
4 8 2 0 1 0 3 0 8 0 0 5 3

КУРСИ ВАЛЮТ/БАнКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені національним банком України з 18 грудня 2015 року
USD 2348.7675   EUR 2546.2988      RUB 3.3278     /    AU 246479.66      AG 3307.06      PT 205752.03     PD 134584.38

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

Відомі коміки театру «Маски-шоу»
розповіли «УК», як встановили
рекорд України, упродовж 30 років
даруючи глядачам феєрверк
неприборканої фантазії 

ДОКУМЕНТИ

10 Постанова Кабінету Міністрів України
«Про запровадження перерахунку
вартості послуги з централізованого
опалення залежно від температури
зовнішнього повітря»

ЦИФРА Дня

Україна вірить у диво Ф
от

о 
У

Н
IA

Н

Україна готова 
до безвізового режиму

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ.Єврокомісія запустить механізм зі скасуван-
ня віз з Україною. Учора у Брюсселі було офіційно оприлюднено
звіт ЄК про виконання Україною Плану дій щодо візової лібералі-
зації, який містить рекомендацію ЄС скасувати візи для громадян
України без жодних додаткових умов. «Єврокомісія підтвердила
виконання Україною всіх критеріїв Плану дій щодо візової лібера-
лізації. Безвізовому режиму бути!» — прокоментував це на своїй
сторінці у Твіттері Президент Петро Порошенко. 

Щоб рекомендація ЄК стала законодавчою ініціативою ЄС, її
має схвалити Рада ЄС та Європарламент. Міністр закордонних
справ Павло Клімкін прогнозує надходження резолюції з безвізо-
вого режиму для України до ЄП у перші місяці 2016 року. «Це дуже
позитивна подія, ми можемо радіти, але треба працювати далі»,
— зазначив він у коментарі УНІАН. І підкреслив, що для України
важливо, аби ухвалення рішення про надання безвізового режиму
відбувалося без впливу політики, зокрема міграційної кризи.

ЦИТАТА Дня

ДевіД Ліптон:
«Із занепокоєнням

спостерігали ми
дискусії у Верховній
Раді, які фактично

відхилили урядові
пропозиції з нового

Податкового кодексу
та проекту бюджету

на 2016 рік». 
Заступник директора-розпорядника МВФ 
про застереження від ухвалення неузгодженого
держбюджету і можливий зрив програми кредитування

ТРАДИЦІЇ. У День Святого Миколая дітвора в очікуванні
дарунків зазирає під подушку та разом з дорослими щиро
вірить, що великий Чудотворець осяє нашу Батьківщину
добром і миром  
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101 000 
військовослужбовців і працівників

Збройних сил, які брали участь в АТО,
отримала статус учасника бойових дій

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



�����Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, �факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

реклама   оголошення   виклики до суду   реклама   оголошення   виклики до суду
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Суворовський районний суд м. Одеси викликає в судове
засідання як відповідача Щербіну Тетяну Володимирівну,
останнє відоме місце реєстрації: м. Одеса, вул. Паустов-
ського, буд. 12, кімн. 814, на даний час реєстрація в 
м. Одесі та Одеській області відсутня, по цивільній справі
№ 523/14706/15-ц за позовом Державного навчального за-
кладу «Одеський центр професійно-технічної освіти» до
Щербіни Тетяни Володимирівни про визнання особи
такою, що втратила право користування жилим приміщен-
ням.

Судовий розгляд справи відбудеться 25 грудня 2015
року о 10.30 годині в приміщенні Суворовського район-
ного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорномор-
ського козацтва, буд. 68, зал судових засідань № 16.

До зазначеної дати пропонуємо відповідачу надати
письмові заперечення проти вимог позову та докази на їх
підтвердження. В разі неявки в судове засідання справа
буде розглянута за відсутності відповідача на підставі на-
явних доказів.

Суддя Бузовський В.В.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112, м. Слов’янськ,
вул. Добровольського, 2) розглядає цивільні справи за позовами ПАТ КБ «При-
ватБанк» про стягнення заборгованості.

1. Відповідач Корчевський Едуард Володимирович, останнє місце реєстрації
та проживання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Оленіна, буд. 24, кв. 47, викли-
кається 22 грудня 2015 року о 09 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді справи
по суті.

2. Відповідач Сопін Ігор Олексійович, останнє місце реєстрації та проживання:
Донецька обл., м. Горлівка, вул. П. Корчагіна, буд. 22, кв. 64, викликається 22
грудня 2015 року о 09 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

3. Відповідач Подгрушна Маргарита Геннадіївна, останнє місце реєстрації та
проживання: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Громадська, буд. 31, виклика-
ється 22 грудня 2015 року о 09 год. 00 хв. до суду 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,
інакші справа буде розглянута у їх відсутності.

Суддя О.В. Неженцева

Макарівський районний суд Київ-

ської області повідомляє, що

24.12.2015 р. о 14.00 год. у приміщенні

суду за адресою: 08000, смт Макарів,

Київська обл., вул. Фрунзе, 35, буде

слухатись цивільна справа за позовом

Кадикало Анни Михайлівни до Власюка

Анатолія Анатолійовича, третя особа:

Служба у справах дітей Макарівської

РДА, про позбавлення батьківських

прав.

Суддя А. В. Косенко

Пасічник Лариса Михайлівна, Пасіч-
ник Микола Григорович, Пасічник Світ-
лана Миколаївна викликаються в
судове засідання по розгляду цивільної
справи за позовом Слюсар О.І. до Па-
січник Л.М., Пасічника М.Г., Пасічник
С.М., 3-тя особа: Деснянський район-
ний відділ ДМС України в м. Києві, про
усунення перешкод в користуванні
власністю на 23.12.2015 року о 14.00
год. у Деснянський районний суд 
м. Києва (м. Київ, пр-т Маяковського,
5-в, каб. №11).

Суддя Мальченко О. В.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою:
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Кисе-
льова Олександра Володимировича, Макарова Сергія Олександровича як
позивачів, представника позивача Машненкова Костянтина Анатолійовича
та представника співвідповідача ТОВ «Східноукраїнська транспортна ком-
панія» в судове засідання по цивільній справі № 426/1827/15-ц, за позовом
Кисельова Олександра Володимировича, Макарова Сергія Олександровича
до Машненкова Констянтина Анатолійовича, Кривуценко Валерія Івановича,
АТЗТ «Торговий дом Астрон», ТОВ «Східноукраїнська транспортна компа-
нія» про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, що відбудеться
5 січня 2016 року о 10.00 год.

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

Суддя В.О. Половинка

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області викли-
кає Новохацького Сергія Анатолійовича (останнє відоме місце його прожи-
вання: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, пров. Героїв Бресту, буд. 79,
кв. 1) як відповідача у судове засідання по цивільній справі за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Ново-
хацького Сергія Анатолійовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 25 січня 2016 року о 09 годині 30 хвилин
у приміщенні суду за адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, 29/5, ка-
бінет № 18.

Явка до суду відповідача є обов’язковою. В разі неявки, справу буде роз-
глянуто за вашої відсутності.

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

Суддя Ж.О. Кривич

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Щербак Альону Юріївну як
відповідача в судове засідання по цивільній справі № 426/4691/15-ц за позовом ПАТ
«Дельта Банк» до Щербак А.Ю. про стягнення заборгованості за кредитним договором,
що відбудеться 28 грудня 2015 року о 15.30 год;

- Хижкіна Дениса Ігоровича як відповідача в судове засідання по цивільній справі
№ 426/4871/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Хижкіна Д.І. про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, що відбудеться 28 грудня 2015 року о 15.00 год;

- Ареф’єва Володимира Віталійовича, Андреєву Олену Миколаївну як відповідачів
в судове засідання по цивільній справі № 426/4634/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк»
до Ареф’єва В.В., Андреєвої О.М. про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром, що відбудеться 28 грудня 2015 року о 14.30.

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

Суддя С.А. Пчолкін

Інститут економіко-правових досліджень 
Національної академії наук України

Оголошує з 21 грудня 2015 року конкурс на заміщення поточних посад:
старшого наукового співробітника відділу проблем міжрегіонального співро-
бітництва Луганської філії інституту; молодшого наукового співробітника від-
ділу проблем міжрегіонального співробітництва Луганської філії інституту,
старшого наукового співробітника відділу проблем господарсько-правового
забезпечення економічної безпеки держави.

Для заміщення вищезазначених посад обов’язковою умовою є наявність
вченого ступеня кандидата економічних наук (перша, друга посади), кандидата
юридичних наук (третя посада), а також публікацій за напрямом діяльності
відділів. Документи подаються кандидатами в місячний термін після опублі-
кування цього оголошення до відділу кадрів інституту.

Адреса інституту: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 60, оф.
201. Тел: (050) 908-35-55.

Шевченківський районний суд Запорізької області викликає Мержиєв-
ську Ганну Корнеліївну, яка проживає  за адресою: Чернівецька обл. м.
Чернівці, вул. Луковецька, буд. 29, у судове засідання по цивільній справі
№ 336/8070/15ц  за позовом Публічного акціонерного товариства ПАТ КБ
«Приватбанк» до  Мержиєвської Ганни Корнеліївни про стягнення забор-
гованості.

Судове засідання відбудеться о 10 годині  45 хвилин 24 грудня 2015
року у приміщенні суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна,117а,
Суддя Артемова Л.Г.

З опублікуванням оголошення про виклик  відповідач вважається по-
відомленим про час та місце розгляду справи та у випадку неявки до суду
справу може бути розглянуто за його відсутності на підставі наявних у ній
даних чи доказів (постановляє заочне рішення) на підставі ст.169 ЦПК Ук-
раїни.

Приазовський районний суд Запорізької області повідомляє Енге-
ловських Олександра Івановича, який проживає за адресою: Донецька
область, Новоазовський район, с. Хомутове, вул. Леніна, 19, що
22.12.2015 р. о 08 годині 00 хвилин у приміщенні Приазовського ра -
йонного суду Запорізької області за адресою: смт Приазовське, вул.
Пушкіна, 5, буде слухатись цивільна справа за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «УніверсалБанк» до Енгеловських Олександра
Івановича про стягнення заборгованості за договором кредиту.

З опублікуванням оголошення про виклик Енгеловських Олександр
Іванович по даній справі вважається повідомленим про час та місце
розгляду справи і у випадку неявки справа підлягає розгляду за його
відсутності.

Суддя Г. А. Васильцова

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 30 жовтня 2015 р. № 1037
Київ

Про запровадження перерахунку вартості
послуги з централізованого опалення

залежно від температури зовнішнього повітря
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630 «Про

затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання
холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг
з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідве-
дення» (Офіційний вісник України, 2005 р., № 30, ст. 1811; 2007 р., № 83, ст. 3071;
2009 р., № 68, ст. 2349; 2010 р., № 12, ст. 574; 2011 р., № 85, ст. 3121) зміни, що
додаються.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від 30 жовтня 2015 р. № 1037

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України

від 21 липня 2005 р. № 630 
1. У Правилах надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної

та гарячої води і водовідведення, затверджених зазначеною постановою:
1) абзац третій пункту 21 викласти в такій редакції:
«з централізованого опалення — з розрахунку за 1 кв. метр (куб. метр) опалю-

ваної площі (об’єму) квартири (будинку садибного типу) та з урахуванням фактич-
ної температури зовнішнього повітря і фактичної кількості днів надання цієї
послуги в місяці, який є розрахунковим.»;

2) доповнити Правила розділом такого змісту:
«Особливості нарахування (визначення) плати за послугу

з централізованого опалення для населення (фізичних осіб)
у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах

у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії
40. Розмір щомісячної плати (П) за послугу з централізованого опалення для

населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу)
та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії за розра-
хунковий період протягом опалювального сезону у разі застосування одноставко-
вого тарифу визначається виконавцем за формулою:

П = ТО * S * Кі * (nфi /ni`),
де ТО – одноставковий тариф на послугу з централізованого опалення для на-

селення (фізичних осіб) житлових будинків без будинкових та квартирних засобів
обліку теплової енергії, гривень за 1 кв. метр (гривень за 1 куб. метр) за розрахун-
ковий період протягом опалювального сезону (з податком на додану вартість);

S — опалювана площа (об’єм) квартири (будинку садибного типу) споживача,
який отримує послугу з централізованого опалення та не має будинкового або
квартирного засобу обліку теплової енергії, кв. метрів (куб. метрів);

Кі — коефіцієнт, що враховує відхилення фактичної температури зовнішнього
повітря та тривалості опалювального сезону від врахованих під час розрахунку
діючого тарифу в і-му місяці;

nфi — фактична кількість діб надання послуги з централізованого опалення у
розрахунковому періоді в і-му місяці;

ni`  — календарна кількість діб в і-му місяці.

41. Розрахунок коефіцієнта, що враховує відхилення фактичних показників від
врахованих у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення (Кі),
проводиться виконавцем послуг з централізованого опалення щомісяця шляхом
визначення співвідношення фактичної розрахункової витрати теплової енергії на
опалення 1 кв. метра опалюваної площі (1 куб. метра об’єму) житлових будинків
та норми витрати теплової енергії на опалення в і-му місяці розрахункового періоду:

Кі = qфакт і /qн і ,
де qн і — норма витрати теплової енергії в і-му місяці опалювального сезону на

опалення 1 кв. метра опалюваної площі (1 куб. метра об’єму) житлових будинків,
яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення
для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного
типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії;

qфакт і — фактична розрахункова витрата теплової енергії на опалення 1 кв.
метра опалюваної площі (1 куб. метра об’єму) житлових будинків в
і-му місяці розрахункового періоду.

42. Норма витрати теплової енергії в і-му місяці опалювального сезону на опа-
лення 1 кв. метра опалюваної площі (1 куб. метра об’єму) житлових будинків
(qн і) визначається за формулою:

qн і = q * ni /N,
де q — середньозважена річна витрата теплової енергії протягом опалюваль-

ного сезону на опалення 1 кв. метра опалюваної площі (1 куб. метра об’єму) жит-
лових будинків, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з
централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квар-
тирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів
обліку теплової енергії;

ni — тривалість опалювального періоду в і-му місяці, яка врахована у встанов-
лених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних
осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у бага-
токвартирний будинок засобів обліку теплової енергії;

N — загальна тривалість опалювального сезону, яка врахована у встановлених
тарифах на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у
разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартир-
ний будинок засобів обліку теплової енергії.

43. Фактична розрахункова норма витрати теплової енергії на опалення 1 кв.
метра опалюваної площі (1 куб. метра об’єму) житлових будинків (qфакт і), приве-
дена до фактичної температури зовнішнього повітря та тривалості опалювального
сезону в і-му місяці, визначається за формулою:

qфакт і = qн і * (tвн – tср о ф і) * nфi /(ni * (tвн – tср о і)),
де tвн — середня розрахункова температура внутрішнього повітря у приміщен-

нях квартири (будинку садибного типу) — 18 °С;
tср о і — середня розрахункова температура зовнішнього повітря для відповідного

населеного пункту, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централі-
зованого опалення в і-му місяці, °С;

tср о ф і — середня фактична температура зовнішнього повітря розрахункового
періоду за опалювальний сезон (кількість діб надання послуги з централізованого
опалення) для відповідного населеного пункту в і-му місяці, °С.

44. У разі застосування двоставкового тарифу на послугу з централізованого
опалення розмір щомісячної плати за послугу з централізованого опалення для
населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу)
та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії за розра-
хунковий період протягом опалювального сезону визначається виконавцем як
сума плати, розрахована виходячи з умовно-постійної частини тарифу (щомісяця
протягом року) та умовно-змінної частини тарифу (щомісяця протягом опалю-
вального сезону).

Плата, розрахована виходячи з умовно-змінної частини тарифу (Пуз), визнача-
ється за формулою:

Пуз = Туз * S * Кі * (nфi / ni`),
де Туз — умовно-змінна частина двоставкового тарифу на послугу з централі-

зованого опалення для населення (фізичних осіб) житлових будинків без будин-

кових та квартирних засобів обліку теплової енергії, гривень за 1 кв. метр (гривень
за 1 куб. метр) за розрахунковий період протягом опалювального сезону (з подат-
ком на додану вартість);

S — опалювана площа (об’єм) квартири (будинку садибного типу) споживача,
який отримує послугу централізованого опалення та не має будинкового або квар-
тирного приладу обліку теплової енергії, кв. метрів (куб. метрів);

Кі — коефіцієнт, що враховує відхилення фактичної температури зовнішнього
повітря та тривалості опалювального сезону від врахованих під час розрахунку
діючого тарифу в і-му місяці;

nфi — фактична кількість діб надання послуги з централізованого опалення у
розрахунковому періоді в і-му місяці;

ni` — календарна кількість діб в і-му місяці.
45. Розрахунок коефіцієнта, що враховує відхилення фактичної температури

зовнішнього повітря та тривалості опалювального періоду від врахованих під час
розрахунку діючого тарифу в і-му місяці, за умови застосування двоставкового та-
рифу проводиться за формулами, зазначеними у пунктах 41, 42 і 43 цих Правил.

