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КУРси ВалЮт/БаНКІВсЬКІ МЕтали  встановлені Національним банком України на 18 листопада 2015 року
USD 2377.1078 EUR 2536.3740 RUB 3.6303 / AU 256537.47 AG 3387.38 PT 204906.69 PD 129076.95

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

Влучний удар Андрія Ярмоленка розірвав-таки замкнене коло попередніх невдач у стикових матчах
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Час вчити 
французьку

ЦИТАТА ДНЯ

ПАВЛО КЛІМКІН:

Рішуча готовність 
до рішучої відповіді 

ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ. Науково-практична конференція за 
результатами командно-штабного навчання з органами вій-
ськового управління та органами управління Збройних сил «Рі-
шуча відповідь-2015» відбулася у Міністерстві оборони за учас-
ті Президента Петра Порошенка та Прем’єр-міністра Арсенія 
Яценюка. Було обговорено питання забезпечення ефективної 
взаємодії між ЗСУ, СБУ, центральними органами виконавчої 
влади, зокрема налагодження нової системи логістики й забез-
печення війська всім необхідним, повідомляє УНІАН.

Президент Петро Порошенко закликав якнайшвидше здати 
в експлуатацію фортифікаційні споруди в зоні АТО: «Прошу ви-
значити для дообладнання дуже короткі терміни здачі комплек-
сів в експлуатацію». А в умовах інспірування та ініціювання Ро-
сією глобальної дестабілізації це потребує переведення нашої 
здатності на реагування на абсолютно новий якісний рівень. 
«У разі переходу агресора до активних наступальних опера-
цій нам є чим гідно зупинити ворога», — запевнив Петро По-
рошенко.

ЦИФРА ДНЯ

600 млн доларів, 
за даними уряду, можуть становити 

втрати України у разі запровадження 
Росією продовольчого ембарго 

у 2016 році  

«Ось іще один 
крок уперед: парламент 

Греції ратифікував 
законопроект щодо 

Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС».

ФІНАНСИ ЗНАННЯ

«УК» з’ясував,  
навіщо  потрібен 
Кредитний реєстр 
Національного 
банку України

Переміщені 
університети не лише 
відновлюють власні 
сили, а й ведуть 
інформаційну боротьбу

Міністр закордонних справ про невідворотність 
процесу євроінтеграції України 

ЄВРО-2016. Збірна України — серед учасників 
фінальної частини майбутньої футбольної першості 
Старого Світу

Уряд не сходить зі шляху перетворень 
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр доручив провести перевірки 
деяких найбільших державних підприємств 

Катерина МАЦЕГОРА, 
«Урядовий кур’єр»

До України прибула місія 
МВФ. Цими днями всі полі-

тичні сили мають змогу провес-
ти з її представниками зустрічі 
й напрацювати єдині принципи 

податкової політики і показники 
державного бюджету на 2016 рік. 
Такими словами Прем’єр-міністр 
Арсеній Яценюк звернувся до 
присутніх в залі засідань. 

Прем’єр також не має сумні-
ву, що до кінця поточного року 
Україна матиме держбюджет 

наступного. А окремо він заявив, 
що уряд підтримує зміни Мініс-
терства фінансів, внесені до про-
ектів законів щодо податкової та 
митної політики. А ще до кінця 
року шляхом голосування в пар-
ламенті слід запровадити змі-
нити в галузі охорони здоров’я, 

освіти, державних закупівель, в 
процесах приватизації. 

«Нам необхідна спільна полі-
тична воля, аби продемонстру-
вати, що Україна не сходить ні 
на крок зі шляху реформ. Голо-
сування у Верховній Раді має 
бути злагодженим. Не слід пе-

ретворювати законодавчі питан-
ня на політичне протистояння. 
Уряд готовий працювати з усіма 
фракціями, щоб виробити єди-
ний спільний пакет законодав-
ства», — опосередковано 
звернувся до парламен-
таріїв Арсеній Яценюк.
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СКАСОВАНО НАКАЗИ ПРО ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСІВ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ
ПОСАД КЕРІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ-УЧАСНИКІВ КОНЦЕРНУ

Державний концерн «Укроборонпром» повідомляє, що у зв’язку з прийняттям
постанови Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2015 року № 917 «Про вне-
сення зміни до пункту 11 постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р.
№ 777», якою передбачено, що Порядок проведення конкурсного відбору керівників
суб’єктів господарювання державного сектору економіки не застосовується для від-
бору  керівників державних підприємств оборонно-промислового комплексу, в тому
числі казенних підприємств, які входять до складу Державного концерну «Укробо-
ронпром», були скасовані накази про оголошення конкурсів на заміщення вакантних
посад керівників таких підприємств:

