьової Марини Михайлівни та Пуш-
карьова Ігоря Григоровича про стягнення заборго-
ваності.

Судове засідання відбудеться 28.12.2015 року о
14:00 год. (резервна дата 05.01.2016 р. о 14:00 год.)
в залі суду за адресою: Луганська область, смт Бі-
локуракине, пл. Горького, 2.

Викликається Пушкарьова Марина Михайлівна,
останнє місце реєстрації: м. Луганськ, кв. Ленін-
ського Комсомолу, буд. 6, кв.93.

Викликається Пушкарьов Ігор Григорович, ос-
таннє місце реєстрації: Луганська область, м. Ан-
трацит, кв. Ткаленко, буд.11, кв. 98.

У випадку неявки відповідачів справу буде роз-
глянуто за їх відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О.Ю.

Городищенський районний суд Чер-
каської області повідомляє, що 24
грудня 2015 року о 10 годині 00 хвилин
призначено розгляд цивільної справи
за позовом публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приват
Банк» до Левченко Надії Іванівни, Сер-
дюк Михайла Васильовича про стяг-
нення заборгованості.

Сердюк Михайло Васильович,
02.12.1956 року народження, прожи-
ваючий за адресою: вул. Бориспіль-
ська, 3/1, кв. 102, м. Київ, викликається
в судове засідання як відповідач. Явка
до суду є обов’язковою. В разі неявки
останнього, справу буде розглянуто
без його участі за наявними у справі
матеріалами. Адреса суду: вул. 1
Травня, 9, м. Городище, Черкаська об-
ласть, суддя Подорога Л.В.

22.12.2015 року об 11-20 годині у приміщенні Новоайдарського районного
суду Луганської області буде слухатись цивільна справа 419/2005/15-ц,
№2/419/493/2015 за позовом Комунального підприємства «Щастинська теплова
енергетична компанія» до Гєркогріба Віктора Миколайовича про стягнення боргу.

Суддя Л. Д. Добривечір

22.12.2015 року об 11 годині у приміщенні Новоайдарського районного суду
Луганської області буде слухатись цивільна справа 419/2022/15-ц,
№2/419/497/2015 за позовом Комунального підприємства «Щастинська теп-
лова енергетична компанія» до Давидової Тамари Сіловни про стягнення боргу.

Суддя Л. Д. Добривечір

22.12.2015 року об 10-20 годині у приміщенні Новоайдарського районного
суду Луганської області буде слухатись цивільна справа 419/1999/15-ц,
№2/419/489/2015 за позовом  Комунального підприємства «Щастинська теплова
енергетична компанія» до Трубчанінової Олени Анатоліївни про стягнення боргу.

Суддя Л. Д. Добривечір

Троїцький районний суд Луганської області викликає в судове засідання ТОВ
«СТС-Центр», Потапова Юрія Миколайовича в якості відповідачів по справі
№433/2406/15-ц за позовом ПАТ «БМ Банк» до ТОВ «СТС-Центр», Потапова
Юрія Миколайовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 21.12.2015 року о 10 годині 00 хвилин за ад-
ресою: вул. 1 Травня, 5-А, смт Троїцьке Луганської області.

Викликає в судове засідання Усікову Оксану Олександрівну, Усікова Дмитра
Анатолійовича в якості відповідачів по справі №433/2423/15-ц за позовом ПАТ
«БМ Банк» до Усікової Оксани Олександрівни, Усікова Дмитра Анатолійовича
про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 21.12.2015 року о 10 годині 30 хвилин за ад-
ресою: вул. 1 Травня, 5 А, смт Троїцьке Луганської області.

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

Суддя Ляшенко М. А.
Октябрський районний суд м. Полтави викликає Товариство з обмеженою

відповідальністю «Байкал Інвест», останнім відомим місцем знаходження
якого є вул. Фрунзе, 225, м. Полтава, у судове засідання по цивільній справі
за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Лукбо Тек-
стиль» (Lukbo Tekstil) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Байкал
Інвест» про визнання і надання дозволу на примусове виконання рішення
іноземного суду.