46. Середня фактична температура зовнішнього повітря у розрахунковому пе-
ріоді визначається як середньозважений показник на підставі офіційних даних Ук-
раїнського гідрометеорологічного центру (або іншої організації, що має право на
представлення метеорологічної інформації) щодо температури зовнішнього по-
вітря в кожній з діб розрахункового періоду, протягом яких фактично надавалася
послуга з централізованого опалення.

47. Якщо у споживача протягом розрахункового періоду змінювався розмір опа-
люваної площі (об’єму), розрахунок плати та визначення середньої температури
зовнішнього повітря проводиться окремо за кожен період з урахуванням відпо-
відного розміру площі (об’єму).

48. Проведення перерахунків розміру плати за послугу з централізованого опа-
лення в разі ненадання її або надання не в повному обсязі, зниження якості, крім
випадків, коли надання послуги з централізованого опалення розпочалося пізніше
встановленого строку або опалювальний сезон достроково закінчився, а також за
наявності перерв у наданні послуг, що перевищують допустимий строк, здійсню-
ється відповідно до Порядку проведення перерахунків розміру плати за надання
послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водо-
відведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 р. № 151
(Офіційний вісник України, 2010 р., № 12, ст. 574), після проведення нарахувань
згідно з вимогами пунктів 40—47 цих Правил.

Виконавці за підсумками опалювального періоду подають інформацію щодо
перерахунків розміру плати за послугу з централізованого опалення структурним
підрозділам з питань соціального захисту населення районних, районних у мм.
Києві і Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у
містах (у разі їх створення) рад для здійснення перерахунку розміру призначених
субсидій.

2. У Типовому договорі про надання послуг з централізованого опалення, по-
стачання холодної та гарячої води і водовідведення, затвердженому зазначеною
постановою:

1) у пункті 6
абзац четвертий виключити;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
«Розмір щомісячної плати за послугу з централізованого опалення (у разі від-

сутності засобів обліку) визначається згідно з нормативами (нормами) споживання
та з урахуванням фактичної температури зовнішнього повітря і фактичної кількості
діб надання цієї послуги в місяці, який є розрахунковим.»;

2) пункт 12 викласти в такій редакції:
«12. У разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у бага-

токвартирний будинок засобів обліку теплової енергії плата за послуги справля-
ється згідно з нормативами (нормами) споживання та з урахуванням фактичної
температури зовнішнього повітря і фактичної кількості діб надання цієї послуги в
місяці, який є розрахунковим.».

Роздільнянський районний суд Одеської області ви-
кликає на судове засідання як відповідача Авдаляна Га-
регіна Огановича, зареєстрованого: с. Карпівка
Роздільнянського району Одеської області, у цивільній
справі за позовом Моторного (транспортного) страхо-
вого бюро України до Авдаляна Г.О. про відшкодування
в порядку регресу витрат, пов’язаних з регламентною
виплатою. Судове засідання відбудеться 24 грудня 2015
року о 09.45 годині у приміщенні Роздільнянського ра -
йонного суду Одеської області за адресою: Одеська об-
ласть, м. Роздільна, вул. Леніна, 37-А. У випадку неявки
в судове засідання цивільна справа буде розглянута у
вашу відсутність. 

Суддя І. В. Бобровська

Бершадський районний суд Вінницької області викли-
кає в судове засідання як відповідача Капличного Олек-
сандра Миколайовича (останнє відоме місце проживання:
м. Бершадь Вінницької області) по цивільній справі 
№ 126/2877/15-ц за позовом представника Публічного ак-
ціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК»
до Капличного Олександра Миколайовича про стягнення
боргу.

Розгляд справи відбудеться в приміщенні Бершад-
ського районного суду Вінницької області (вул. Шевченка,
4, м. Бершадь, Вінницька обл.) о 13.30 годині 24.12.2015
року.

У разі неявки сторони справа буде розглянута за відсут-
ності відповідача за наявних у справі доказів.

Суддя Хмель Р.В.

Бершадський районний суд Вінницької області викликає
в судове засідання як відповідача Мотрука Василя Мико-
лайовича (останнє відоме місце проживання: с. Лугова
Бершадського району Вінницької області) по цивільній
справі № 126/2539/15-ц за позовом представника Публіч-
ного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТ-
БАНК» до Мотрука Василя Миколайовича про стягнення
боргу.

Розгляд справи відбудеться в приміщенні Бершад-
ського районного суду Вінницької області (вул. Шевченка,
4, м. Бершадь, Вінницька обл.) о 09.30 годині 24.12.2015
року.

У разі неявки сторони справа буде розглянута за відсут-
ності відповідача за наявних у ній доказів.

Суддя Хмель Р. В.

Бершадський районний суд Вінницької області викликає
в судове засідання як відповідача Кощеєва Павла Сергійо-
вича (останнє відоме місце проживання: с. Велика Киріївка
Бершадського району Вінницької області) по цивільній
справі № 126/2583/15-ц за позовом представника Публіч-
ного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТ-
БАНК» до Кощеєва Павла Сергійовича про стягнення
заборгованості.

Розгляд справи відбудеться в приміщенні Бершад-
ського районного суду Вінницької області (вул. Шевченка,
4, м. Бершадь, Вінницька обл.) о 09.30 годині 22.12.2015
року.

У разі неявки сторони справа буде розглянута за відсут-
ності відповідача за наявних у ній доказів.

Суддя Хмель Р. В.
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Краснолиманський міський суд Донецької області ви-
кликає в судове засідання як відповідача Ткаченка Ми-
хайла Вікторовича по цивільній справі за №
236/3481/15-ц за позовом Шаталової Зінаїди Віталіївни
про визнання особи такою, що втратила право користу-
вання житловим приміщенням, яке відбудеться 24
грудня 2015 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні суду за
адресою: 84400, Донецька область, м. Красний Лиман,
вул. Фрунзе, 13, каб. № 5.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
вважається повідомленим про час і місце проведення
розгляду справи і у випадку його неявки в судове засі-
дання справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Мірошниченко О.В.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова по-
відомляє відповідача Шевченка Сергія Миколайо-
вича, що розгляд справи за позовом Караченцевої
Вікторії Леонідівни до вас про стягнення аліментів
призначений о 09.00 годині 23 грудня 2015 року.
Вам необхідно заявитись до суду за адресою: м. Хар-
ків, вул. 2-ї П’ятирічки, 18, корпус № 2 суду, зал су-
дового засідання 5, на вказаний час та дату, у разі
вашої неявки розгляд справи буде відбуватись за
вашої відсутності, з урахуванням вимог ст. 169 ЦПК
України.

Суддя О.В. Бугера

Комсомольський районний суд м. Херсона пові-
домляє що 18.01.2016 р. о 09 год. 00 хв. суддя Ско-
рик С.А. буде розглядати цивільну справу за
позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційного банку «Приватбанк» до Сідельнікової Наталії
Сергіївни про стягнення заборгованості.

Просимо Сідельнікову Наталію Сергіївну з’явитись
до суду за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського,
6/29, каб. 417, на вказані дату і час. У випадку неявки
відповідача справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя С.А. Скорик

Коростенський міськрайонний суд Житомирської
області викликає Кузнєцова Анатолія Юрійовича,
20.07.1971 року народження, мешканця м. Корос-
тень, Житомирської області, вул. Красіна, 4, кв. 48
як відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ
КБ «Приватбанк» до нього про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 19 січня 2016 року
о 10 годині в залі судових засідань № 4 Коростен-
ського міськрайонного суду.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута
без його присутності.

Суддя Коваленко В.П.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2)
розглядає цивільні справи за позовами ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Іщенко Михайла Юрійовича про стягнення за-
боргованості. Відповідач у справі Іщенко Михайло
Юрійович, останнє відоме місце проживання: Донецька
область, м. Слов’янськ, вул. Волзька, буд. 44А, виклика-
ється на 29 грудня 2015 року о 08 годині 00 хвилин до
суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Чемодурова Н.О.

Новгород-Сіверським районним судом Чернігів-

ської області викликається до суду:

- Прачик Василь Іванович (останнє відоме місце

проживання: 16060, Чернігівська обл., Новгород-Сі-

верський р-н, с. Кірове, вул. Кірова, буд. 5) об 11 го-

дині 00 хвилин 11.01.2016 р. для участі у розгляді

справи № 739/1759/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ

«ПриватБанк».

Суддя Наполов М.І.

Дніпровський районний суд м. Києва повідомляє Тре-
тьякова Дмитра Петровича, 29.06.1984 року народ-
ження, останнє відоме місце проживання: 02183, м. Київ,
пр-т Ватутіна, 26, кв. 209, про те, що 25 грудня 2015 року
о 08 годині 15 хвилин Дніпровським районним судом м.
Києва за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 39, буде
розглядатися справа № 755/18418/15-ц за позовом Тре-
тьякової Валентини Олександрівни до Третьякова
Дмитра Петровича про розірвання шлюбу.

Третьяков Дмитро Петрович викликається в судове
засідання як відповідач.

У випадку неявки в судове засідання справа буде роз-
глянута у вашу відсутність.

Суддя В.П. Катющенко

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Браславського Василя Вікторо-
вича, останнє відоме місце проживання якого: Луганська
область, м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова 11-100 в су-
дове засідання по цивільній справі № 428/2642/15-ц за
позовною заявою ПрАТ «CO АЗОТ» про відшкодування
коштів, яке відбудеться 27.01.2016 р. о 10.30 год. за ад-
ресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна,
19, зала судових засідань № 6.

У разі неявки відповідача в судове засідання справа
розглядатиметься за наявними в справі доказами у від-
повідності до ст. 224 ЦПК України.

Суддя Г.Д. Скочій

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає
цивільну справу за позовом ПАТ «Кредобанк» до Костенко
К.О., Костенко В.В. про стягнення заборгованості.

Відповідачі Костенко Катерина Олександрівна та Кос-
тенко Володимир Володимирович, останнє місце реєстра-
ції та проживання: Донецька обл., м. Горлівка, вул.
Гагаріна, буд. 63, кв. 7, викликаються 22 грудня 2015 року
о 08 год. 00 хв. до суду 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 у їх відсутності.

Суддя О.В. Неженцова

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (суддя Врона А.О.) викликає в судове засі-
дання, призначене на 23 грудня 2015 року о 08.50 годині
за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб.
309, у справі за позовом Товариства з обмеженою від-
повідальністю «Фінансова компанія «Приватні інвести-
ції» про стягнення заборгованості за кредитним
договором, як відповідача Ткаченка Миколу Васильо-
вича, останнє місце проживання: вул. Шахтарів Донбасу,
буд. 80, кв. 6, м. Донецьк.

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

Суддя А.О. Врона

Криничанський районний суд повідомляє, що в
провадженні суду знаходиться цивільна справа за
позовом Публічною акціонерного товариства комер-
ційний банк «Приватбанк» до Єгорова Валерія Олек-
сандровича, 27 квітня 1978 року народження про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи відбудеться 23 грудня 2015 року
о 10 годині в залі суду Криничанського районного
суду за адресою: с. Кринички, вул. Виконкомівська,
17, Криничанського району, Дніпропетровської об-
ласті. В разі неявки відповідача справа буде розгля-
нута за його відсутності.

Голова суду Лісняк В.В.

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільну справу за позовом Буйновської Євгенії Олексан-
дрівни до Буйновського Івана Олександровича про
розірвання шлюбу, місце проживання якого не відомо.

Буйновський І.О. викликається на 25 грудня 2015 року
о 09-00 годині, до суду, каб. №8, для участі у розгляді
справ по суті.

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

Суддя Пікалова Н.М.

Оріхівський районний суд Запорізької області ви-
кликає Бударева Олександра Олександровича та Ац-
ватурову Гаяне Валеріївну як відповідачів по
цивільній справі № 323/1860/15-ц, 2/323/759/15 за
позовом ПАТ «Перший український міжнародний
банк» до Бударева Олександра Олександровича, Ац-
ватурової Гаяне Валеріївни про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором, яке відбудеться
24.12.2015 року о 15 год. 00 хв. у приміщенні суду
за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. К.
Маркса, 27, к. 14 (суддя Мінаєв М.М.). 

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Перший Український Міжнарод-
ний Банк» до Кисельова Юрія Валентиновича «Про звер-
нення стягнення на предмет іпотеки».

Відповідач по справі Кисельов Юрій Валентинович
(мешкає за адресою: 84545, Донецька область, м. Соледар,
вул. Володарського, 2/2) викликається на 23.12.2015 р. на
12-00 год. до суду в кабінет № 210, для участі у розгляді
справи по суті.

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

Суддя Полтавець Н. З.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської 
області (суддя Врона А. О.) викликає в судове засідання, призна-
чене на 22 грудня 2015 року о 10:00 годині за адресою: м. Па-
влоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 309, у справі за позовом
Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський банк роз-
витку» про стягнення заборгованості за кредитним договором,
у якості відповідачів: Товариство з обмеженою відповідальністю
«Екватор ЛД», остання відома адреса — вул. Артема, буд. 143,
кв. 6, м. Донецьк; Логвиненко Марину Олександрівну, останнє
місце проживання — вул. Ростовська, буд. 38, м. Донецьк; Ба-
бака Андрія Олександровича, останнє місце проживання — вул.
Ростовська, буд. 38, м. Донецьк, про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

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

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає в якості відповідача Кримцеву Наталію Олексіївну
для участі в цивільній справі за позовом ПАТ «Дельта
Банк» до Кримцевої Наталії Олексіївни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, яка відбудеться
30 грудня 2015 року о 10:00 годині у приміщенні суду за
адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Ком-
сомольська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін
вони вважаються повідомленими про час та місце слу-
хання справи. У разі неявки суд розглядатиме справу без
Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. А. Карягіна

Світловодський міськрайонний суд Кіровоград-
ської області повідомляє, що 25 грудня 2015 року о
09 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Світ-
ловодськ, вул. Приморська, 48 (суддя Волошина
Н.Л.) відбудеться судове засідання у цивільній справі
№ 401/4285/15-ц, 2/401/1763/15 за позовом Ухлова
Антона Сергійовича до Ухлової Ольги Андріївни про
розірвання шлюбу. В судове засідання викликається
відповідач Ухлова Ольга Андріївна, останнє відоме
місце проживання якої: Кіровоградська обл., м. Світ-
ловодськ, вул. Приморська, 54, кв. 108.

Маньківський районний суд Черкаської області
викликає в судове засідання по цивільній справі
№701/1282/15-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до
Бондарєва Володимира Миколайовича про стяг-
нення заборгованості як відповідача Бондарєва Во-
лодимира Миколайовича. Судове засідання
відбудеться о 9:00 год. 12 січня 2016 року в примі-
щенні суду за адресою: вул. Леніна, 8, смт Маньківка
Маньківського району Черкаської області. У разі не-
явки відповідача справа буде розглянута без його
участі.

Суддя А. І. Костенко

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Мо-
зерова Степана Юрійовича як відповідача в судове
засідання по цивільній справі № 426/5649/15-ц за по-
зовом ПАТ «Дельта Банк» до Мозерова Степана Юрі-
йовича про стягнення заборгованості, що
відбудеться 24 грудня 2015 року о 13.00 год.

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

Суддя А.С. Река

Кремінський районний суд Луганської області,
що розташований за адресою: Луганська область,
м. Кремінна, вул. Тітова, 5, викликає Назаренко
Юлію Іванівну та Рябініна Валентина Івановича як
обвинувачених в судове засідання по криміналь-
ному провадженню № 414/1899/15-к, провадження
№1-кп/414/176/2015 стосовно Назаренко Юлії Іва-
нівни та Рябініна Валентина Івановича, обвинуваче-
них за ч. 2 ст. 110 КК України, що відбудеться 11
січня 2016 року о 09 годині 15 хвилин.

Суддя Є. М. Акулов

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Дзержинськ, вул. 50 років Жовтня, 4) розглядає ци-
вільну справу за позовами ПАТ АБ «Експрес-Банк» до
Бочарова Ігоря Олександровича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором. Відповідач по справі
Бочаров Ігор Олександрович (зареєстрований за адре-
сою: м. Дзержинськ, м. Артемове, вул. Зелена, буд. 44)
викликається на 22 грудня 2015 року о 09.15 год. до
суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О.Г. Геря

Броварський міськрайонний суд Київської області
викликає як відповідача Сєргєєва Олександра Андрі-
йовича по цивільній справі № 361/8301/15-ц, про-
вадження 2/361/3884/15р. за позовом Пилипенко
Лілії Павлівни до Сєргєєва Олександра Андрійовича,
3-я особа: Відділ державної реєстрації актів цивіль-
ного стану Броварського міськрайонного управління
юстиції про зміну прізвища дитини без згоди батька.
Справу призначено до розгляду на 24 грудня 2015
р. о 12.00 год. в приміщенні суду за адресою: 07400,
Київська область, м. Бровари, вул. Грушевського, 2
каб. № 209-210 (2-й поверх).

Суддя А.О. Шинкар

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає Теперик Лілію Миколаївну, місце про-
живання: м. Луганськ, кв. Степовий, 20/44, як
відповідача в судове засідання по цивільній справі
№ 409/3281/15-ц за позовом ПАТ «БМ Банк» про
стягнення заборгованості за кредитним договором,
що відбудеться 22.12.2015 року о 9 год. в примі-
щенні суду за адресою: 92200, Луганська область,
смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2 тел. 2-27-92.

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

Суддя В.Г. Скворцова

Хмельницький міськрайонний суд повідомляє, що
слухання справи № 686/22900/15-ц за позовом ТзОВ
«OTП Факторинг Україна» до Подворного О.С. про
стягнення заборгованості за кредитним договором
відбудеться 24 грудня 2015 року о 9 год. 45 хв. у
приміщенні Хмельницького міськрайонного суду по
вул. Кам’янецька, 117, каб. 1.

Явка Подворного Олександра Сергійовича в су-
дове засідання обов’язкова.

Суддя С. П. Заворотна

Каховський міськрайонний суд Херсонської області у
зв’язку з розглядом цивільної справи № 658/3160/15-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства
«Дельта Банк» до Мінчак Тетяни Свиридонівни про стяг-
нення заборгованості викликає відповідача Мінчак Те-
тяну Свиридонівну.

Судове засідання відбудеться 24 грудня 2015 року о
08.15 годині.

Адреса суду: 74800, Херсонська область, м. Каховка,
вул. Мелітопольська, 172.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки в судове за-
сідання відповідача розгляд справи відбудеться за його
відсутності.

Суддя І. Г. Батовріна

Охтирський міськрайонний суд Сумської області від-
повідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України, викликає Бабаєва
Джейхун Вахід огли, зареєстрованого за адресою: вул.
Менжинського, 9а/50, м. Охтирка Охтирського району
Сумської області, в судове засідання, яке відбудеться 23
грудня 2015 року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні
суду за адресою: вул. Жовтнева, 7, м. Охтирка Сумської
області, як відповідача по цивільній справі №
583/3842/15-ц, провадження № 2/583/1416/15 за позо-
вом Бабаєвої Олександри Вікторівни до Бабаєва Джей-
хун Вахід огли про розірвання шлюбу.

У разі неявки Бабаєва Джейхун Вахід огли справа
буде розглянута у його відсутність.

Суддя Верес М. Ф.

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає Самохіна Олександра Анатолійовича як відпові-
дача в судове засідання для розгляду цивільної справи
ЄУ №430/1166/14-ц (провадження № 2/420/1496/15) за
позовом ПАТ «Луганськгаз» до Самохіна Олександра
Анатолійовича про стягнення заборгованості, яке відбу-
деться 25 грудня 2015 року о 09 год. 00 хв. (резервна
дата судового засідання - 29 грудня 2015 року о 09 год.
00 хв.) у приміщенні Новопсковського районного суду
за адресою: вул. Леніна, 28, смт Новопсков Луганської
області.

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

Суддя Р. Р. Потапенко

Старобільський районний суд Луганської області
повідомляє, що 19 жовтня 2015 року прийнято рі-
шення про стягнення з Рижих Сергія Олеговича
страхового відшкодування  в розмірі 34 078,71 грн.
та судових витрат в розмірі 340,79 грн.

Суддя Озеров В.О.
22.12.2015 року о 15 годині у приміщенні Новоайдар-

ського районного суду Луганської області буде слуха-
тись цивільна справа № 419/2076/15-ц, №
2/419/537/2015 за позовом Касько Оксани Олексан-
дрівни до Каська Романа Васильовича про розірвання
шлюбу.

Суддя Л.Д. Добривечір

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми знаходиться цивільна
справа № 591/6104/15-а, провадження 2-а/591/333/15 за позовом Управління
соціального захисту населення Сумської міської ради до Мерцалової Наталії
Борисівни про стягнення надміру виплаченої суми соціальної тимчасової дер-
жавної допомоги.

Зарічний районний суд м. Суми у відповідності до ч. 9 ст. 74 ЦПК України,
викликає до суду Мерцалову Наталію Борисівну, останнє відоме місце прожи-
вання: м. Суми, вул. Лебединська, буд. 4, кв. 61, як відповідача по справі на
09.00 год. 28 грудня 2015 року.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Зарічного районного суду м.
Суми за адресою: м. Суми, вул. Академічна, 13, зал 2 (каб. № 302), 3-й поверх,
головуючий - суддя Шелєхова Г.В.

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

Суддя Г. В. Шелєхова

Охтирський міськрайонний суд Сумської області відповідно до ч.9.
ст. 74 ЦПК України викликає Симоненка Олександра Миколайовича,
зареєстрованого за адресою: вул. Постишева, 59 с. Бугрувате, Охтир-
ського району, Сумської області, в судове засідання яке відбудеться
24 грудня 2015 року о 09 годині 30 хвилин в приміщенні суду за адре-
сою: вул. Жовтнева, 7, м. Охтирка, Сумської області, як відповідача по
цивільній справі № 583/3745/15-ц провадження № 2/583/1381/15 за
позовом ПАТ « Українська охоронно-страхова компанія», представник
позивача «ТОВ «Правова рада» до Симоненка Олександра Миколайо-
вича про стягнення коштів та пропонує надати пояснення.

У разі неявки Симоненка Олександра Миколайовича справа буде
розглянута у його відсутність.

Суддя Верес М.Ф.

Васильківський районний суд Дніпропетровської області (52600, смт Ва-
сильківка, вул. Комсомольська, 23) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Дроменко Марини Василівни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором. Останнє місце реєстрації відповідача: сел. Чап-
лине, пров. Футбольний, 14 Васильківського району Дніпропетровської
області, яка викликається на 09.00 год. 24 грудня 2015 року (попереднє судове
засідання) та 10.00 год. 28 грудня 2015 року до суду, для участі у розгляді
справи. З позовною заявою відповідач може ознайомитися у Васильківському
райсуді.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази
(до 24.12.2015 р.). У випадку неприбуття відповідача в судові засідання ого-
лошення вважається належним повідомленням про час та місце розгляду
справи і у випадку неявки до суду відповідача Дроменко М.В. справа підлягає
розгляду за її відсутності.

Суддя К. Г. Порох
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Бланки полісів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів:

серії АВ за наступними номерами: 1508717, 1512801-1512803, 1512864, 1512865,
1512887, 1514773, 1521143, 1521555, 1534811, 1534813, 1541069-1541073, 1541153,
1541285, 1546921, 1551283, 1551287-1551289, 1552760, 1560049, 1560050, 321260,
323676, 327210, 327496, 327751, 327752, 333842, 6512390, 6529194-6529200,
6529474, 6529475, 6532379, 6542198, 6542291-6542293, 6542579, 6542690, 6542691,
6549141-6549143, 6552013, 6563838, 6564166, 6564167, 6564169, 6568121-6568170,
6568175, 7932683, 7934102-7934105, 7934311, 7934313, 7938142, 7941890, 7943169,
7953210-7953211, 7955402, 7955536, 7955543, 7955544, 7955550, 7960244, 8073014,
8073202-8073205, 8076969-8076973, 8081556, 8081741, 8081798-8081800, 8081870,
8082248-8082250, 8100910, 8100911, 8100956, 8100971, 8100974, 8105183, 8105636,
8105693, 8105925-8105927, 8105985.

серії  АС за наступними номерами: 2393171-2393173, 2393947, 2394378, 2908971,
2908972, 2908973, 2908974, 2917238, 2917266, 2919162, 3829418-3829422, 3829443-
3829444, 3834435, 3835321, 3835322, 3835394-3835397, 3835399, 3835400, 3835402,
3835403, 3835570, 3835572, 3835573, 3835993, 3836028, 3836030, 3836031, 3836094,
3836103, 3836116, 3837166, 3837167, 3837362, 3839455, 4501147, 4501329-4501337,
4501727, 4502619, 4502792-4502796, 4506077, 4506439, 4506464, 4506465, 4506882,
4511371, 4511372, 4519503, 4519511, 4520012, 4520013, 4520326, 4520699, 4520826,
4520827, 6112566, 6112567, 6113603, 6114337, 6114651, 6117749, 6119404, 6119653-
6119660, 6125575, 6125582, 6125583, 6125864, 6129067-6129068, 6130572, 6135360,
6135378, 6135399, 6135578, 7947495, 7947560, 7947596, 7947937-7947940, 7947952,
7949157-7949159, 7951246, 7957081-7957100, 7957285, 7957418, 7957564, 7960839,
7960840, 7960843, 7960871-7960875, 7961190, 7963053, 7963312, 7969549, 7969550,
7969916, 7969920-7969925, 7975851, 7983008, 7983009, 7983576, 7983816-7983819,
7983936, 9537004, 9537065, 9537066, 9537085, 9537102, 9537111-9537115, 9537240-
9537242, 9537335, 9537377, 9537777, 9537812, 9537813, 9537815, 9537868, 9537970-
9537974, 9538150-9538154, 9538288, 9544907, 9549458-9549462, 9549475, 9549740,
9549793, 9549883.

серії  AE за наступними номерами: 1647046, 1647047, 1647134, 1647262, 1647975,
1647976, 1648091, 1648134, 1648477, 1648802, 1648805, 1648876, 1648940, 1662370,
1662383, 1662385, 1664017, 1664105, 1665368, 1667513, 1667666, 1667922-1667924,
1667992, 1667999-1668000, 1674341, 1678925-1678928, 1678951-1678953, 1682882-
1682885, 2293999, 2295349, 2296254, 2296301, 2299016, 922580, 922582, 927011,
927818, 927819, 931564, 931566, 931571, 931572, 931579, 931595, 931996, 934849,
934942, 935844, 941585.

серії  AІ за наступними номерами: 1309252, 1309253, 1309323, 1309973, 1314657-
1314660, 1314680-1314683, 1314687-1314690, 1314696-1314700, 1315170, 1316311,
1316312, 1316317, 1316810, 1317438-1317441, 153085, 153181, 153182, 153232,
153448, 153739, 153748, 153749, 153933, 157239, 157470, 157554-157560, 159801,
159867, 159903, 159941, 254107, 254271, 254514, 254548-254605, 254656, 254874,
254875, 254879-254881, 254918, 256295, 256323, 256330, 256331, 256762, 257839,
260148, 260149, 260173-260175, 260181, 260182, 260185, 260198, 260200, 2800642,
2800650, 2800651, 2802410, 2806552, 2809947, 3364944, 3366711, 3366717, 3366743,
3369128, 3369130-3369134, 3369209, 3369210, 3374902, 3374903, 3715240, 4009207,
4009284-4009286, 4013293, 4014867, 4016804, 4017544, 5503339, 5503340, 5503419,
5503420, 6103564, 6105566, 6106101, 6106265, 6107780, 6112391, 6112408, 6112411-
6112422, 6112424-6112437, 6112439, 6112463-6112469, 6112471, 6112652, 6112781,
6112783-6112789, 6112811-6112814, 6112845, 6112910, 6118112, 6118113, 6118225,
6122743, 6123005, 6123076, 6123098, 6123178, 6123287, 6123294, 6123299, 6123312,
6123874, 6125566, 6125645, 6125848, 6127139, 6127228, 6127229, 6127290, 6127300,
6468587, 6781126-6781130, 7064703, 7064851, 7177872, 7177881, 7178291, 7348170,
7352051-7352052, 7352389, 7354681, 7355023, 7418739, 7419279, 7419280, 3369683,
3369684, 3369687, 4018686,4018687.

Бланки спеціального знаку до полісів ОСЦПВВНТЗ:
серії  AІ за наступними номерами: 1082497, 1082627, 1084015, 1084030, 1084129,

1084130, 1084457, 1084460, 1084466-1084471, 1084590, 1084591, 1084671, 1084770,
1084890, 1095819, 1095829, 1095988, 2487816, 2488159, 2488230, 2488398, 2488430,
2488439, 2488671, 2488928, 2488931, 2513727, 2513746, 2513833, 2513851, 2513961,
2513985, 2513989, 2521975, 2524597, 503608, 503624, 503625, 503648, 503674,
503773, 503779, 503823, 503853, 504985, 508440, 508842, 511313, 511336, 511384,
511398, 5757362, 5757398, 5757478, 5761951, 5770525, 5775564, 6477692, 6477763,
6477989, 6477995, 6478171, 6478942, 6478994, 6478995, 6479107, 6479112, 6479118,
6756846, 6756859, 6883591, 6883820, 6883822-6883824, 6883837, 6883875, 7966919,
7966920, 7967909, 7967910-7967912, 7967932, 7967938, 3369683, 3369684, 3369687,
4018686, 4018687.

серії  AВ за наступними номерами: 1509736, 1509778, 1509865, 1509892, 1510054,
1510069, 1510090, 1512801-1512803, 1512864, 1512865, 1512887, 1512957, 1514659,
1514878, 1514881, 1514897, 1514975, 1515659, 1515798, 1519174, 1519682, 1519819,
1519859, 1520115, 1521143, 1521555, 1526007, 1532834, 1534149, 1534187, 1534309,
1534353, 1534511, 1534778, 1534780, 1534802, 1534811, 1534813, 1535915, 1535916,
1538711, 1538728, 1538748, 1538751, 1538988, 1539145, 1541064, 1541069-1541073,
1541153,1541236, 1541250, 1541279, 1541280, 1541285, 1541302, 1545099, 1545104,
1545126, 1545159, 1545204, 1545461, 1545480, 1545494, 1546289, 1546297, 1546885,
1546921, 1551283, 1551287-1551289, 1552055, 1552242, 1552761, 1554537, 1554883,
1554886, 1560049, 1560050, 1560267, 1560290, 1560549, 1560553, 1560555, 1560573,
1560578, 1561697, 1561828, 1562868, 1565352, 1565593, 321260, 322356, 322474,
322476, 322499, 322512, 322516, 323612, 323676, 323945, 327210, 327535,327751,
327752, 332366, 332936, 333393, 333415, 333442, 333795, 333834, 333845, 333849,
333855, 333921, 333960, 333963, 335657, 336485, 336491, 336499, 336506, 336576,
336602, 6512250, 6514716, 6514717, 6515797, 6515820, 6515876, 6515878, 6515888,
6515990, 6516415, 6517438, 6517565, 6517728, 6517755, 6517837, 6517888, 6521171,
6521207, 6523615-6523620, 6524203, 6524246, 6524398, 6524695, 6524757, 6524864,
6524887, 6524910, 6524921, 6529474, 6529475, 6532379, 6532384, 6538356, 6538357,
6538369, 6538501, 6538602, 6538706, 6538710, 6538738, 6538744, 6538746-6538747,
6538772, 6538773, 6538810, 6538821, 6538833, 6538900, 6541690, 6541807, 6541840,
6542198, 6542291-6542293, 6542579, 6542690, 6542691, 6549141-6549143, 6552123,
6552175, 6552191, 6552208, 6552210, 6552212, 6552224, 6552225, 6552246, 6552301,
6552368, 6555712, 6559657, 6559988, 6560200, 6561728, 6562018, 6562114, 6562124,
6562180, 6562190, 6562319, 6562345, 6562357, 6562385, 6562470, 6563636, 6563757,

6563826, 6563838, 6563856, 6564166, 6564167, 6564169, 6564183, 6564230, 6564251,
6564270, 6564351, 6564388, 6564498, 6564548, 6568121-6568170, 6568175, 6568278-
6568279, 6568283, 6568284, 6568287-6568289, 6568292, 6568293, 6568300, 6568337,
6571517, 7930936, 7930984, 7931003, 7931009, 7931010, 7931104, 7931183, 7931387,
7931454, 7931488, 7932610, 7932677, 7932678, 7932683, 7934102-7934105, 7934206,
7934207, 7934311, 7934313, 7938760, 7939111, 7939112, 7939123-7939125, 7939127-
7939130, 7939152, 7939170, 7939171, 7941668, 7941676, 7941884-7941890, 7942708,
7942906, 7943168, 7943169, 7943634, 7945707, 7945709, 7945750, 7945792, 7945878,
7945976, 7948032, 7948034, 7948068, 7948072, 7948086, 7948115, 7948241, 7948255,
7948435, 7953150, 7953151, 7953190, 7953205, 7953209, 7953866, 7953880, 7953991,
7955402, 7955509, 7955514 -7955516, 7955518, 7955536, 7955543, 7955544, 7955550,
7960244, 7960935, 8071898, 8072114, 8072123, 8072125, 8072132, 8072176, 8072297,
8072423, 8072427, 8072433, 8072472, 8072580, 8073011, 8073014, 8073172, 8073202-
8073205, 8073225, 8076778, 8076781, 8076784, 8076957, 8081556, 8081741, 8081798-
8081800, 8081870, 8082248-8082250, 8083868, 8083872, 8084000, 8084058, 8084116,
8084180-8084199, 8084200, 8087402, 8088427, 8089550, 8089561, 8089562, 8089564,
8089624-8089626, 8089705, 8089714, 8089939, 8089940, 8089946, 8089948, 8089958-
8089960, 8091628, 8091804, 8091805, 8091912, 8097567, 8099406, 8099448, 8099540,
8099559, 8100910, 8100911, 8100919, 8100956, 8100971, 8100974, 8103126, 8103131,
8103154, 8103197, 8103943, 8105183, 8105334, 8105541, 8105560, 8105636, 8105925-
8105927, 8105945, 8105950, 8105951, 8105955-8105957, 8106149, 8106971, 8106986,
8107059, 8107229, 8107455, 8107872, 8107964, 8108144, 8109488, 8109500, 8109501.