Судове засідання відбудеться о 14 годині 30 хвилин 21 грудня 2015 року
у приміщенні Октябрського районного суду м. Полтава в каб. № 20 за адре-
сою: м. Полтава, вул. Навроцького, 5.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки справу буде розглянуто за
вашої відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки.
Суддя О.І. Шевська

Троїцьким районним судом Луганської області викликаються до суду:
- Коваленко Анатолій Сергійович (останнє відоме місце проживання: 91034,

Луганська обл., м. Луганськ, вул. Берьозова, буд. 53, кв. 39) на 10 годину 00
хвилин 21.12.2015 р. для участі у розгляді справи № 433/2493/15-ц по суті за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Приходько Алла Іванівна (останнє відоме місце проживання: 92112, Луган-
ська обл., Троїцький р-н., с. Багачка, вул. Лозова, буд.  54) на 10 годину 00 хви-
лин 21.12.2015 р. для участі у розгляді справи № 433/2459/15-ц по суті за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Сочнєв Олексій Андрійович (останнє відоме місце проживання: 91000, Лу-
ганська обл., м. Луганськ, вул. 50 років Жовтня, буд. 32, кв. 6) на 10 годину 00
хвилин 21.12.2015 р. для участі у розгляді справи № 433/2254/15-ц по суті за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Лопухов Віктор Михайлович (останнє відоме місце проживання: 91000, Лу-
ганська обл., м. Луганськ, вул. Лазо, буд. 62) на 10 годину 00 хвилин 21.12.2015
р. для участі у розгляді справи № 433/2270/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк».

- Беспалова Тетяна Леонідівна (останнє відоме місце проживання: 91050,
Луганська обл., м. Луганськ, кв. Левченко, буд. 12, кв. 2) на 10 годину 00 хвилин
21.12.2015 р. для участі у розгляді справи № 433/2256/15-ц по суті за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Гончарова Інна Вікторівна (останнє відоме місце проживання: 91026, Лу-
ганська обл., м. Луганськ, вул. Керченська, буд. 121) на 10 годину 00 хвилин
21.12.2015 р. для участі у розгляді справи № 433/2287/15-ц по суті за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Макаренко Антон Ігорович (останнє відоме місце проживання: 91034, Лу-
ганська обл., м. Луганськ, кв. Молодьожний, буд. 20 А) на 10 годину 00 хвилин
21.12.2015 р. для участі у розгляді справи № 433/2852/15-ц по суті за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Ляшенко М.А.

Шевченківський районний суд
Запорізької області викликає Єро-
шенко Ганну Сергіївну, яка  прожи-
ває за адресою: Харківська область,
м. Харків, вул. пр. Л. Свободи, буд.
51 Б, у судове засідання по цивіль-
ній справі № 336/7265/15-ц  за по-
зовом Публічного акціонерного
товариства КБ «Приватбанк» до
Єрошенко Ганни Сергіївни про стяг-
нення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о
11 годині  00 хвилин 25 грудня
2015 року у приміщенні суду за ад-
ресою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна,
117а. Суддя  Артемова Л.Г.

З опублікуванням оголошення
про виклик  відповідачі вважа-
ються повідомленими про час та
місце розгляду справи та у випадку
неявки до суду справу може бути
розглянуто за їх відсутності на під-
ставі наявних у ній даних чи дока-
зів (постановляє заочне рішення)
на підставі ст.169 ЦПК України.

Шевченківський районний суд
Запорізької області викликає Ос-
трякову Людмилу Володимирiвну,
яка проживає  за адресою: Луган-
ська область, м. Краснодон, кв.
Лютикова, буд. 14, кв. 32, у судове
засідання по цивільній справі 
№ 336/8096/15-ц  за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства
КБ «Приватбанк» до Острякової
Людмили Володимирiвни про стяг-
нення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о
10 годині 00 хвилин 24 грудня
2015 року у приміщенні суду за ад-
ресою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна,
117а, суддя Кляшторний В.С. 

З опублікуванням оголошення
про виклик відповідачі вважаються
повідомленими про час та місце
розгляду справи та у випадку не-
явки до суду справу може бути
розглянуто за їх відсутності на під-
ставі наявних у ній даних чи дока-
зів (постановляє заочне рішення)
на підставі ст.169 ЦПК України.
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Білокуракинський районний суд Луганської області
повідомляє, що 20.11.2015 року розглянуто цивільну
справу № 409/2327/15-ц за позовом Семенченко Наталії
Лазарівни до Семенченка Володимира Вікторовича про
розірвання шлюбу та винесено заочне рішення, яким по-
зовні вимоги задоволено в повному обсязі.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що
його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, пода-
ною протягом десяти днів з дня опублікування оголо-
шення. Рішення може бути оскаржено позивачем в
апеляційному порядку до апеляційного суду Луганської
області через Білокуракинський районний суд Луган-
ської області шляхом подання апеляційної скарги в де-
сятиденний строк з дня отримання копії рішення. У разі
залишення заяви про перегляд заочного рішення без за-
доволення заочне рішення може бути оскаржене відпо-
відачем в апеляційному порядку. 