серії  AС за наступними номерами: 2390409, 2390457, 2391890, 2392115, 2393171,
2393172, 2393173, 2394170, 2394286, 2394333, 2394378, 2395645, 2395654, 2395655,
2395746, 2395997, 2396717, 2396730, 2397563-2397571, 2397606, 2907781, 2908884,
2908971-2908974, 2913010, 2917056, 2917059, 2917061, 2917196, 2917233, 2917254,
2917300, 2917348, 2919055, 2919162, 2919199, 2919274, 2919312, 2919316, 2919354,
2919388, 2919389, 2921286, 2921290, 2921298, 2921413, 2921421, 2921462, 2921487,
2923974, 3826384, 3826392, 3826396, 3826766, 3829418-3829422, 3829443, 3829444,
3829516, 3833306, 3834435, 3835214, 3835215, 3835321, 3835322, 3835394-3835397,
3835399, 3835400, 3835402, 3835403, 3835570, 3835572, 3835573, 3835993, 3836023,
3836025, 3836026, 3836094-3836103, 3836110, 3836111, 3836246, 3837166, 3837167,
3837362, 3841345, 3841921, 4501104, 4501147, 4501329-4501337, 4501553, 4501593,
4501727, 4502619, 4502639, 4502792-4502796, 4503139, 4503437, 4504066, 4506344,
4506436, 4506439, 4506461, 4506690, 4506825, 4506916, 4511240, 4511371, 4511372,
4511380, 4511603, 4511667, 4511687, 4513391, 4513437, 4514023, 4519503, 4519511,
4520012, 4520013, 4520326, 4520699, 4520826, 4520827, 5541462, 6111698, 6111819,
6111900, 6111948, 6111958, 6112563, 6112566, 6112567, 6113323, 6113325, 6113550,
6113592, 6113624, 6113884, 6114337, 6114651, 6115169, 6115627, 6115948, 6117749,
6119038, 6119190, 6119197, 6119239, 6119484-6119485, 6119653-6119660, 6125582,
6125583, 6125718, 6125726, 6126593, 6126803, 6126883, 6129067, 6129068, 6130572,
6130573, 6135022, 6135360, 6135378, 6135399, 6135578, 6135809, 6135824, 6135879,
7947095, 7947379, 7947491, 7947560, 7947584, 7947596, 7947600, 7947716, 7947844,
7947937-7947940, 7947952, 7949157-7949159, 7951246, 7952302, 7952303, 7955992,
7957081-7957100, 7957285, 7957419, 7957459, 7957596, 7957606, 7957731, 7957817,
7957850, 7957892, 7960292, 7960839, 7960840, 7960843, 7960871-7960875, 7961190,
7963053, 7963312, 7967952, 7967953, 7969548-7969550, 7969779, 7969916, 7969917,
7969919, 7969921-7969923, 7969925, 7970477, 7970486, 7970550, 7970571, 7972593,
7972619, 7972644, 7972653, 7972685, 7972712, 7972771, 7972883, 7972884, 7972928,
7972955, 7972957, 7975851, 7983008, 7983009, 7983301, 7983576, 7983617, 7983681,
7983797, 7983816-7983819, 7983936, 7983957, 7986811, 7987099, 7987106, 9532842,
9537004, 9537065, 9537066, 9537083, 9537085, 9537102, 9537111-9537115, 9537227,
9537240-9537242, 9537335, 9537377, 9537429, 9537759, 9537776, 9537777, 9537786,
9537812, 9537813, 9537815, 9537868, 9537970-9537974, 9538056, 9538150-9538154,
9538288, 9541286-9541289, 9541650, 9541749, 9541826, 9541859-9541861, 9541863,
9543033, 9544907, 9548449, 9549458-9549462, 9549475, 9549660, 9549740, 9549793,
9549860, 9549882.

серії  AЕ за наступними номерами: 1647009,1647046, 1647047, 1647095, 1647104,
1647116, 1647134, 1647176, 1647205-1647207, 1647239, 1647256, 1647291, 1647384,
1647535, 1647629, 1647643, 1647661, 1647789, 1647810, 1647841, 1647872-1647875,
1647904, 1647906-1647908, 1647910, 1647911, 1647928, 1647936, 1647955, 1647965,
1647967, 1647968, 1647970, 1647975, 1647976, 1648075, 1648134, 1648272, 1648291,
1648352, 1648432, 1648468, 1648471, 1648474, 1648477, 1648514, 1648549, 1648556,
1648646, 1648774, 1648802, 1648805, 1648816, 1648823, 1648824, 1648829, 1648832,
1648841, 1648842, 1648876, 1648880-1648883, 1648940, 1660011, 1660019, 1660022,
1660025, 1660043, 1660233-1660237, 1660240, 1660384, 1661017, 1661029, 1661083,
1661151, 1661233, 1661244, 1661338, 1661366, 1661478, 1661564, 1661608, 1661979,
1662020, 1662063, 1662158, 1662370, 1662383, 1662385, 1662408, 1664017, 1664135,
1664136, 1664313-1664316, 1664324-1664327, 1664551, 1665368, 1667513, 1667521,
1667572-1667575, 1667593, 1667598, 1667647, 1667691, 1667696, 1667803, 1667922-
1667924, 1667971-1667975, 1667979-1667985, 1667988, 1667990-1667992, 1667994,
1668000, 1671423, 1671698, 1671699, 1674341, 1675750, 1677184, 1678925-1678928,
1678951-1678953, 1682562-1682564, 1682705, 1682912, 1683674, 2291121, 2293042,
2293126, 2293156, 2293176, 2293258, 2293285, 2293443, 2293521, 2293659, 2293700,
2293705, 2293750, 2293751, 2293756-2293759, 2293761, 2293766-2293770, 2293779,
2293952, 2293963, 2293966-2293969, 2293971, 2293994, 2293998, 2293999, 2295289,
2295319, 2295349, 2296254, 2296301, 2298916, 2298946, 2299012, 2299028, 2299089,
2299611, 2299711, 3255116, 922072, 922292, 922293, 922437, 922512, 922524, 922544,
922546, 922579, 922580, 922582, 922586, 922729, 922756, 922927, 927007, 927011,
927070, 927146, 927154, 927216, 927250, 927818, 927819, 929596, 929611,931523,
931524, 931564, 931566, 931571, 931572, 931577, 931579, 931588, 931589, 931591-
931593, 931595, 931701, 931782, 931891, 931898, 931936, 931939, 931947, 931949,
931952, 931982, 933392, 933394, 933484, 933487, 933488, 933515, 933550, 933561,
933649, 934750, 934849, 934938, 934941, 934942, 935311, 935562, 935795, 935834-
935836, 935849-935854, 935856, 935904, 935905, 936347,936495-936499, 936675,
936680, 936725, 936916, 941581.

серії  AІ за наступними номерами: 1302641, 1304326, 1309252, 1309253, 1309323,
1309973, 1310646, 1310759, 1314315, 1314359, 1314379, 1314387, 1314455, 1314657-
1314660, 1314680-1314683, 1314687-1314690, 1314696-1314700, 1316311-1316312,
1316315, 1316317, 1316340, 1316810, 1317438-1317441, 1318814, 153085, 153181,
153182, 153208, 153307, 153428, 153448, 153741, 153748, 153749, 153916, 153933,

157147, 157228, 157470, 157554-157560, 159801, 159807, 159809, 159867, 159905-
159909, 159931, 159933, 250647, 252496, 254107, 254271, 254514, 254548-254605,
254656, 254874, 254875, 254879-254881, 254918, 256762, 257795, 257798, 257800,
257839, 260148, 260149, 260173-260175, 260181, 260182, 260185, 260198, 260200,
260938, 260970, 260991, 2800642, 2800650, 2800651, 2802410, 2806028, 2806031,
2806552, 2809934, 2809936, 2809947, 3364314, 3364705, 3364928, 3364929, 3364944,
3366711, 3366717, 3366743, 3366757, 3369029, 3369031, 3369102, 3369103, 3369111,
3369128, 3369130-3369134, 3369200, 3369201, 3369209, 3369211, 3374902, 3374903,
3375494, 3715240, 3715858, 3715895, 4009207, 4009284-4009286, 4012946, 4013293,
4014867, 4016804, 4017465, 4017544, 5503339, 5503340, 5503419, 5503420, 6101605,
6102559, 6102707, 6102721, 6102723, 6102999, 6103564, 6104314, 6104481, 6104487,
6104733, 6105566, 6105620, 6106065, 6106066-6106068, 6106069, 6106265, 6106268,
6106271, 6106319, 6106320, 6106417, 6107780, 6112314, 6112408, 6112410-6112437,
6112463-6112471, 6112652, 6112771, 6112782-6112789, 6112811, 6112813, 6112814,
6112877, 6112910, 6112990, 6114332, 6115351, 6118112, 6118113, 6120884, 6120927,
6122659, 6122743, 6123002, 6123005, 6123076, 6123099, 6123178, 6123288, 6123295,
6123300, 6123313, 6123360, 6123874, 6125271, 6125566, 6125848, 6125987, 6127139,
6127228, 6127229, 6127290, 6127300, 6129352, 6464202, 6464203, 6467938, 6468587,
6772280, 6780214, 6781126-6781130, 6784196, 6784384, 6784451, 6784547, 6784582,
6787707, 6788745, 7064703, 7064851, 7067188, 7067192, 7067386, 7177872, 7177891,
7178291, 7348170, 7352051, 7352052, 7352389, 7354681, 7354687, 7355023, 7419279,
7419280.

Бланки договорів добровільного страхування транспортних засобів серії ATK:
215062, 215658, 218842, 220988, 220989, 223382, 224392.

Бланки договорів добровільного страхування цивільної відповідальності власни-
ків наземних транспортних засобів та від нещасного випадку серії ДВН: 10191,
10320, 11529, 11530, 11534-11541, 12264, 12265, 2763, 2764,  3644, 3787, 927-931.

Бланки договорів  добровільного страхування цивільної відповідальності власників
наземних транспортних засобів та від нещасного випадку на транспорті серії ДВНВ:
14910, 14955, 15405-15407, 15412, 15413, 16928, 16930, 17460, 18619-18628, 18639-
18641, 20626, 20659, 20660, 21450, 21477-21479, 21918, 23865, 23880, 25556-25560,
26872, 26880, 27140, 27195-27199, 27204, 27205, 29305-29309, 30514, 30849, 30911,
31258, 31545-31549, 31555-31559, 32101-32103, 32112, 32113, 32130, 32131, 32137,
32138, 32140, 32189, 32472-32476, 34232, 35195, 35196, 37617-37621, 40585-40591,
40606, 40922, 40925, 41530, 41535, 41536, 41971-41980, 45599.

Бланки договорів добровільного страхування цивільної відповідальності власників
наземних транспортних засобів серії ДВТ: 18488, 22016-22020, 24327-24328.

Бланки договорів  комплексного страхування осіб, які подорожують Україною,
серії КСП: 10333, 10334, 14422-14429, 14510-14512, 15945, 15946, 15960-15980,
18547, 18549, 18550, 18773-18783, 19509, 8383-8385, 8923-8925.

Бланки договорів  добровільного страхування майна «ПРОСТО БУДИНОК» серії
МДП: 1021-1025, 2831-2880, 34-55, 407, 408, 412, 413-415, 4621-4635, 89-93.

Бланки договорів  страхування майна «БУДИНОК СТАНДАРТ» серії МДС: 3571,
3573, 3583, 3797-3799, 3917, 5271.

Бланки договорів  добровільного страхування майна та відповідальності серії MKC:
15276, 15306, 15695, 15715, 17856, 17884, 18297, 18298, 19457, 19476, 19504, 19507,
20314-20317, 20783-20787, 7758.

Бланки договорів  добровільного страхування подорожуючих за кордоном серії
MV: 57552, 57555, 57614, 57615, 58233, 59505, 59506, 59787, 63477.

Бланки договорів добровільного страхування подорожуючих за кордоном серії
MVN: 11766, 11767, 16081, 16100, 18978-18992, 26141, 26280, 30518, 32679, 32770,
35998, 36008, 751-800, 7973, 7974, 7977-7986.

Бланки договорів  добровільного страхування подорожуючих за кордоном серії
MVS: 100254, 100880, 100881, 101892, 102111, 102979, 103433, 104208, 107650,
107651, 108819, 108820, 113659-113661, 113670, 113946, 113947, 114098, 119341-
119343, 119345, 119347, 119360, 119571-119590, 122573, 122726, 122727, 122728,
123226-123235, 126776, 126777, 126971, 127300, 130087, 138716, 138720, 138722-
138725, 141351, 142553, 142865, 150729-150731, 152223, 152224, 152227-152300,
152350, 152393, 152394, 153150, 153151, 155051, 156851, 156855, 156856, 156859,
156860, 158233-158252, 159952, 160165, 164786, 165080, 165240, 165431, 165432,
165669, 172353, 176920, 181168, 181240, 181404, 181405, 181541, 181542, 185656,
185657, 185661, 185664, 185719, 51047, 51055, 57973, 57974, 57979-57985, 61603,
61604, 68728, 73301, 73303, 73310, 73311, 77406, 77413, 79281, 79686, 79759, 81403-
81407, 85645, 92748, 92749, 92751, 93647, 93648, 96968, 97126, 97499, 98102.

Бланки договорів  обов’язкового особистого страхування водіїв від нещасного ви-
падку на транспорті серії OHBT: 8373,8396,9050.

Бланки договорів  добровільного страхування від нещасного випадку серії OЗ:
100737, 100809, 123906, 123907, 123927-123929, 126823, 127604-127608, 135791,
136027, 145494, 145495, 152161, 152171-152175, 154779, 154795-154807, 84156,
84157, 85718, 85719, 89888, 89889, 94642.

Бланки договорів  «ПРОСТО-КАСКО ПЛЮС» (індивідуальні умови добровільного
страхування)   серії ПКРi: 314, 315.

Бланки договорів  медичного страхування іноземців, які тимчасово перебувають
на території України серії UKN: 25013, 25014, 25092, 25093, 26516, 31257, 40681,
40710-40714, 40725, 40726, 60257, 60281, 60282, 60298, 60299, 60336, 60357, 60358,
61527-61536, 61625, 61642, 61643, 61896-61897, 61941, 61983, 63917, 63950, 69456,
70247, 72088, 72966-72974, 75520, 76560, 77363, 79986, 80030, 80146, 82965, 82982,
83031, 83032, 83036, 83191, 83198, 83199, 83315, 84912, 85407-85415, 85910, 86998,
87543, 87882, 87883, 87885.

Бланки договорів  Картка «Дорожній оберіг» серії ДО: 1212, 1213, 1220-1222, 1245-
1250, 1320, 1348-1350, 232, 351-360.

Бланки договорів  ПРОСТО КАСКО (індивідуальні умови добровільного страху-
вання)   серії ПК: 1529, 207, 2453, 2944, 4739, 5398, 5534, 5805, 6462, 6469, 6645-
6646, 6648-6650, 6654, 6655, 6677, 7014, 7055, 7089, 7090, 7524, 7525, 7548-7559,
7763-7766.

Бланки договорів  Картка міжнародного автомобільного страхування «UTICO» серії
GC 045:  9562695, 9565323, 9594079

У зв’язку із  викладеним вищевказані бланки договорів страхування, полісів,
сертифікатів, спеціальні знаки до них і т.і. є недійсними.  Заяви про страхові ви-
падки за вказаними договорами страхування не приймаються,  страхове відшкоду-
вання не виплачується.

Оцінка буде здійснюватися згідно з Національними стандартами оцінки майна;
Законом України «Про оцінку земель»; Методикою експертної грошової оцінки
земельних ділянок, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
11.10.2002 № 1531. 
❍ Найменування об’єкта оцінки: експертна грошова оцінка земельної ділянки та
оцінка права постійного користування земельною ділянкою

Загальна площа земельної ділянки: 1,83 га.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Київ, Голосіївський район.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. 
Мета проведення оцінки – визначення вартості об’єкта оцінки для цілей при-

йняття управлінських рішень. 
Орієнтовна дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2015 р. 
Замовником виступає Національна академія наук України.

❍ Найменування об’єкта оцінки: експертна грошова оцінка земельної ділянки та
оцінка права постійного користування земельною ділянкою
❍ Загальна площа земельної ділянки: 2,45 га.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Київ, Голосіївський район.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. 
Мета проведення оцінки – визначення вартості об’єкта оцінки для цілей при-

йняття управлінських рішень. 
Орієнтовна дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2015 р. 
Замовником виступає Національна академія наук України.

❍ Найменування об’єкта оцінки: експертна грошова оцінка земельної ділянки та
оцінка права постійного користування земельною ділянкою

Загальна площа земельної ділянки: 7,7 га.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Київ, Голосіївський район.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. 
Мета проведення оцінки – визначення вартості об’єкта оцінки для цілей при-

йняття управлінських рішень. 
Орієнтовна дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2015 р. 
Замовником виступає Національна академія наук України.

❍ Найменування об’єкта оцінки: експертна грошова оцінка земельної ділянки та
оцінка права постійного користування земельною ділянкою.

Загальна площа земельної ділянки: 7,6 га.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Київ, Голосіївський район.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. 
Мета проведення оцінки – визначення вартості об’єкта оцінки для цілей при-

йняття управлінських рішень. 
Орієнтовна дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2015 р. 
Замовником виступає Національна академія наук України.
Вимогами до претендентів для участі є наявність: 
відповідної кваліфікації оцінювачів з експертно грошової оцінки земельних ді-

лянок та оцінка права постійного користування земельними ділянками, що має
підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами, виданими відповідно
до Порядку видачі кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової
оцінки земельних ділянок, затвердженого наказом Державного агентства земель-
них ресурсів України від 10.08.2007 № 116 та зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 10.09.2007 за № 1051/14318; 

досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні експертної грошової оцінки
права постійного користиування земельними ділянками; 

переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підпи-
сання звіту з експертної грошової оцінки права  постійного користування земель-
ними ділянками, та їх особистого досвіду в проведенні робіт з експертної грошової
оцінки права  постійного користування земельними ділянками; 

письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної
діяльності до виконання робіт з експертної грошової оцінки права постійного ко-
ристування земельних ділянок; 

у разі проведення підприємством діяльності, пов’язаної з державною таємни-
цею, спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною
таємницею, виданого суб’єкту оціночної діяльності (допусків оцінювачів, які пе-
ребувають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності або залуча-
ються ним за цивільно-правовими договорами), або дозволу, виданого іншому
суб’єкту оціночної діяльності, якого за відповідною угодою буде залучено до ви-
конання робіт, пов’язаних з державною таємницею. 

Учасниками можуть бути суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі лі-
цензій на виконання землеоціночних робіт, виданих відповідно до Закону України
«Про ліцензування певних видів господарської діяльності». 

Учасникам потрібно подати до Національної академії наук України конкурсну
документацію, яка складається з пропозиції та підтверджуючих документів. 

До підтверджуючих документів належать: 
заява про участь (за встановленою формою); 
копія установчого документа претендента; 

копії кваліфікаційних документів оцінювачів з експертної грошової оцінки права
постійного користування земельними ділянками, які працюють у штатному складі,
та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту з експертної гро-
шової оцінки права постійного користування земельними ділянками; 

письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з експертно грошової оцінки земельних ділянок та оцінки права
постійного користування земельними ділянками та підписання звітів зекспертно
грошової оцінки земельних ділянок та оцінки права постійного користування зе-
мельними ділянками, завірені їхніми особистими підписами (у тому числі тих, що
працюють за сумісництвом);

копія ліцензії на виконання землеоціночних робіт, видана центральним органом
виконавчої влади з питань земельних ресурсів; 

інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента
щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів,
які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з експертної
грошової оцінки права постійного користування земельними ділянками).

Додаткові вимоги: учасники відбору суб’єктів оціночної діяльності – виконавець
робіт має разом зі Звітами про експертну грошову оцінку надати рецензії, отримані
від експертної ради саморегулюючих організацій оцінювачів України.

Пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити про-
позиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконан-
ням робіт, терміну виконання робіт, якщо він не визначений в інформації. До
розгляду прийматимуться тільки ті пропозиції претендентів, які міститимуть згоду
на виконання суб’єктом оціночної діяльності додаткових вимог, зазначених в ін-
формації.

Документація подається в запечатаному конверті, на кожний об’єкт окремо, з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити
помітку «Для участі з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити
назву об’єкта, на який подано заяву на участь, та назву суб’єкта господарювання,
який подає заяву. 

Документи приймаються за адресою: вул. Володимирська, 54, кім. 304, 
м. Київ.

Строк прийняття документації становить 3 дні з моменту опублікування даної
інформації.

Тел. для довідок: 044 234 2057, моб. 096 9114456. 

Приватне акціонерне товариство «ПРОСТО-страхування», код ЄДРПОУ 24745673,
повідомляє про втрату наступних бланків договорів страхування (страхових полісів) та спеціальних знаків:

ІНФОРМАЦІЯ
Національної академії наук України про оголошення з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок 

та оцінки права постійного користування земельними ділянками
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Втрачене свідоцтво на право власності на неру-

хоме майно № 1302, серія САС № 399545, видане на

ім’я Калініченка Володимира Георгійовича, 

вважати недійсним.

Втрачений Судновий білет СБ № 099935 від

27.03.1998 на судно LAMBRO D44, бортовий номер

УНА-0826, що належить Григоренку І.Ю.,

вважати недійсним.

13 серпня 2014 року Носівським районним судом
Чернігівської області було прийнято рішення по ци-
вільній справі № 741/843/14-ц за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Дуб Ірини Миколаївни про стяг-
нення заборгованості (суддя Дикий В. М.).

Втрачене посвідчення судді Деснянського ра -

йонного суду м. Києва № МЗ-09925, видане на ім’я

Панченко Оксани Миколаївни, вважати недійсним

з 10 грудня 2015 року.

Сватівський районний суд Луганської області викли-
кає Онопку Світлану Олександрівну як відповідача в су-
дове засідання з цивільної справи № 426/5455/15-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства комерцій-
ного банку «ПриватБанк» до Онопки Світлани Олексан-
дрівни про стягнення заборгованості в судове засідання,
яке відбудеться 25 грудня 2015 року о 09-30 годині в
приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Суддя О. А. Гашинська

Прилуцьким міськрайонним судом Чернігівської

області викликається до суду:

- Літаш Оксана Леонідівна (останнє відоме місце

проживання: 17500, Чернігівська обл., м. Прилуки,

вул. Н. Левицького, буд. 2) на 11 годину 00 хвилин

22.12.2015 р. для участі у розгляді справи 

№ 742/4372/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «При-

ватБанк».

Суддя Ільченко О. І.

Шевченківський районний суд м.Чернівці викли-
кає Волоцького Євгена Євгеновича, останнє відоме
місце проживання якого за адресою: м.Чернівці, вул.
О. Кошового,85/5, як відповідача в судове засідання
по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» про стягнення заборгованості на 10 годину 00
хвилин 23 грудня 2015 року за адресою: м. Чернівці,
вулиця Кафедральна, 4, кабінет № 13.

У разі неявки відповідача в судове засідання
справу буде розглянуто за його відсутності на під-
ставі наявних у справі доказів. 

Голова суду М. І. Данилюк

Шевченківський районний суд м.Чернівці викли-
кає Беклемишева Антона Ігоровича, останнє відоме
місце проживання якого за адресою: м.Чернівці, вул.
Гагаріна,45/5, як відповідача в судове засідання по
цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
про стягнення заборгованості на 10 годину 30 хви-
лин 23 грудня 2015 року за адресою: м. Чернівці, ву-
лиця Кафедральна, 4, кабінет № 13.

У разі неявки відповідача в судове засідання
справу буде розглянуто за його відсутності на під-
ставі наявних у справі доказів. 

Голова суду М. І. Данилюк

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну справу за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Федорова Дмитра Віталійо-
вича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі Федоров Дмитро Віталійович, що меш-
кає за адресою: с. Новолуганське Артемівського району До-
нецької області, кв. Молодіжний, 25, кв. 13, викликається о
10.00 годині 23 грудня 2015 року до суду, каб. № 306, для
участі у розгляді вказаної справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки. В разі неявки відповідача,
відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України, справа буде розглянута
за його відсутності.

Суддя О.М. Павленко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Чер-
ваньова Романа Олександровича про стягнення боргу.

Відповідач по справі Черваньов Роман Олександрович
(адреса, вказана в позові: Донецька обл., м. Єнакієве,
вул. Айвазовського, 76/41) викликається на 28.12.2015
року о 10 год. 30 хв. до суду, кабінет № 307, для участі у
розгляді справи по суті.

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

Суддя Л.В. Шевченко

У провадженні Бердянського місьрайонного суду 
Запорізької області знаходиться цивільна справа за 
№ 310/9866/15-ц за позовом Пономарьової Наталії
В’ячеславівни до Пономарьова Андрія Миколайовича
про розірвання шлюбу. Судовий розгляд справи призна-
чено на 25 грудня 2015 року о 08 год. 30 хв. в примі-
щенні Бердянського міськрайонного суду за адресою:
Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64,
каб. 501. Суддя Петягін В.В., тел. (код 06153) 3-63-75.

Суд викликає Пономарьова Андрія Миколайовича як
відповідача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки
справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

Суддя В.В. Петягін

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Кра-
маторськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільні справи за
позовом ПАТ «Дельта Банк» до:

Чернової Оксани Олександрівни (договір № 0410/0108/45-001)
про стягнення заборгованості за кредитним договором, місце
проживання якої невідомо, викликається на 12.01.2016 року о
08.00 годині до суду, каб. № 3, для участі у розгляді справи по
суті.

Відповідачеві пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
за його відсутності.

Суддя Літовка В.В.

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми зна-
ходиться цивільна справа № 591/7606/15-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційний банк
«Приват Банк» до Мироненка Максима Анатолійовича
про стягнення заборгованості.

Зарічний районний суд м. Суми у відповідності до 
ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає до суду Мироненка Мак-
сима Анатолійовича, останнє відоме місце проживання:
м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, буд. 136/2, кв. 68, як відпо-
відача по справі на 16 січня 2016 року о 13.20 годині.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Зарічного
районного суду м. Суми, що розташоване за адресою:
м. Суми, вул. Академічна, 13, каб. № 407, 4-й поверх, го-
ловуючий - суддя Грищенко О.В. При собі необхідно
мати документ, що посвідчує особу.

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

Суддя О.В. Грищенко

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми зна-
ходиться цивільна справа № 591/6555/15-ц за позовом
ПАТ «КБ ПРИВАТБАНК» до Тютюнник Ольги Олексан-
дрівни про стягнення заборгованості.

Зарічний районний суд м. Суми у відповідності до 
ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає до суду Тютюнник
Ольгу Олександрівну, останнє відоме місце проживання:
м. Суми, вул. М. Вовчок, буд. 13, кв. 17, як відповідача
по справі на 16 січня 2016 року о 08.40 годині.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Зарічного
районного суду м. Суми, що розташоване за адресою:
м. Суми, вул. Академічна, 13, каб. № 407, 4-й поверх, го-
ловуючий - суддя Грищенко О.В. При собі необхідно
мати документ, що посвідчує особу.

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

Суддя О.В. Грищенко

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми зна-
ходиться цивільна справа № 591/5749/15-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційний банк
«Приват Банк» до Курсенка Олександра Вікторовича про
стягнення заборгованості.

Зарічний районний суд м. Суми у відповідності до 
ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає до суду Курсенка Олек-
сандра Вікторовича, останнє відоме місце проживання:
м. Суми, вул. 1-ша Замостянська, буд. 97, як відповідача
по справі на 16 січня 2016 року о 13.00 годині.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Зарічного
районного суду м. Суми, що розташоване за адресою:
м. Суми, вул. Академічна, 13, каб. № 407, 4-й поверх, го-
ловуючий - суддя Грищенко О.В. При собі необхідно
мати документ, що посвідчує особу.

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

Суддя О.В. Грищенко

ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль»
(ЄДРПОУ 34480657) повідомляє ПСП «Агропродукт»
(ЄДРПОУ 30719275) про прийняття у відповідності
та в порядку ч. 2, 3 ст. 7, ч. 1 ст. 10 Закону України
«Про фінансовий лізинг» рішення про відмову від
договорів фінансового лізингу №№ LC8135-03/13,
LC8137-03/13 та LC8136-03/13, що укладені між ТОВ
«Райффайзен Лізинг Аваль» та ПСП «Агропродукт».

Загальна сума простроченої заборгованості скла-
дає 981 091,57 гривень (дев’ятсот вісімдесят одна
тисяча дев’яносто одна гривня 57 копійок), простро-
чення сплати лізингових платежів становить більше
тридцяти днів.

ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль» вимагає від ПСП
«Агропгродукт» негайно повернути Предмети лі-
зингу лізингодавцю, так як їх подальше викорис-
тання є незаконним.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, м. Слов’янськ
Донецької області, вул. Добровольського, б. 2) розглядає цивільну справу
за позовом Василенка Юрія Павловича до Горлівської міської ради, третя
особа: Приватний нотаріус Слов’янського міського нотаріального округу
Бігун Віталій Валерійович, про визначення додаткового строку для надання
заяви про прийняття спадщини. Відповідач у справі Горлівська міська рада,
яка розташована за адресою: м. Горлівка, проспект Перемоги, б. 67, викли-
кається на 23 грудня 2015 року о 09.30 годині до Слов’янського  міськрай-
онного суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Алексєєнко І.П.

Першотравневий районний суд Донецької області (87400, смт Мангуш, вул.
Котанова, 102, Першотравневого району Донецької області) розглядає цивільну
справу за позовом Григор’євої Любові Володимирівни, яка діє в інтересах ди-
тини Нуржонової Світлани Ойбеківни до Нуржонова Ойбека Шавкатовича, за-
цікавлена особа служба у справах дітей Першотравневої райдержадміністрації
про позбавлення батьківських прав Нуржонова Ойбека Шавкатовича,
24.12.1981 року народження, та стягнення з нього аліментів (останнє місце
прописки якого: смт Мангуш, вул. Паризької Комуни, 10, кв. 4).

Відповідач викликається на 30 грудня 2015 року о 09.00 годині у Першот-
равневий районний суд, кабінет № 7, для участі у справі по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову, докази до
30 грудня 2015 року. У випадку неприбуття відповідача – він повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсут-
ності за наявними матеріалами.

Суддя С.В. Трегубенко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (суддя Т.І. Котор-
мус) викликає в судове засідання у справі за позовом Козієва Миколи Зінові-
йовича про усунення перешкод в користуванні власністю як відповідачів:

- Дресвін Олександр В’ячеславович: останнє місце проживання: 85110, До-
нецька обл., м. Костянтинівка, вул. Толбухіна, 58, судове засідання призначено
на 23 грудня 2015 року об 11.00 год.

- Карпов Сергій Володимирович: останнє місце проживання: 85110, До-
нецька обл., м. Костянтинівка, вул. Толбухіна, 58, судове засідання призначено
на 23 грудня 2015 року об 11.00 год.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.
У разі неявки відповідачів у судове засідання справа згідно з вимогам ЦПК

України може бути розглянута за їх відсутності.
Суддя Т.І. Котормус

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 

Гавриш Микола Миколайович,

25.01.1964 р.н., відповідно до вимог ст.

ст. 133, 135, 297-5 КПК України виклика-

ється 24.12.2015 до військової прокура-

тури Вінницького гарнізону (м. Вінниця,

вул. Червоноармійська, 105) для прове-

дення процесуальних дій у криміналь-

ному провадженні № 42014020420000118

за ознаками злочинів, передбачених ч. 1

ст. 111, ч. 2 ст. 402, ч. 1 ст. 408 КК Ук-

раїни.

Таращанський районний суд Київської
області повідомляє громадянина Корж
Сергія Івановича, 07.03.1960 року народ-
ження, останнє відоме місце проживання:
с. Лук’янівка, вул. Лісова, 4, Таращан-
ського району Київської області, що він
викликається в судове засідання як від-
повідач в справі за позовом ПАТ «Акцент -
Банк» про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 22 грудня
2015 року о 10 годині 00 хвилин в залі
суду за адресою: м. Тараща, вул. Р. Люк-
сембург, 75, Київської області. В разі не-
явки справа буде розглянута за вашої
відсутності.

Суддя О.М. Бабоїд

Біловодський районний суд Луганської
області викликає на 23.12.2015 року о 08
годині 00 хвилин відповідача по справі за
позовом Починюк Анни Анатоліївни до
Починюк Леоніда Олександровича про
розірвання шлюбу:

- Починюк Леонід Олександрович,
20.06.1986 р.н., останнє відоме зареєстро-
ване місце проживання (перебування): Лу-
ганська область, Свердловський район, 
с. Верхньотузлове.

Адреса суду: Луганська область, смт
Біловодськ, вул. Комсомольська, 30.

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

Суддя Г.В. Булгакова

Орджонікідзевський районний суд
міста Маріуполя (місто Маріуполь, про-
спект Перемоги, 6) розглядає цивільну
справу за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційний банк «При-
ватбанк» до Малафій Оксани Сергіївни
про стягнення заборгованості.

Відповідач Малафій Оксана Сергіївна
викликається 28 грудня 2015 року об
11.30 годині до Орджонікідзевського ра -
йонного суду міста Маріуполя Донецької
області для участі в розгляді справи по
суті.

Суддя Щербіна А.В.

Білокуракинський районний суд Луган-
ської області викликає Волкова Леоніда
Михайловича, 12.01.1967 р.н., Волкову
Тетяну Анатоліївну, 31.05.1961 р.н., як
відповідачів у судове засідання по цивіль-
ній справі за позовом № 409/3277/15-ц
ПАТ «Універсал Банк» про стягнення за-
боргованості за кредитним договором,
що відбудеться 22.12.2015 року об 11
год. у приміщенні суду за адресою: 92200,
Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Шевченка, 2, тел. 2-27-92.

Із опублікуванням оголошення, відпо-
відач вважається належним чином пові-
домленим про час, день та місце
проведення судового засідання.