Суддя Полєно B. C.

Бородянський районний суд Київської області по
цивільній справі за позовом Пограничного Євгена
Володимировича до Тамко Олексія Олексійовича,
Баглай Олени Михайлівни, треті особи: Ігнатенко
Вадим Іванович, Управління Держземагентства у Бо-
родянському районі, Здвижівська сільська рада Бо-
родянського району про усунення перешкод у
користуванні земельною ділянкою шляхом визнання
державного акта на право власності на земельну ді-
лянку нечинним, викликає до суду (адреса: Київська
область, смт Бородянка, вул. Леніна, 315) Баглай
Олену Михайлівну, яка проживає за останньою відо-
мою суду адресою: вулиця Леніна, 71, с. Здвижівка
Бородянського району Київської області, як відпові-
дача на 05 січня 2016 року на 11 годину 00 хвилин.

У разі неявки справа буде розглянута за Вашої від-
сутності. 

Суддя Міланіч A. M.

17.11.15 року Господарським судом м. Києва
у справі № 910/5459/15-р. було прийнято постанову
про визнання ПАТ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХ-
НОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 30223172, адреса: м. Київ,
Львівська площа, буд. 8-Б) банкрутом і відкриття
ліквідаційної процедури.

18.11.15 на офіційному веб-сайті Вищого госпо-
дарського суду України було оприлюднено повідом-
лення про визнання ПАТ «ЕНЕРГЕТИЧНІ
ТЕХНОЛОГІЇ» банкрутом і відкриття ліквідаційної
процедури, ліквідатором призначено арбітражного
керуючого Куліченка М.В. (свідоцтво №1375 від
11.07.13, адреса: вул. Гоголівська, 48, оф. 12, м.
Київ, Україна, 04053).

10.12.15 року ліквідатором ПАТ «Енергетичні Тех-
нології» було прийняте рішення (наказ № 4 від
10.12.15) про скасування ВСІХ довіреностей, вида-
них від імені ПАТ «Енергетичні Технології» станом
на 17 липня 2015 року, зокрема, але не виключно
довіреності на:

— Крекіна Михайла Дмитровича; 
— Дружиніна Євгена Євгеновича; 
— Кобилецького Олега Ігоровича; 
— Захарову Ксенію Сергіївну; 
— Пікалову Ю.М.
Також даним оголошенням ліквідатор ПАТ «Енер-

гетичні Технології» Куліченко М.В. звертається до
ПАТ «Енергетичні Технології» в особі його директора
Колісника В.І. з повторною вимогою надати всю пе-
редбачену п. 6 ст. 41 ЗУ «Про відновлення платос-
проможності боржника або визнання його
банкрутом» бухгалтерську та іншу документацію
ПАТ «Енергетичні Технології» (зокрема, але не ви-
ключно, всі документи бухгалтерської звітності, до-
говори, висновки, печатки, матеріальні та інші
цінності).

Втрачену печатку «ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2» ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАДИКАЛ БАНК» (код ЄД-
РПОУ 36964568, місцезнаходження: 08130, Київська об-
ласть, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська
Борщагівка, вул. Леніна, буд. 2-В) вважати недійсною.

Втрачену печатку «ДЛЯ ДОГОВОРІВ №3» ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАДИКАЛ БАНК» (код ЄД-
РПОУ 36964568, місцезнаходження: 08130, Київська об-
ласть, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська
Борщагівка, вул. Леніна, буд. 2-В) вважати недійсною.

Втрачену печатку «ДЛЯ ДОГОВОРІВ №7» ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАДИКАЛ БАНК» (код ЄД-
РПОУ 36964568, місцезнаходження: 08130, Київська об-
ласть, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська
Борщагівка, вул. Леніна, буд. 2-В) вважати недійсною.