Суддя В. Г. Скворцова

Великобагачанський районний суд Полтавської області викликає
як відповідача Шкробко Олександра Євгенійовича, 21 грудня 1978
року народження, останнє відоме місце реєстрації: с. Матяшівка, Ве-
ликобагачанський район, Полтавська область, у судове засідання
по цивільній справі №525/1345/15-ц за позовом Публічного акціо-
нерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Шкробко
Олександра Євгенійовича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, яке відбудеться 22 січня 2016 року о 08 годині 30
хвилин у приміщенні суду за адресою: вулиця Леніна, 69, селище
Велика Багачка Полтавської області.

Суддя Ячало Ю. І.

09 грудня 2015 року в заочному порядку було розглянуто ци-
вільну справу № 178/1669/14-ц, 2/178/786/15 за позовом ПАТ
КБ «Приватбанк» до Копайгородської Людмили Василівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором. Даним за-
очним рішенням позовні вимоги були задоволені у повному об-
сязі. З повним текстом рішення відповідачка Копайгородська
Л.В. може ознайомитись, звернувшись до канцелярії Крини-
чанського районного суду Дніпропетровської області за адре-
сою: вул. Виконкомівська, 17, смт Кринички.

Голова суду Лісняк В.В.

Відповідач по справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства комерційний
банк «ПриватБанк» про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором Майоров
Володимир Олександрович, 16.01.1977 р.н.,
викликається в судове засідання, яке відбу-
деться в Бердичівському міськрайонному
суді Житомирської області за адресою: 
м. Бердичів, вул. Житомирська, 30-а, об 11
годині 00 хвилин 23 грудня 2015 року.

У разі неявки в судове засідання відпові-
дача Майорова Володимира Олександро-
вича, судовий розгляд буде проведено за
його відсутності в порядку ст. 169 ч. 4 ЦПК
України (постановлено заочне рішення).

Суддя Д. С. Щербак
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реклама. оголошення
Троїцький районний суд Луганської області викликає в су-

дове засідання, яке відбудеться в приміщенні суду 29 грудня
2015 року відповідачів по цивільних справах:

— № 433/2038/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до За-
харченка Миколи Борисовича про стягнення кредитної забор-
гованості;

— № 433/2366/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Ро-
довича Владислава Владиславовича про стягнення кредитної
заборгованості;

— № 433/2402/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Лав-
ренко Антоніни Вікторівни про стягнення кредитної заборго-
ваності;

— № 433/2043/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Ку-
тової Дар’ї  Ігорівни про стягнення кредитної заборгованості;

— № 433/2373/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до
Рзаєва Руслана Агігат огли про стягнення кредитної заборго-
ваності;

— № 433/2378/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Бо-
рисенка Олександра Анатолійовича про стягнення кредитної
заборгованості;

— № 433/2371/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Ше-
реметьєвої Ніни Миколаївни про стягнення кредитної забор-
гованості;

— № 433/2126/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Мак-
симової Наталії Вікторівни про стягнення кредитної заборго-
ваності;

— № 433/2341/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Ха-
бібрахманова Владислава Вікторовича про стягнення кредит-
ної заборгованості.

У разі неявки відповідачів судове засідання буде проведено
без участі останніх у порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України.

Суддя Суський О. І.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського,
2) розглядає цивільну справу за позовом ТОВ «Ліра
ЛТД» про стягнення заборгованості до Каліта О.В.,
Каліта М.О., Каліта І.О. про стягнення заборгованості
та судових витрат.

Відповідач Каліта Іван Олексійович, останнє місце
реєстрації та проживання: м. Харків, вул. Галана, буд.
3, кв. 18, викликається 24 грудня 2015 року о 10 год.
30 хв. до суду, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач Каліта Олексій Володимирович, ос-
таннє місце реєстрації та проживання: Донецька обл.,
м. Слов’янськ, вул. Василівська, буд. 51 «А», кв. 61,
викликається 24 грудня 2015 року о 10 год. 30 хв. до
суду, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач Каліта Микита Олексійович, останнє
місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м.
Слов’янськ, вул. Василівська, буд. 51 «А», кв. 61, ви-
кликається 24 грудня 2015 року о 10 год. 30 хв. до
суду, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. В. Неженцева

Оболонський районний суд м. Києва викликає як
відповідача Травіна Валентина Олександровича (ос-
таннє відоме місце проживання: м. Київ, вул. Бере-
жанська, 10, кв. 70) по цивільній справі №
2/756/4646/15, унікальний № 756/9218/15 за позо-
вом ПАТ «Універсал Банк» до Травіна В.О. про стяг-
нення заборгованості в судове засідання на 8 лютого
2016 року о 15 год. 15 хв.

Наслідки неявки в судове засідання передбачені
ст. 169 ЦПК України.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб. 23,
суддя Маринченко М.М.

Суддя М.М. Маринченко

Рівненський міський суд викликає Швед Вален-
тину Анатоліївну, адреса: м. Хмельницький, вул.
Гонти, буд. 13, як відповідача в судове засідання за
позовом Товариства з обмеженою відповідальністю
«Кей-Колект» до Швед Валентини Анатоліївни, третя
особа: Ігнатовська Тетяна Петрівна про звернення
стягнення на предмет іпотеки, яке відбудеться о 10
год. 00 хв. 29 грудня 2015 року в приміщенні Рівнен-
ського міського суду за адресою: м. Рівне, вул.
Шкільна, 1.

Явка сторін до суду є обов’язковою.
Суддя В.В. Галінська

У провадженні Дарницького районного суду м. Києва
знаходиться цивільна справа за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства комерційний банк «ПРАВЕКС-
БАНК» до Каменчука Володимира Володимировича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд зазначеної справи повторно призначено на
25 грудня 2015 року о 09 год. 00 хв. у Дарницькому ра -
йонному суді м. Києва (адреса суду: м. Київ, вул. Ко-
шиця, 5a, каб. 128).

Суд викликає у судове засідання Каменчука Володи-
мира Володимировича як відповідача.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відпові-
дача справа буде розглянута за наявними матеріалами.

Суддя Комаревцева Л.В.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає Рад-
жабову Анастасію Артурівну як відповідача по цивільній
справі № 752/14272/15-ц за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Київобленерго» до Раджабової
Анастасії Артурівни про відшкодування збитків, у судове
засідання на 23 грудня 2015 р. о 09.30.

Адреса суду: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 14а, каб. 14,
суддя Сальникова Н.М.

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

Суддя Н.М. Сальникова
Краматорський міський суд Донецької області

(84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) роз-
глядає цивільні справи за позовом Публічного акціо-
нерного товариства КБ «ПриватБанк» до:

Бухаріна Ігора Вікторовича, про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, місце прожи-
вання якого невідомо, викликається о 14.30 год.
15.01.2016 року до суду, каб. № 3, для участі у роз-
гляді справи по суті (№ справи 234/18372/15-ц).

Гавриленка Євгена Миколайовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором, місце про-
живання якого невідомо, викликається о 14-00 год.
15.01.2016 року до суду, каб. № 3, для участі у роз-
гляді справи по суті (№ справи 234/17989/15-ц).

Бороди Якова Лазаревича про стягнення заборго-
ваності за кредит=ним договором, місце проживання
якого невідомо, викликається о 15.00 год. 15.01.2016
року до суду, каб. № 3, для участі у розгляді справи
по суті (№ справи 234/19138/15-ц).

Нечипуренко Лариси Володимирівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, місце
проживання якої невідомо, викликається о 15.30 год.
15.01.2016 року до суду, каб. № 3, для участі у роз-
гляді справи по суті (№ справи 234/18575/15-ц).

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

Суддя Літовка В.В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, Донецька
область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільні справи за
позовами ПАТ «Дельта Банк» до Будзинського С.В., Балабанової М.Л.. Бала-
банова C.M., Моськіна І.В., Моськіної Л.Є., Шевченка В.П., Гребенка А.Л., Каза-
даєва О.С. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі 233/2525/15-ц - Будзинський Сергій Володимирович,
24.07.1973 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька обл., м. Макіївка,
с. Свердлова, вул. Героїв Сталінграда, буд. 6, кв. 25, викликається до суду на
09.00 годину 31 грудня 2015 року. 

Відповідачі у справі 233/4604/15-ц — Балабанова Марина Лазарівна,
24.10.1969 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька обл., м. Макіївка,
п. Карла Маркса, вул. Больнична, буд. 10-а; Балабанов Савелій Миколайович,
09.05.1970 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька обл., м. Макіївка,
вул. 50-річчя СРСР, буд. 144, кв. 48, викликаються до суду на 09.50 годину 31
грудня 2015 року.

Відповідачі у справі 233/3205/15-ц — Моськін Ігор Володимирович,
22.09.1961 р.н.; Моськіна Лариса Євгеніївна, 15.02.1967 р.н., останнє відоме
місце проживання яких: Донецька обл., м. Макіївка, вул. Герцена, 97, виклика-
ються до суду на 09.30 годину 31 грудня 2015 року. 

Відповідач у справі 233/3190/15-ц - Шевченко Вадим Петрович, 25.12.1956
р.н., останнє місце проживання: Донецька обл., м. Макіївка, вул. Леніна, буд.
92, корп. 9, кв. 33, викликається до суду на 09.10 годину 31 грудня 2015 року.

Відповідач у справі 233/3223/15-ц - Гребенко Анатолій Леонтійович,
12.02.1960 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька обл., м. Макіївка,
с. К.Маркса, вул. Лутугіна, буд. 13, кв. 4, викликається до суду на 09.20 годину
31 грудня 2015 року.

Відповідач у справі 233/4505/15-ц - Казадаєв Олександр Сергійович,
14.08.1982 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька обл., м. Макіївка,
вул. Дружня, буд. 14, викликається до суду на 09.40 годину 31 грудня 2015
року.

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

Суддя О. С. Малінов

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (85110, м. Костянтинівка, Донецької області,
пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу
№ 233/6512/15-ц за позовом ПАТ КБ «ПРАВЕКС-
БАНК» до Бубнової О.В. про стягнення заборгова-
ності. Відповідач у справі Бубнова Олена
Володимирівна, останнє відоме місце проживання:
Донецька область, м. Макіївка, с. Кр. Партизан, вул.
Шахтаря, 9-6, викликається до суду о 08 год. 30 хв.
28 грудня 2015 року (корп. № 2, каб. № 21), для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О.В. Каліуш

Сєвєродонецький міський суд Луганської об-
ласті викликає як відповідача Кавітова Олексія Вік-
торовича (Луганська область, м. Сєвєродонецьк,
пр. Хіміків, 1/29) у судове засідання з розгляду ци-
вільної справи за позовом Свиридової Тетяни Ми-
колаївни до Кавітова Олексія Вікторовича про
стягнення боргу за договором позики, яке відбу-
деться 18.01.2016 року о 14 годині 00 хвилин у
приміщенні суду за адресою: Луганська область, м.
Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 19.

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

Суддя В.М. Олійник

Відповідачка по справі за позовом Глущенка
Олександра Анатолійовича про визначення місця
проживання дитини та стягнення аліментів, - Ні-
кітчук Анастасія Анатоліївна, 24.04.1986 р.н., ви-
кликається в судове засідання, яке відбудеться
в Бердичівському міськрайонному суді Жито-
мирської області за адресою: м. Бердичів, вул.
Житомирська, 30-а, о 14 годині 30 хвилин 13
січня 2016 року.

У разі неявки у судове засідання відповідачки
Нікітчук Анастасії Анатоліївни судовий розгляд
буде проведено у її відсутність в порядку ст. 169
ч. 4 ЦПК України (постановлено заочне рішення).

Суддя Т.М. Потапова

Хмельницький міськрайонний суд повідом-
ляє, що слухання справи № 686/22880/15-ц за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Чорногуса
К.Б. про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором відбудеться 24 грудня 2015
року о 09 год. 00 хв.  в приміщенні Хмельниць-
кого міськрайонного суду по вул. Кам’янецька,
117, каб. 1.

Явка Чорногуса Костянтина Борисовича в су-
дове засідання обов’язкова.

Суддя О.Л. Заворотна
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-

ласті (85110, Донецька область, м. Костянтинівка, пр.
Ломоносова, 157) розглядає цивільні справи за позо-
вами ПАТ КБ «Приватбанк» до Ніживєнко В.І., Андрусик
Л.Л., Зубкової Л.В. про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Відповідач у справі № 233/6289/15-ц – Ніживєнко
Вадим Іванович, 10.08.1968 р.н., останнє відоме місце
проживання: Донецька обл., м. Макіївка, с. Крупської,
вул. Уборевича, буд.17, кв. 6 викликається до суду о
08.10 годині 30 грудня 2015 року;

відповідач у справі № 233/6290/15-ц – Андрусик
Любов Леонідівна, 02.12.1962 р.н., останнє відоме місце
проживання: Донецька обл., м. Макіївка, вул. Донецька,
буд. 44, кв. 22, викликається до суду о 08.20 годині 30
грудня 2015 року;

відповідач у справі № 233/6412/15-ц – Зубкова Лілія
Володимирівна, 20.05.1981 р.н., останнє відоме місце
проживання: Донецька обл., м. Макіївка, вул. Леніна,
буд. 125, кв. 28, викликається до суду о 08.45 годині 30
грудня 2015 року;

для участі у розгляді справи по суті (корп. 2, каб.15,
пр. Ломоносова, 157, м. Костянтинівка, Донецької об-
ласті).

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

Суддя О.С. Малінов

Сватівський районий суд Луганської області, розташований
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34, викликає: Лопатку Тетяну Олександрівну як відповідача
в судове засідання по цивільній справі № 426/4672/15-ц за по-
зовом ПАТ «Дельта Банк» до Лопатки Тетяни Олександрівни про
стягнення заборгованості, що відбудеться 24 грудня 2015 року
об 11.30 год; Манохіна Андрія Миколайовича як відповідача в
судове засідання по цивільній справі № 426/4681/15-ц за позо-
вом ПАТ «Дельта Банк» до Манохіна Андрія Миколайовича про
стягнення заборгованості, що відбудеться 24 грудня 2015 року
об 11.00 год; Демську Катерину Володимирівну як відповідача в
судове засідання по цивільній справі № 426/4874/15-ц за позо-
вом ПАТ «Дельта Банк» до Демської Катерини Володимирівни
про стягнення заборгованості, що відбудеться 24 грудня 2015
року о 10.30 год; Ландіну Олену Євгеніївну як відповідача в су-
дове засідання по цивільній справі № 426/4683/15-ц за позовом
ПАТ «Дельта Банк» до Ландіної Олени Євгеніївни про стягнення
заборгованості, що відбудеться 24 грудня 2015 року о 10.00 год;
Арістова Анатолія Олександровича, Арістову Ірину Юріївну як
відповідачів в судове засідання по цивільній справі №
426/4694/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Арістова Ана-
толія Олександровича, Арістової Ірини Юріївни про стягнення за-
боргованості, що відбудеться 24 грудня 2015 року о 12.00 год;
Кузнєцова Андрія Леонідовича, Кузнєцову Ольгу Сергіївну як від-
повідачів в судове засідання по цивільній справі № 426/4665/15-
ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Кузнєцова Андрія
Леонідовича, Кузнєцової Ольги Сергіївни про стягнення забор-
гованості, що відбудеться 24 грудня 2015 року о 13.00 год.

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

Суддя А.С. Река

Хмельницький міськрайонний суд повідомляє, що
слухання справи № 686/21993/15-ц за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Бадуліна С.В. про стягнення за-
боргованості за кредитним договором відбудеться
24 грудня 2015 року о 09 год. 10 хв.  в приміщенні
Хмельницького міськрайонного суду по вул.
Кам’янецька, 117, каб. 1.

Явка Бадуліна Сергія Володимировича в судове
засідання обов’язкова.

Суддя О.Л. Заворотна

Хмельницький міськрайонний суд повідомляє Ко-

рунко Аллу Володимирівну, 21.08.1967 р.н. про те,

що 24 грудня 2015 р. о 10 год. 00 хв. буде слухатись

справа за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Корунко

Алли Володимирівни про стягнення заборгованості,

в приміщенні суду по вул. Кам’янецька, 117, м.

Хмельницького, 1 поверх, кабінет № 3.

Суддя С.А. Колієв

Богуславський районний суд Київської області в
зв’язку з розглядом цивільної справи №
358/1383/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до
Дорошенко Оксани Федорівни про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, викликає в су-
дове засідання, яке відбудеться 23 грудня 2015 року
о 15 год. 00 хв. за адресою: м. Богуслав, Київська
область, вул. Франка, 29 а, як відповідача Доро-
шенко Оксану Федорівну, 19.01.1974 року народ-
ження (проживає по вул. Пархоменка, 23, м.
Богуслав, Київської області).

Суддя В.М. Корбут

Богуславський районний суд Київської області в
зв’язку з розглядом цивільної справи 
№ 358/1527/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк»
до Павлюка Геннадія Сергійовича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, викликає в
судове засідання, яке відбудеться 23 грудня 2015
року о 15 год. 30 хв. за адресою: м. Богуслав, Київ-
ська область, вул. Франка, 29-а, як відповідача Па-
влюка Геннадія Сергійовича, 11.08.1992 року
народження (с. Побережка, Богуславського району
Київської області).