Втрачену печатку «ДЛЯ ДОВІДОК ПО РАХУНКАХ №2»
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАДИКАЛ
БАНК» (код ЄДРПОУ 36964568, місцезнаходження:
08130, Київська область, Києво-Святошинський район,
с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, буд. 2-В)
вважати недійсною.

Втрачену печатку «ДЛЯ ДОВІДОК ПО АКТИВНИМ ОПЕ-
РАЦІЯМ №1» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РАДИКАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 36964568, місцезнаход-
ження: 08130, Київська область, Києво-Святошинський
район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, буд.
2-В) вважати недійсною.

Втрачену печатку «ДЛЯ ДОВІДОК ПО АКТИВНИМ ОПЕ-
РАЦІЯМ №2» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РАДИКАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 36964568, місцезнаход-
ження: 08130, Київська область, Києво-Святошинський
район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, буд.
2-В) вважати недійсною.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр.
Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу за по-
зовом ПАТ «Універсал Банк» до Вострікова М. І., Вос-
трікової Т. Д. про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Відповідачі у цивільній справі
№ 233/6571/15-ц — Востріков Микола Іванович,
09.03.1952 р.н., та Вострікова Тетяна Дмитрівна,
28.07.1964 р.н., зареєстровані за адресою: Донецька
область, м. Макіївка, с. Октября, вул. Коккінакі, 46/10,
викликаються у судове засідання на 09:00 год.
23.12.2015 р. Розгляд зазначеної цивільної справи від-
будеться в приміщенні Костянтинівського міськрайон-
ного суду Донецької області (корп. №2, каб. №16).

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

Суддя Т. О. Мартишева

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 13) розгляда-
ється цивільна справа за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «КредоБанк» до Товариства з
обмеженою відповідальністю «ТЕРМОЛЮКС П.К.А.»,
Перкова Костянтина Андрійовича про дострокове стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач ТОВ «ТЕРМОЛЮКС П.К.А.» викликається
до каб. №6 суду на 24 грудня 2015 року на 08 годину 30
хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач Перков К. А. викликається до каб. № 6 суду
на 24 грудня 2015 року на 08 годину 30 хвилин для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідачів,
справи будуть розглянуті за їх відсутності за наявними
доказами.

Суддя Бєлоусов А. Є.

В Комсомольському районному суді м. Херсона

23 грудня 2015 року о 09-20 годині в кабінеті № 302

відбудеться судове засідання по цивільній справі за

позовом Янчукова Анатолія Анатолійовича до Кос-

цова Дениса Олександровича про стягнення боргу.

В судове засідання викликається відповідач Косцов

Денис Олександрович. У разі неявки справу буде

розглянуто за його відсутності.

Суддя В. В. Прохоренко

Липовецький районний суд Вінницької області викли-
кає в якості відповідача Лемещак Сергія Васильовича на
судове засідання, яке відбудеться в приміщенні Липо-
вецького районного суду по вул. Шевченка 1, м. Липо-
вець Липовецького району Вінницької області 29 грудня
2015 року о 09 годині 30 хвилин, по справі за позовом
Лемещак Ганни Миколаївни до Лемещака Сергія Васи-
льовича, третя особа: Служба у справах дітей Липовець-
кої районної державної адміністрації про розірвання
шлюбу та позбавлення батьківських прав та пропонує
надати всі наявні у неї докази для підтвердження своїх
заперечень проти позову.

Суддя Д. Т. Кривенко

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Ки-
ївської області викликає в судове засідання як від-
повідача гр. України Величко Оксану Миколаївну,
15.11.1976 року народження, останнє відоме місце
реєстрації проживання: Київська область, м. Пере-
яслав-Хмельницький, вул. Можайська, 5, у справі за
позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Величко Оксани Ми-
колаївни про стягнення боргу за кредитним догово-
ром на 10:00 год. 24 грудня 2015 року.

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

Суддя Рева О. І.

Рубіжанський міський суд Луганської області ви-
кликає Куришеву Тетяну Анатоліївну як відповідача
та Фірму «АВК» як третю особу у цивільній справі №
425/3321/15ц за позовом Публічного акціонерного
товариства «Державний ощадний банк України» до
Куришевої Тетяни Анатоліївни, третя особа, яка не
заявляє самостійних вимог на предмет спору, Фірма
«АВК» про стягнення заборгованості за кредитним
договором в судове засідання, яке відбудеться 23
грудня 2015 року о 10 год. 00 хв., зал судових засі-
дань № 3. 

Суддя О. Ш. Мирошникова

Червонозаводський райсуд м. Харкова викликає
Струженкова В. В. як відповідача по справі за позо-
вом Крестенкової З. М. та Медведєвої Т. О. про ви-
знання особи такою, що втратила право
користування житловим приміщенням. Судове засі-
дання відбудеться 25.12.2015 р. о 09.45 у примі-
щенні Червонозаводського райсуду м. Харкова за
адресою: м. Харків, пл. Руднєва, 36, 3 під’їзд, каб. 
№ 31, під головуванням судді Журавель В. А. У разі
неявки справу буде розглянуто без відповідача на
підставі наданих доказів.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області розгля-
дає цивільну справу за позовом Брежнєва Леоніда Борисовича
до Товариства з обмеженою відповідальністю «Промсервіс» про
стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати і се-
реднього заробітку за час затримки розрахунку.

Відповідач Товариство з обмеженою відповідальністю
«Пром сервіс», адреса знаходження: Донецька обл., м. Авдіївка,
вул. Леніна, буд. 131, викликається в судове засідання, яке від-
будеться 22 січня 2016 року о 13.00 год. в приміщенні суду за
адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Радянська, 39
А, каб. № 14.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача, не-
обхідно повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута у його відсутність на підставі наявних у них даних чи
доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Хоменко Д. Є.

Солом’янський районний суд м. Києва повідом-
ляє, що розгляд цивільної справи за позовною за-
явою Гончар Лілії Яківни до Мезіано Вінченцо про
розірвання шлюбу призначено на 25.12.2015 р. на
10-30 год. в приміщенні суду (03113, м. Київ, вул.
Шутова, 1, каб. 23 ) під головуванням судді Коз-
ленко Г. О.

У судове засідання викликається відповідач Ме-
зіано Вінченцо. В разі Вашої неявки, справу буде
розглянуто у Вашу відсутність.

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгляда-
ється цивільна справа за позовом Клішина Андрія Вікторо-
вича до Псарьова Миколи Миколайовича про витребування
автомобіля з чужого незаконного володіння.

Відповідач по справі: Псарьов Микола Миколайович,
який зареєстрований та проживає за адресою: Донецька об-
ласть, м. Горлівка, вул. Пушкінська, 64-31, викликається на
11-00 год. 25 грудня 2015 року до Слов’янського міськра -
йонного суду в зал №5 для участі у попередньому судовому
засіданні. У випадку неприбуття відповідач повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута у його відсутність.

Суддя М. В. Лаптєв

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84122, м. Слов’янськ, вул. Добровольського,
2) розглядає справу № 2/243/4659/2015 за позовом
ПАТ «Дельта Банк» до Разумного Олександра Івано-
вича, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог:
ТОВ «ЧерРа і К» про солідарне стягнення заборго-
ваності за кредитним договором. Останнє відоме
місце мешкання відповідача Разумного Олександра
Івановича: Донецька область, м. Горлівка, вул. Мат-
росова, буд. 112, кв. 10, викликається до суду на 28
грудня 2015 року на 11 год. 00 хв. для участі в роз-
гляді справи по суті.

Суддя Ільяшевич О. В.

Рівненський районний суд Рівненської області викликає
в судове засідання як відповідача Шумбаєву Галину Йоси-
півну, останнє відоме місце реєстрації: с. Дерно, вул. Став-
ківська, 4 Ківерцівського району Волинської області по
цивільній справі за позовом Лебедь Володимира Остапо-
вича до Шумбаєвої Галини Йосипівни про відшкодування
матеріальної та моральної шкоди, завданої злочином.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Рівненського
районного суду Рівненської області за адресою: м. Рівне,
вул. П. Могили, 24, 23 грудня 2015 року об 11 год. 00 хв.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вва-
жається повідомленим про час та місце проведення судо-
вого засідання і у випадку його неявки, засідання може бути
проведено за його відсутності.

Суддя Таргоній М. В.

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 11 грудня 2015 року розгля-

нуто цивільну справу № 409/3303/15-ц за позовом

Бондаревої Галини Василівни до Управління кому-

нальним майном Луганської міської ради про ви-

знання права власності в порядку спадкування та

винесено заочне рішення про задоволення позову в

повному обсязі.

Суддя Третяк О. Г.