Суддя В.М. Корбут
ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.10.2015 року Славутський міськрайонний суд Хмельницької області в складі:
головуючого судді                                                         Роїк В.П.
при секретарі                                                                  Козир О.П.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Славута цивільну справу за позовом Лесюка Та-

раса Михайловича до Кондратенка Олександра Сергійовича про стягнення трьох процентів річних та
індексу інфляції.

Керуючись ст.8,10,14,18,88,209,212,213,224,226 ЦПК України, ст. 1214 ч.2, 536 ЦК України, суд 
вирішив:

позов задоволити частково. Стягнути з Кондратенка Олександра Сергійовича на користь Лесюка
Тараса Михайловича 15417,69 грн. процентів за користування чужими коштами та судові витрати в роз-
мірі 287 грн. 21 коп.

В задоволенні решти позовних вимог відмовити.
Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив за письмовою заявою відповідача.
Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його

копії.
Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана позивачем протягом десяти днів з дня його

проголошення.

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області (85302, м.
Красноармійськ, вул. Горького, 20) розглядає цивільну справу за по-
зовом ТОВ «Універсал Банк» до Піляєва Олега Олеговича, Корнєєва
Євгена Михайловича, ТОВ «Донецька нафтова компанія», ТОВ «Гама-
лія» про стягнення заборгованості.

Відповідачі: Піляєв Олег Олегович, Корнєєв Євген Михайлович, ТОВ
«Донецька нафтова компанія», ТОВ «Гамалія» викликаються на 6 січня
2016 року о 10.00 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи
по суті.

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

Суддя Величко О. В.

Годованцю Михайлу Дмитровичу (09.12.1969 р.н., який зареєстрований:
02099, м. Київ, вул. Руднєва, 49/20, кв. 17) необхідно 13.01.2016 року з’явитись
на 09 год. 30 хв. до Дарницького районного суду м. Києва (м. Київ, вул. Кошиця,
5-а, кабінет № 109), для участі в судовому розгляді цивільної справи за позовом
Годованець Наталії Вячеславівни, Мовер Анни Олексіївни, Годованець Дмитра
Михайловича до Годованець Михайла Дмитровича, третя особа: Відділ у спра-
вах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб при Дарницькому РУ
ГУ МВС м. Києва, про визнання особи такою, що втратила право користування
жилим приміщенням та зняття з реєстрації місця проживання.

Годованець М.Д. у випадку неявки зобов’язаний повідомити суд про причини
неявки.

У разі неявки відповідача до суду справу буде розглянуто по суті за наявними
в ній матеріалами у їхню відсутність в порядку ст. 169 ч. 4 ЦПК України.

Суддя О. В. Домарєв
Селидівський міський суд Донецької області (85400, м. Селидове, вул. Пушкіна, 4)

розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-
інвестиційний банк» до Повного Станіслава Миколайовича за участю третьої особи:
ТОВ «УкрАктив» (ліквідатор Годз Олег Петрович) про стягнення заборгованості шляхом
звернення стягнення на предмет іпотеки. Третя особа ТОВ «УкрАктив», зареєстрований
за адресою: м. Донецьк, вул. Пушкіна, 30, яка викликається на 23.12.2015 р. об 11.30
год. до суду, для участі у розгляді справи по суті.

Третій особі ТОВ «УкрАктив» (ліквідатор Годз Олег Петрович) пропонується надати
свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття третьої особи до суду,
він повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його
відсутність.

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

Суддя Владимирська І. М.

У провадженні Броварського міськрайонного суду Київської області знахо-
диться цивільна справа за позовом Улянченко Любові Іванівни, Улянченка
Олександра Юрійовича до Аббасова Рустама Меджид огли, третя особа: Бро-
варський районний відділ УДМС України у Київській області, про визнання
особи такою, що втратила право користування житлом та зняття з реєстрації.

Броварський міськрайонний суд Київської області викликає як відповідачів
по вказаній справі Улянченко Любов Іванівну та Аббасова Рустама Меджид
огли, останнє відоме місце реєстрації: Київська обл., м. Бровари, вул. Черня-
хівського, буд. 23-Б, кв. 101.

Розгляд справи відкладено на 11 год. 40 хв. 25 грудня 2015 року та відбу-
деться у залі суду за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Грушевського,
буд. 2, каб. 213.

Суд попереджає, що у випадку повторної неявки дана справа буде розгля-
нута у відсутності відповідача за наявними в ній матеріалами.

Суддя Н. М. Петришин

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Франчук Ларису Євти-
хівну, 18.10.1961 року народження, останнє відоме місце проживання: м. Чер-
нівці, вул. І. Миколайчука, 5/3, як відповідача в судове засідання по цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку
«ПриватБанк» до Франчук Лариси Євтихівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання призначене о 10.00 год. 28 грудня 2015 року за адресою:
м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, кабінет № 20.

До зазначеної дати суд пропонує відповідачу надати заперечення на позов
та докази на їх підтвердження.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідом-
леним про час і місце розгляду справи і у випадку її неявки в судове засідання
справа буде розглянута за її відсутності.

У разі вашої неявки в судове засідання справу буде розглянуто у вашу від-
сутність.

Суддя В.М. Чебан
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Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідача в судове засідання Хмура Євгенія
Миколайовича в судове засідання, для розгляду цивіль-
ної справи за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва «Ідея Банк» до Хмура Євгенія Миколайовича про
звернення стягнення на предмет застави, яке відбу-
деться 28 грудня 2015 року о 09 год. 00 хв. (резервна
дата судового засідання — 30 грудня 2015 року о 09 год.
00 хв.) у приміщенні Новопсковського районного суду
за адресою: вул. Леніна, 28, смт Новопсков Луганської
області.

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

Суддя В. В. Заботін

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (суддя Гаврилов В.А.) викликає в судове
засідання відповідачів: Харченка Артема Вікторовича,
ТОВ «ЕНТРАДА» у справі за позовом ПАТ «Банк Форум»
про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Останнє місце проживання відповідачів: м. Донецьк.
Судове засідання призначене на 21 січня 2016 року

об 11.00 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпров-
ська, 135, каб. 407.

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

Суддя В. А. Гаврилов

Бахмацький районний суд Чернігівської області викли-
кає в судове засідання Нагалюка Петра Мефодійовича,
який є відповідачем у справі за позовом Васечко Тамари
Петрівни до Нагалюка Петра Мефодійовича про визнання
особи такою, що втратила право користування житлом. Су-
дове засідання відбудеться 28 грудня 2015 року о 09 год.
00 хв. у приміщенні Бахмацького районного суду Чернігів-
ської області за адресою: вул. Жовтнева, 42, м. Бахмач,
Чернігівська область, головуючий по справі суддя При-
ліпко В.М.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач
вважається повідомленим про день, час та місце розгляду
справи і у випадку неявки до суду справа може бути роз-
глянута за його відсутності.

Суддя В. М. Приліпко

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фі-
зичних осіб на ліквідацію ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК» по-
відомляє, що Курочку Ірину Валеріївну, економіста
відділення, Луценко Олену Костянтинівну, юрискон-
сульта юридичного відділу юридичного управління, Гор-
ват Тетяну Юріївну, директора відділення та Рудову
Катерину Сергіївну, провідного економіста відділення,
буде звільнено відповідно до п. 1 ст. 40 КЗпП України
28.12.2015 року у зв’язку із ліквідацією ПАТ «УКРГАЗ-
ПРОМБАНК». Вам належить з’явитись за адресою: Дніп-
ровська набережна, 13, м. Київ, для отримання трудової
книжки та вихідної допомоги.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, Донецька область, вул. Артема, 5)
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Універсал
Банк» до Титаренка Дмитра Євгеновича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Відповідач по справі: Титаренко Дмитро Євгенович,
08.10.1983 p.н., який мешкає: Донецька область, м. Єна-
кієве, вул. Курако, 62/1, викликається на 29 грудня 2015
poку о 8 годині 00 хвилин до суду: м. Артемівськ, вул. Ар-
тема, 5, кім. 313, для участі в розгляді справи по суті.

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

Суддя Радченко Л. А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) роз-
глядає цивільну справу № 219/9862/15-ц, 2/219/4068/2015 за
позовною заявою Зав’ялової Юлії Сергіївни до Зав’ялова
Сергія Олександровича про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі: Зав’ялов Сергій Олександрович (ос-
таннє відоме суду місце реєстрації за адресою: 86400, До-
нецька область, м. Єнакієве, вул. Комяхова, б. 2, кв. 2)
викликається на 28 грудня 2015 року о 09 годині 00 хвилин
до суду, каб. 212, для участі в розгляді справи по суті.

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

Суддя О. П. Харченко

Новоайдарський районний суд викликає Скрябіна Ва-
дима Вікторовича, 21 грудня 1982 року народження, за-
реєстрованого за адресою: м. Луганськ, кв. Южний, буд.
4, кв. 66, як відповідача в судове засідання з цивільної
справи №419/2315/15-ц за позовом Скрябіної Світлани
Михайлівни до Скрябіна Вадима Вікторовича про розір-
вання шлюбу, що відбудеться 23 грудня 2015 року о
09.30 годині в приміщенні суду за адресою: Луганська
область, смт Новоайдар, вул. Миру, 38.

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

Суддя О. М. Іванова

Полонський районний суд Хмельницької області ви-
кликає в судове засідання як відповідача Драченко На-
талію Сергіївну, 17.12.1988 р.н., адреса проживання
зазначена позивачем: м. Полонне, вул. Київська, 23, кв.
3, Хмельницька область, по цивільній справі 
№ 681/1978/15-ц за позовом Драченко Жанни Сергіївни
про позбавлення батьківських прав.

Розгляд справи відбудеться 14 січня 2016 року о
10.00 годині за адресою: 30500, м. Полонне, вул. Героїв
Майдану, 5 Хмельницької області (суддя Горщар А.Г.).

В разі неявки та неповідомлення про причину неявки,
справу буде розглянуто у відсутності відповідача по на-
явних у ній матеріалах.

Суддя А. Г. Горщар

Відповідач Фєр’єв Олександр Сергійович викли-

кається у Вінницький міський суд Вінницької області

(м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, зал №18) на су-

довий розгляд 14.01.2016 р. о 10 год. 30 хв. у справі

за позовом Фєр’євої К.Ф. про збільшення розміру

аліментів та позбавлення батьківських прав.

Суддя О. П. Король

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає Лісовенка Руслана Юрійовича як відповідача в
судове засідання для розгляду цивільної справи 
ЄУ№ 420/3078/15-ц за позовом Лісовенко Людмили Ми-
колаївни до Лісовенка Руслана Юрійовича про розір-
вання шлюбу, яке відбудеться 24 грудня 2015 року о 09
годині 00 хвилин (резервна дата судового засідання - 28
грудня 2015 об 11 годині 00 хвилин) у приміщенні Но-
вопсковського районного суду за адресою: Луганська
область, смт Новопсков, вул. Леніна, 28.

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

Суддя В. В. Заботін

Цюрупинський районний суд Херсонської області ви-
кликає в судове засідання на 20.01.2016 року о 10.30 год.
як відповідача Бурлака Віталія Леонтійовича за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційного банку
«Приватбанк» до Бурлака Віталія Леонтійовича про стяг-
нення заборгованості.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Цюрупин-
ського районного суду Херсонської області за адресою:
вул. Поштова, 48, м. Цюрупинськ.

У разі неявки відповідача в судове засідання справа
буде розглядатися за його відсутності за наявними в ній
доказами.

Крім того, суд роз’яснює відповідачу його обов’язок по-
відомити про причини неявки в судове засідання.

Суддя С. П. Савчак

Драбівський районний суд Черкаської області повідом-
ляє, що 23 грудня 2015 року о 10 годині 00 хвилин розгля-
датиметься цивільна справа за позовом ТОВ
«МАРКС.КАПІТАЛ» до Зінченка Віталія Олександровича
про стягнення в порядку регресу.

Слухання справи відбудеться в приміщенні Драбів-
ського районного суду за адресою: смт Драбів, вул. Шев-
ченка, 13, Черкаська область, під головуванням судді Фая
В.Г.

Відповідачу Зінченку В.О. необхідно з’явитися до суду
на вказаний час і дати пояснення по справі. При собі мати
документи. Попереджаємо, що у разі неявки без поважних
причин справа буде розглянута за вашої відсутності за на-
явними в ній доказами.

Суддя В. Г. Фай

Київський районний суд м. Одеси викликає у ци-
вільній справі за позовом ПАТ «Дельта Банк» до
Цуркан Сергія Миколайовича про стягнення забор-
гованості, № 520/11740/15-ц як відповідача Цуркан
Сергія Миколайовича.

Судове засідання відбудеться 12 січня 2016 р. о
09 годині 20 хвилин у судді Прохорова в приміщенні
Київського районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, каб. 244.

Суддя П.А. Прохоров

Козелецький районний суд Чернігівської області викли-
кає відповідача Майбороду Олександра Петровича, остан-
нім відомим місцем проживання якого є: с. Прогрес, вул.
Вокзальна, б. 1 Козелецького району Чернігівської області,
в судове засідання на 10.00 годину 28 грудня 2015 року
(17000, смт Козелець, вул. Леніна, 7 Чернігівської області)
у справі за позовом Яроша Віталія Дмитровича до Майбо-
роди Олександра Петровича про усунення перешкод у ко-
ристуванні та розпорядженні власністю.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач
вважається повідомленим про день, час і місце розгляду
справи. В разі неявки відповідача в судове засідання
справа може бути розглянута за його відсутності.

Суддя Соловей В. В.

Марківський районний суд Луганської області викли-
кає Управління житлово-комунального господарства Лу-
ганської міської ради на судове засідання для розгляду
цивільної справи за позовом Шелупахіної Тетяни Воло-
димирівни до Управління житлово-комунального госпо-
дарства Луганської міської ради про визнання права
власності на спадкове майно.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марків-
ського районного суду Луганської області 28.12.2015 р.
о 09.00 год. за адресою: смт Марківка, пл. Жовтнева,
буд. 31 Луганської області.

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

Суддя В. М. Шкиря

Старобільський районний суд Луганської області викли-
кає Кех Анатолія Миколайовича, відоме місце проживання:
Луганська область, м. Старобільськ, вул. Леніна, 57/14, як
відповідача в судове засідання по цивільній справі
№431/4170/15-ц, провадження №2/431/2309/15 за позовом
ПАТ Банк «ТРАСТ» до Кех А.М. про стягнення заборгова-
ності, що відбудеться 25 грудня 2015 р. о 08 год. 15 хв. у
приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Старо-
більськ, вул. Пролетарська, 38-«а».

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розгля-
датиме справу без вашої участі на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК
України.

Суддя І. В. Кудрявцев

Рокитнянський районний суд Київської області викли-
кає в судове засідання Рудакова Антона Олександро-
вича, зареєстроване у встановленому законом порядку
місце проживання якого є: смт Рокитне Київської об-
ласті, вул. Польова, 71, як відповідача у справі за позо-
вом Приватного акціонерного товариства «Київський
страховий дім» про стягнення страхового відшкодування
в порядку регресу.

Розгляд справи відбудеться о 09.30 годині 24.12.2015
року в приміщенні Рокитнянського райсуду Київської об-
ласті за адресою: 09600, вул. Заводська, 11, смт Рокитне
Київської області, тел./факс: 0456251339.

Суддя О. В. Литвин

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) роз-
глядає цивільну справу за позовом Федорченко Євгенії
Кузьмівни до Григор’євої Ганни Юріївни про визнання
особи такою, що втратила право користування житловим
приміщенням. Відповідач у справі: Григор’єва Ганна Юрі-
ївна, останнє відоме місце проживання: Донецька область,
м. Миколаївка, вул. Горького, буд. 13, кв. 55, викликається
на 28 грудня 2015 року о 10 годині 00 хвилин до суду для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Чемодурова Н. О.

Звенигородський районний суд Черкаської області
викликає в судове засідання як відповідача в цивільній
справі за позовною заявою Сільськогосподарського то-
вариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма
«АгроРось» до Харченка Ігоря Івановича про спросту-
вання недостовірної інформації та стягнення шкоди, зав-
даної діловій репутації, яке відбудеться 4 січня 2016 року
о 14.00 годині в приміщенні Звенигородського район-
ного суду Черкаської області за адресою: Черкаська
обл., м. Звенигородка, пp-т Шевченка, 12 а. У разі не-
явки до суду справа буде розглянута на підставі наявних
у ній доказів згідно з ч. 9 ст. 74, ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. В. Гончаренко

Апеляційний суд Одеської області викликає як відпо-
відачів: Обухову Світлану Трохимівну, Саінчину Тетяну
Олександрівну по справі за позовом Слесарчука Костян-
тина Євгеновича до Обухової Світлани Трохимівни, Саін-
чиної Тетяни Олександрівни, Самех Ахмед Ірини
Віталіївни про визнання договору купівлі-продажу квар-
тири недійсним, про повернення в натурі. Судове засі-
дання відбудеться 23 грудня 2015 року о 09 год. 30 хв. у
приміщенні Апеляційного суду Одеської області за ад-
ресою: м. Одеса, вул. Гайдара, 24а. У разі неявки Обухо-
вої Світлани Трохимівни, Саінчиної Тетяни
Олександрівни, судове засідання буде проведене у їхню
відсутність.