У провадженні Малиновського райсуду м. Одеси зна-
ходиться цивільна справа за позовом Петкова Івана Ан-
дрійовича до Голубкової Ксенії Олександрівни про
стягнення заборгованості.

Відповідач Голубкова Ксенія Олександрівна виклика-
ється у судове засідання у зазначеній справі, яке відбу-
деться о 09 год. 30 хв. 18.01.2016 року у залі судових
засідань № 206 Малиновського районного суду м.
Одеси, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. В.
Стуса, 1 А. В разі неявки у судове засідання, має повідо-
мити суд про причини такої неявки. В разі неявки відпо-
відачів у судове засідання суд вправі розглянути справу
за його відсутністю.

Суддя Тополева Ю. В.

Печерський районний суд м. Києва у зв’язку з су-
довим розглядом цивільної справи та позовом ПАТ
«Укрсоцбанк» до Корнікова Є. В. про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

До уваги Корнікова Євгена Вікторовича
Печерський районний суд м. Києва викликає Вас

в якості відповідача в судове засідання по цивільній
справі за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Корнікова
Є.В. про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором, яке відкладено на 16 лютого 2016 року на
10 год. 00 хв., та відбудеться за адресою: м. Київ,
вул. Хрещатик, 42 а, каб. 18.

Суддя Ю. А. Фаркош

Деснянський районний суд м. Києва викликає в

якості відповідача Балан Григорія Івановича в судове

засідання, яке призначено на 11-00 год. 23.12.2015

року по цивільній справі за позовом Балан Дмитра

Григоровича про встановлення часток у майні

(каб.№9, пр. Маяковського, 5-в, м. Київ).

Суддя Н. Д. Буша

Тернівська державна нотаріальна контора у відпо-
відності зі статтею 63 Закону України «Про нотаріат»
повідомляє про відкриття спадщини після смерті
ХАРЬКОВЕНКО ВАЛЕРІЯ ВАСИЛЬОВИЧА, який помер
01 лютого 2014 року і на день смерті проживав в місті
Тернівка, вулиця Квіткова, будинок 51.

Спадкоємцям ХАРЬКОВЕНКО ВАЛЕРІЯ ВАСИЛЬО-
ВИЧА необхідно з’явитися до Тернівської державної
нотаріальної контори за адресою: місто Тернівка, ву-
лиця Курська, будинок 12 в термін до 18 лютого
2016 року.

Печерський районний суд м. Києва у зв’язку з су-
довим розглядом цивільної справи за позовом ПАТ
«Укрсоцбанк» до Д’яченка К. Я. про стягнення забор-
гованості.

До уваги Д’яченка Кирила Ярославовича
Печерський районний суд м. Києва викликає Вас

в якості відповідача в судове засідання по цивільній
справі за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Д’яченка
К.Я. про стягнення заборгованості, яке відкладено на
15 лютого 2016 року на 11 год. 00 хв. та відбудеться
за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-а, каб. 18.

Суддя Ю. А. Фаркош

Приморський районний суд м. Одеси викликає Грицаєнко Сірарпі
Овсепівну в якості відповідача по цивільній справі №522/18483/15-ц за
позовом ТОВ «Свята Катерина — Одеса» до Грицаєнко Сірарпі Овсе-
півни, за участю третьої особи — Заграняна Овсепа Сергійовича, про
стягнення боргу у судове засідання, призначене на 22 грудня 2015 року
о 14.00 год. У приміщенні суду в залі судового засідання №209 за ад-
ресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33.

У разі неявки відповідача Грицаєнко Сірарпі Овсепівни у судове за-
сідання справа буде розглянута за її відсутності. 

Суддя Івченко В. Б.

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області (85302, м. Красноар-
мійськ, вул. Горького, 20) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «УкрСиб-
банк» про стягнення суми заборгованості за кредитним договором, процентів,
нарахованих за користування кредитом, та пені.

Відповідачі: Ворона Марина Олександрівна, Ворона Дмитро Олегович, Пакалов
Олександр Михайлович, Пакалова Галина Миколаївна викликаються на 29 грудня
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 випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Хмельова С. М.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає в якості від-
повідача Платонову Світлану Володимирівну (Луганська область, м. Сєвє-
родонецьк, вул. Новікова, 17/51) у судове засідання з розгляду цивільної
справи за позовом Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» 
м. Київ до Платонової Світлани Володимирівни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором, яке відбудеться 15.01.2016 року о 13 годині
00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, вул. Леніна, 19. У разі неявки на вказане судове засідання суд роз-
глядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. О. Юзефович

Васильківський міськрайонний суд Київської області викликає Дубчика Олександра Олексан-
дровича у судове засідання у якості відповідача у справі за позовом Березанської Олександри
Сергіївни до Дубчика Олександра Олександровича про стягнення аліментів, яке призначене на 24
грудня 2015 року о 17 год.00 хв. і відбудеться за адресою: Київська область, м. Васильків, вул.
Шевченка, 8, кім. 201, суддя Орда О. О.

Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки у судове засідання без поважних причин судове засідання буде

проведено у Вашу відсутність, а відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опублікуванням оголошення
про виклик відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає в якості відповідача Харшіладзе Єв-
генію Валеріївну (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, 5/256) у судове засідання
з розгляду цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» 
м. Київ до Харшіладзе Євгенії Валеріївни про стягнення заборгованості за кредитним договором,
яке відбудеться 15.01.2016 року о 13 годині 10 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська
область, м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 19. У разі неявки на вказане судове засідання суд розгля-
датиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. О. Юзефович

Чаплинський районний суд Херсон-
ської області повідомляє, що 01 грудня
2015 року задоволено позовні вимоги
Бадірової Фатіми Юсупівни до Бадірова
Махаммада Айдин-Огли про розірвання
шлюбу.

Суддя А. Д. Кузьменко
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 19 ГРУДНЯ

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

Oбласть Нiч          День
Черкаська -1     +4      +3    +8
Кіровоградська -1     +4      +3    +8
Полтавська +2      -3      +1    +6
Дніпропетровська -1     +4      +1    +6
Одеська -1     +4      +3    +8
Миколаївська -1     +4      +2    +7
Херсонська -2     +3      +1    +6
Запорізька +2      -3        0    +5
Харківська 0      -5      +1    +6
Донецька +1      -4      +2    +7
Луганська 0      -5        0    +5
Крим -1     +4      +3    +8
Київ +2     +4      +5    +7
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Десантники
повертаються в небо

Світлана ІСАЧЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

ПАМ’ЯТЬ. На Алеї слави військової частини 80-ї аеромобіль-
ної бригади 3-ї батальйонно-тактичної групи, що дислокується
у Чернівцях, відкрили пам’ятник загиблим воїнам — учасникам
АТО.

На траурній стелі викарбувано прізвища 20 військовослуж-
бовців, що віддали життя за Україну, та девіз десантників «З на-
ми Бог. Ніхто, крім нас». 

Мітинг-реквієм присвятили пам’яті героїв, імена яких зачиту-
вали під скорботні залпи на їхню честь. Бойові побратими,  діти
загиблих й молоді вдови, волонтери, представники влади та не-
байдужі буковинці взяли участь у траурному молебні. 
Священики різних конфесій освятили монумент. Співачка Ма-
рина Тимофійчук виконала кілька пісень-присвят героям.

Пам’ятник встановлено за ініціативи командування і особово-
го складу військової частини за кошти підприємців-волонтерів
Лілії Бортич та Володимира Онуляка, які з перших днів росій-
ської агресії допомагають цій військовій частині, відправляючи
в зону бойових дій техніку, одяг, продукти. 

— Це наш обов’язок — підтримати родини загиблих десан-
тників та пам’ятати їхні світлі імена, — каже Лілія Бортич, ледь
стримуючи сльози. 

На чорному граніті золотом викарбувано імена героїв-
десантників, перед якими схиляють голови ті, за кого
вони віддали життя

Оксана ГОЛОВКО,
Світлана СКРЯБІНА

(фото),  
«Урядовий кур’єр»

Благодійний святковий яр-
марок на території сто-

личного культурного центру
«Мистецький Арсенал» цього
разу багатий на крам немате-
ріальний. На головній музич-
ній сцені для відвідувачів спі-
ває Київський дитячий хор
«Щедрик», танцюють пере-
можці популярних телешоу, і
щодві години відбувається те-
матична інтерактивна виста-
ва. Її зроблено за мотивами
«Аліси в Країні Чудес» —
найвідомішого дитячого твору
Льюїса Керрола, з дня опублі-
кування якого минуло півтора
століття, а ним і досі зачиту-
ються. За  арсеналівським сю-
жетом викрадають Діда Мо-
роза, і діти разом з Алісою
мають його відшукати, а для
цього — спілкуватися з усіма
героями твору, проходити че-
рез Кролячу нору, виконува-
ти забаганки Королеви Сер-
дець, веселити Капелюшника.
Зрештою все закінчується ве-
село і щасливо — як і має бути
цієї різдвяно-новорічної пори. 