Суддя Р. Д. Громік

Садгірський районний суд м. Чернівці викликає
Влайка Іларіона Іларійовича, 10.03.1970 року народ-
ження, який зареєстрований: 1-й пров. Садовий, 4-а, 
м. Чернівці,  Влайко Віру Дмитрівну, 22.11.1980 року на-
родження, яка проживає: м. Заставна, вул. Транспортна,
1/25, як відповідачів по справі за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» про стягнення заборгованості.

Розгляд справи відкладено на 11.01.2016 року о 10.30
годині в приміщенні Садгірського районного суду: 
м. Чернівці, вул. Хотинська, 3.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки в судове за-
сідання справу буде розглянуто у вашу відсутність за на-
явними матеріалами.

Суддя Тріска А. І.

Жашківський районний суд Черкаської області викли-
кає в судове засідання як відповідача Присяжнюка Ми-
колу Олексійовича, зареєстрованого в с. Тинівка,
Жашківського району, Черкаської області, у справі за
позовом Присяжнюк Раїси Григорівни про розірвання
шлюбу.

Судове засідання відбудеться 25 грудня 2015 року о
10 год. 30 хв. в приміщенні Жашківського районного
суду за адресою: вул. Чапаєва, 8, м. Жашків, Черкаської
області.

В разі неявки відповідача в судове засідання та непо-
відомлення про причини неявки справа буде розглянута
за його відсутності на підставі наявних доказів.

Суддя М.О. Первак

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільну справу за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «Приватбанк» до Шульги
В’ячеслава Миколайовича, Клименка Олександра Воло-
димировича про стягнення заборгованості за кредитним
договором, місце проживання яких невідомо, виклика-
ються на 04.01.2016 року о 08.20 годині до суду, каб.
№22, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Михальченко А. О.

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Оде-
ської області викликає як відповідача Виноградову
Тамару Валентинівну в судове засідання, яке відбу-
деться 24.12.2015 року о 15.00 годині в приміщенні
Білгород-Дністровського міськрайонного суду за ад-
ресою: м. Білгород-Дністровський, вул. Енгельса, 27
(зал судових засідань №37), по цивільній справі 
№ 495/8717/15-ц за позовом Горолатов О.Ю. про
прийняття спадщини.

У разі неявки в судове засідання, справа може
бути розглянута у вашу відсутність.

Суддя О. Д. Гайда-Герасименко

Оболонський районний суд м. Києва викликає, як
відповідача Тарасенко Олену Юріївну по цивільній
справі № 2/756/138/15р. за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства КБ «Надра» до Тарасенко
Олени Юріївни про стягнення заборгованості, роз-
гляд якої призначено 25.01.2016 о 12.00 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 
№ 27, суддя Богдан О.О.

У разі неявки, справу буде розглянуто у відсут-
ності відповідача.

Суддя О.О. Богдан

Політична Партія «Успішна країна» повідомляє
про те, що у зв’язку з суспільно-політичною ситуа-
цією, що склалася на території Автономної Респуб-
ліки Крим, та обумовленою цим фактичною
бездіяльністю регіональної організації Політичної
партії «Наш Час» (наразі Політична партія «Успішна
країна») в Автономній Республіці Крим, Засіданням
Ради політичної партії «Успішна Країна» відповідно
до Статуту було прийнято рішення про припинення
діяльності (розпуск) регіональної організації Полі-
тичної партії «Наш Час» в Автономній Республіці
Крим.

Малиновський районний суд м. Одеси (суддя Пла-

вич І.В.) викликає Григор’єву Вікторію Миколаївну

як відповідача в судове засідання по справі 

№ 521/15100/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до

Григор’євої Вікторії Миколаївни про звернення стяг-

нення на предмет іпотеки, яке призначене на

20.01.2016 року о 10.00 год. (адреса: м. Одеса, вул.

В. Стуса, 1, зала № 217).

Суддя І.В. Плавич

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа за 
№ 310/8697/15-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Дельта Банк» до Перепелиці Олександра Воло-
димировича, Гвоздієвської Вікторії про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Судовий розгляд
справи призначено на 14 січня 2016 року о 09 год. 00 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 Перепелицю Олександра Володимиро-
вича як відповідача. Явка до суду є обов’язковою. В разі
неявки справа розглядатиметься за наявними матеріа-
лами.

Суддя О.В. Парій

Оболонський районний суд м. Києва викликає в су-
дове засідання Рудуху Василя Степановича як відпові-
дача та ТОВ «КД Коктебель», ТОВ «Талісман-К» в якості
третіх осіб по цивільній справі № 2/756/5684/15р
(756/11612/15-ц) за позовом ПАТ «Родовід Банк» до Ру-
духи Василя Степановича, 3-ті особи: ТОВ «КД Кокте-
бель», ТОВ «Талісман-К» про звернення стягнення на
заставлені майнові права за договором застави майно-
вих прав.

Судове засідання відбудеться 22 грудня 2015 р. о
09.00 годині в приміщенні Оболонського районного суду
за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-є, каб. 15.

Суддя Д.Г. Камбулов

Хмельницький міськрайонний суд повідомляє, що
розгляд цивільної справи № 686/19929/15-ц за позовом
Товариства з обмеженою відповідальністю «Порше Лі-
зинг Україна» до Драгана Юрія Антоновича, Захарова
Андрія Миколайовича про стягнення заборгованості від-
будеться 22 грудня 2015 року об 11.00 в приміщенні
суду за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану,
54, к. 310.

Явка відповідача Захарова A.M. в судове засідання
обов’язкова.

В разі неявки відповідача справа буде розглянута на
підставі наявних у ній матеріалів.

Суддя Продан Б.Г.

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області
(85302, м. Красноармійськ, вул. Горького, 20) розглядає ци-
вільну справу за позовом Уповноваженої особи Фонду га-
рантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової
адміністрації в ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» Міхно
С.С. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачі: Сердчечна Гулчехра Пулатовна, Кушнеренко
Вікторія Олексіївна викликаються на 20 січня 2016 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 відповідачі
повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута у їх відсутність.

Суддя Хмельова C.M.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоно-
сова, № 157) розглядає цивільні справи за позовом Бух-
тіярова П.О. до Бухтіярової К.Г. про розірвання шлюбу.
Відповідач у цивільній справі № 233/6724/15-ц Бухтіярова
Катерина Геннадіївна, 11.05.1991 р.н., зареєстрована: До-
нецька область, м. Макіївка, квартал Залізничний, 13/30,
викликається у судове засідання о 08.30 год. 25.12.2015 р.
Розгляд відбудеться в приміщенні Костянтинівського
міськрайонного суду Донецької області (корп. № 2, каб. 
№ 16).

У випадку неприбуття в судове засідання відповідач по-
винна повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за її відсутності.

Суддя Т.О. Мартишева
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 20 ГРУДНЯ

Oбласть Нiч День
Київська -1  +4       +3   +8
Житомирська -1  +4       +3   +8
Чернiгiвська -1  +4       +3   +8
Сумська -2  +3       +3    +8
Закарпатська 0  -5      +2   +7
Рiвненська -1  +4       +3    +8
Львiвська -1  +4       +3    +8
Iвано-Франкiвська -1  +4       +3    +8
Волинська -1  +4       +3    +8
Хмельницька -1  +4       +3    +8
Чернiвецька -1  +4       +3    +8
Тернопiльська -1  +4       +3    +8
Вiнницька -1  +4       +3    +8

Oбласть Нiч День
Черкаська -1  +4       +3    +8
Кiровоградська -1  +4       +3    +8
Полтавська -1  +4       +2    +7
Днiпропетровська -1  +4       +2    +7
Oдеська -2  +3       +3   +8
Миколаївська -2  +3       +3   +8
Херсонська -2  +3       +3   +8
Запорiзька -2  +3       +2   +7
Харкiвська -2  +3       +2   +7
Донецька -2  +3       +2   +7
Луганська -2  +3       +2   +7
Крим -1  +4       +4    +9
Київ +1  +3       +5    +7
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Полтавські пасічники 
допомагають Миколаєві

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ТРАДИЦІЇ. На першому поверсі будівлі Полтавської ОДТРК
«Лтава» нині відбувається незвичайна торгівля. З усіх куточків області
сюди позбиралися найвідоміші пасічники і торгують тут найрізнома-
нітнішою бджолопродукцією: медом, пергою, маточним молочком, ме-
довими напоями, стільником, вощиною, прополісною олією тощо. У
приміщенні стоїть такий аромат, що рідко хто втримається, щоб не ку-
пити пляшку медовухи чи меду. Тим більше, що він порівняно недо-
рого й коштує, в середньому 70 гривень за літрову банку. Зустрів тут
напередодні свята
Святого Миколая
членів обласної
спілки пасічників:
Сергія Хохича, па-
сіка якого стоїть у
Козельщинському
районі, Віктора Тка-
ченка (пасіка в Ре-
ш е т и л і в с ь к о м у
районі), Геннадія Ка-
щука (Полтавський
район), Василя Пе-
репелицю (Диканський), Надію Материнко (Полтавський район). Ви-
являється, для них це вже традиція — з благодійницькою метою влаш-
товувати подібну торгівлю саме напередодні свята Миколая. Назби-
рані кошти пасічники потім передадуть у міську школу-інтернат №2.
За словами Сергія Хохича, під їхньою опікою перебувають 160 дітей
з інвалідністю. Для кожного треба підготувати подарунок. Плюс бджо-
лярі раді підсолодити життя й міській дітворі. Вони разом з іншими під-
приємцями обласного центру встановлюють для маленьких полтавців
ялинку, організовують «солодкий стіл», подарунки. Як мінімум кожен
пасічник передає на подарунки 15 баночок меду. Здають і гроші. При-
чому не тільки для дітей, а й для бійців АТО, родичів загиблих та по-
ранених бійців. Сергій Хохич каже, що через волонтерів з «батальйону
небайдужих» вони переказали на оборону наших східних рубежів при-
стойні кошти. За один раз здавали по 60 і 70 тисяч гривень. Правда,
це було торік. У цьому році полтавці жертвують уже не так активно. 

— Вдячності від людей не чекаємо. Це все — від душі. Якщо нам
хтось добра побажає, і це вже дорогого варте, це дорожче, ніж гроші.
Я завжди пригощаю людей, якщо бачу, що вони потребують моєї до-
помоги. На День свята меду в мене всі полтавські діди безкош-
товно мед куштували, — посміхається пан Сергій. — Віриться,
таку філософію сповідують і колеги по цеху.  

Вони разом з іншими 
підприємцями обласного
центру встановлюють 
для маленьких полтавців
ялинку, організовують 
«солодкий стіл», подарунки.

Усе буде Happy art

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

ВИЗНАННЯ. Об’єднаний
світ боротьби наприкінці року
традиційно складає рейтинг
найкращих борців планети і
так само вже традиційно в
ньому чимало вітчизняних
спортсменів. Оксана Гергель,
ставши чемпіонкою світу,
очолила список міжнародної
організації United World Wres-
tling у категорії 60 кг. Жана
Беленюка, чинного чемпіона

світу у вазі 85 кг, визнано
найкращим борцем 2015
року, інформує Асоціація
спортивної боротьби України. 

Колеги Оксани Гергель по
збірній також потрапили в
двадцятку кращих: у найлег-
шій вазі під номером 9 — На-
таля Пульковська, 53 кг —
Лілія Горішна під номером 16,
у категорії 55 кг — Тетяна Кіт
на четвертій позиції, а Ла-
риса Скоблюк на 17-й, 58 кг
— Тетяна Лавренчук шістнад-
цята, у категорії 63 кг на тре-

тьому місці Юлія Ткач, Аліна
Махиня сьома у вазі 69 кг, а в
75 кг — на 18-й сходинці Ок-
сана Ващук. 

Серед вільників відзначи-
лись Василь Шуптар, який
став п’ятим у вазі 61 кг, Ібра-
гім Алдатов — сьомий в кате-
горії 86 кг. У традиційно по-
тужній для України категорії
97 кг одразу два борці потра-
пили в десятку кращих:
Павло Олійник — п’ятий і Ва-
лерій Андрійцев — восьмий,
в списку важковаговиків (125

кг) також одразу два наших
борці — Ален Засєєв (13) та
Олександр Хоцянівський (19). 

Борці класичного стилю
також показали цього року
хороші результати: у вазі 66
кг на 15-му місці Денис
Дем’янков, Армен Варданян
— другий у категорії 71 кг,
Дмитро Пишков (75 кг) —
шістнадцятий, Олександр
Шишман (80 кг) — десятий,
Дмитро Тимченко (98 кг) —
четвертий, як і Олександр
Чернецький у вазі 130 кг. 

Українські борці очолили світовий рейтинг

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

ОФІЦІЙНО. Виконком вітчиз-
няної Федерації футболу учора
продовжив контракт з головним
тренером збірної України Ми-
хайлом Фоменком. Рішення ух-
валили одноголосно після дво-
годинної наради. Контракт з фа-
хівцем діятиме до закінчення
чемпіонату Європи, який пройде
у Франції з 10 червня по 10
липня наступного року. 

Також на своїх місцях зали-
шиться весь тренерський штаб:
Володимир Онищенко, Олек-
сандр Заваров, Юрій Сивуха та
Віталій Шпанюк. Михайло Фо-
менко став головним тренером
«синьо-жовтих» у грудні 2012-го,
після чого вивів команду у фі-
нальну частину чемпіонату Єв-

ропи-2016, де українці зіграють
з Німеччиною, Польщею і Північ-
ною Ірландією. Збірна України
під керівництвом цього настав-
ника вперше подолала плей-оф
кваліфікації, обігравши у стико-
вих поєдинках Словенію (2:0 і
1:1).

Також виконком ФФУ біль-
шістю голосів підтримав канди-
датуру Олександра Головка на
посаду головного тренера моло-
діжної збірної України. А Сергія
Ковальця, під керівництвом
якого команда не зуміла квалі-
фікуватися на чемпіонат Єв-
ропи-2015, відправлено у від-
ставку.

Варто зазначити, що сімох
гравців молодіжної збірної вже
викликав у національну збірну
Михайло Фоменко, — це хоро-
ший результат. 

Фоменко залишився біля керма збірної

Михайло Іванович уже означив ключові дати підготовки
до Євро-2016: 19 травня команду почнуть навантажувати,
щоб підготувати якнайліпше

Оксана ГОЛОВКО, 
Володимир ЗАЇКА (фото),

«Урядовий кур’єр»

ВИСТАВКА. Винахідник
цього яскравого оригінального
самобутнього стилю —  добро-
зичливо-милого, душевно-щи-
рого, позитивно-оптимістич-
ного простору, в якому успішно
живуть і співіснують люди, тва-
рини, птахи та інші, — сучасний
український скульптор, худож-
ник, кераміст Сергій Гераси-
менко. Happy art — мистецтво
щастя. І справді, його роботи
випромінюють  неймовірне
тепло й доброту. Одного разу
побачивши їх, назавжди закар-
бовуєш у пам’яті й уже не  сплу-
таєш  ні з чим.   

Один з найвідоміших в Ук-
раїні представників наївного
мистецтва народився 29 грудня
1967 року в місті Чайков-
ському Пермської області
Росії. Чималий вплив на худож-
ній смак і навички Сергія мав
його дід Костянтин Гераси-
менко, теж художник. Сергій-
кові було десять років, коли ро-
дина переїхала до Луцька, тож
його творчий шлях розпочався
саме тут. 

Мати Сергія Валентина Се-
менівна Герасименко — голов-
ний художник Луцького шовко-
вого комбінату, мала ділові та
дружні зв’язки з багатьма ху-
дожниками й митцями свого
часу. Вона і познайомила сина
з передовими талановитими

діячами мистецтва. У цьому се-
редовищі формувався і
розвивався молодий
Сергій Герасименко як
творча особистість і
майбутній художник.

Його освіта роз-
маїта: в Ужгород-
ському училищі
декоративно-при-
кладного мистец-
тва він розпочав
із художньої
обробки
дерева,
з в і д т и
перевівся
на факуль-
тет кера-
міки, надих-
нувшись ро-
ботами ху-
дожників-
керамістів
З а к а р -
паття. У
Н а ц і о -
нальній
академії обра-
з о т в о р ч о г о
мистецтва та архітектури опа-
нував станковий живопис.
Любов до живопису та кера-
міки породила унікальний ав-
торський стиль Happy аrt.
Майоліка С. Герасименка кар-
динально відрізняється від
усіх творів, виконаних у цій
техніці. 

Передовсім це буяння яскра-
вих фарб, нескінченний потік
сюжетних зображень, які авто-

рові вдається дуже
гармонійно згрупу-
вати у фантастичний
колаж. У розмаїтті сю-
жетів зустрічаються
люди, тварини, гори і
море, хмари і літаки,
будинки й дерева… 

Нині виставку
робіт митця  експону-
ють у Музеї історії
Києва.

Красномовно-безмовні й
завжди усміхнені герої 
Герасименка дивляться
широко розплющеними очима
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