А тих юних відвідувачів,
які не надто вірять у дива і
вже здогадалися, що пода-
рунки під подушку і ялинку
кладуть батьки, поглинув ін-
новаційний освітній проект
для дітей і підлітків «Арсенал
ідей»: там цікавинки хоча й
святкові, та суто наукові.
Утім, якщо ви досі не придба-
ли подарунків для родини,
варто звернути увагу на різ-
двяно-новорічний крам, який
привезли десятки україн-
ських майстрів — асортимент
від м’яких іграшок до побуто-
вих речей і тематичних сма-
коликів. Окрім того, відвіду-
вачі можуть придбати книги,
одяг тощо від українських ви-
робників. 

Провідні видавництва
пред ставляють найкрасивіші
дитячі книжки і мистецькі
видання. Відбуватимуться
авторські читання від улюб-
лених дитячих письменників,
а також численні майстер-
класи, на яких дітвора зможе
навчитися робити святкові

листівки, ялинкові прикраси і
подарунки. Діти із задоволен-
ням юрмляться біля майстрів:
крутять гончарний круг, мо-
тають ляльок та залюбки
вчаться  власноруч розпису-
вати ялинкові прикраси.
Спершу — ескіз, потім малю-
нок переносять на іграшку
спеціальними фарбами з кле-
єм. Контури покривають пер-
ламутровою, золотою або
срібною присипкою. Кілька
хвилин іграшка сохне. Зреш-
тою останній штрих — по-
трібно змахнути присипку
пензлем. Діти малюють на
кульках  найрізноманітніші
сюжети, залишають свої іме-
на і побажання. Цьогоріч  во-
ни не лише матеріальні —
просять здоров’я близьким і
миру. «Різдвяний Арсенал»
триватиме до 20 грудня.
Вхідний квиток коштує 60
гривень. Однак за ці гроші
всім дітям організатори обі-
цяють солодкий подарунок. Є
на території виставкового
центру і свій Святий Мико-
лай. Він, сподіваємося, без
роботи не залишиться.

«Різдвяний Арсенал» на кілька днів став
країною чудес

Світло миру вже в Україні
Ганна РОМАШКО 

для «Урядового кур’єра»

ВІСТОЧКА З ВИФЛЕЄМА.
Традицію поширення Вифлеєм-
ського вогню миру започатку-
вали віденські телевізійники
1988 року. Відтоді щороку в Ав-
стрії збираються різні скаутські
організації і отримують чудодій-
не світло. Цього року «Дити-
ною миру» обрано учня 4 класу

Нікласа Думхарта з містечка
Санкт-Ґеорген-ан-дер-Ґузен, а
зважаючи на ситуацію на
Близькому Сході, лампадку 23
листопада запалила місцева
дев’ятирічна дівчинка з Ви-
флеєму, яка передала вогонь
австрійській делегації. Під час
суботньої церемонії у Відні Нік-
лас передав вогонь миру разом
зі своїм посланням миру пред-
ставникам скаутських організа-

цій, в тому числі й з України, які
рознесуть його до всіх куточків
Європи.

Зокрема церемонія передачі
Вифлеємського вогню по-
льськими харцерами волин-
ським пластунам відбулася в
середу, 16 грудня, на кордоні
України та Польщі у міжнарод-
ному пункті пропуску Устилуг —
Зосін. Іншим шляхом — повітря-
ним — вогонь прибув до Борис-

поля, а звідти до кількох облас-
них центрів. А вже  волонтери
понесуть Вифлеємський вогонь
до центрів соціально-психоло-
гічної реабілітації для дітей та
молоді, прийомних сімей, дитя-
чих будинків сімейного типу, пе-
редадуть людям, які опинились
у складних життєвих обстави-
нах. Доправлять світло миру й
на передову нашої праведної
боротьби. 

Щедрик і Аліса ярмаркують
в «Арсеналі»
СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ. В тебе товар весь хороший? 
Будеш мати мірку грошей…