- ДП «45 експериментальний механічний завод»;
- ДП  «Кіровоградський ремонтний завод»;
- ДП «Шепетівський ремонтний завод»;
- ДП «Новатор»;
- ДП «Житомирський ремонтний завод радіотехнічного обладнання «Промінь»;
- ДП «Українська авіаційна транспортна компанія»;
- ДП Науково-дослідний інститут «Буран»;
- Рубіжнянський казенний хімічний завод «Зоря»;
- Казенне підприємство «Зміївський ремонтний енергомеханічний завод»;
- ДП Науково-дослідний інститут радіолокаційних систем «Квант-Радіолокація»;
- ДП «Завод імені В.О. Малишева»;
- ДП «Київський науково-дослідний інститут гідроприладів»;
- ДП «Радіовимірювач»;
- ДП «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод»;
- ДП «Конотопський авіаремонтний завод «АВІАКОН»;
- ДП «Рівненський автомобільний ремонтний завод»;
- Шосткинський казенний завод «Зірка»;
- ДП «Дослідно-конструкторське бюро авіації загального призначення»;
- ДП «Херсонський завод суднового обладнання та суднової арматури»;
- ДП «Машинобудівна фірма «Артем»;
- Костянтинівське державне науково-виробниче підприємство «Кварсит»;
- ДП «Оризон-Навігація»;
- ДП «Конструкторське бюро «Артилерійське озброєння»;
- ДП «Харківське конструкторське бюро з двигунобудування»;
- ДП «Закарпатське вертолітне виробниче об’єднання»;
- ДП «Спеціальне конструкторське бюро «Спектр»;
- ДП Український радіотехнічний інститут;
- Дочірнє підприємство Державної компанії «Укрспецекспорт» – Державне під-

приємство «Укроборонсервіс»;
- Державне виробничо-технічне підприємство «Південавіапромналадка»;
- ДП «Спеціальне конструкторське бюро «Mолнія»;
- Державна компанія з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спе-

ціального призначення «Укрспецекспорт».

Марківський районний суд Луганської області викликає відпові-
дача Каминіну Єлизавету Юрїївну на судове засідання для розгляду
цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «Приватбанк» до Каминіної Єлизавети Юріївни
про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марківського район-
ного суду Луганської області 08.12.2015 р. о 14.00 год. за адресою:
смт Марківка, пл. Жовтнева, буд. 31 Луганської області.

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

Суддя А. П. Чернік

Куйбишевський районний суд Запорізької області (71001, Запо-
різька область, смт Куйбишеве, вул. Леніна, 26-А) розглядає ци-
вільну справу за позовом Боброва Віталія Федоровича до
Державного підприємства «Сніжнеантрацит» про стягнення забор-
гованості по заробітній платі, компенсації заробітної плати у зв’язку
з порушенням строків її виплати, середнього заробітку за весь час
затримки розрахунку при звільненні та відшкодування моральної
шкоди.

Відповідач по справі №319/1459/14-ц - Державне підприємство
«Сніжнеантрацит», ідентифікаційний код юридичної особи
31906124, місцезнаходження юридичної особи: 86500, Донецька об-
ласть, м. Сніжне, вул. Леніна, 32, в особі свого повноважного пред-
ставника викликається до суду на 16 год. 00 хв. 26 листопада 2015
року для участі у розгляді справи по суті (зал судових засідань №1).

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

Відповідачу пропонується надати свої заперечення проти позову
та докази на їх підтвердження. У випадку неявки відповідача в судове
засідання та неповідомлення суду про поважну причину неявки,
позов буде розглянутий за його відсутності за наявними у справі до-
казами. 

Суддя Скляр С. Ю.

Марківський районний суд Луганської області викликає відпові-
дача Дуленко Світлану Олександрівну на судове засідання для роз-
гляду цивільної справи за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Дуленко Світлани
Олександрівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марківського район-
ного суду Луганської області 25.11.2015 р. о 10 год. 00 хв. за адре-
сою: 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

Срібнянський районний суд Чернігівської області викликає
Морозова Анатолія Валерійовича, 26.09.1986 р.н., останнє ві-
доме місце проживання: Донецька область, м. Сніжне, вул. 250
років Донбасу, 6/44, як відповідача в цивільній справі за позо-
вом Морозової Олесі Анатоліївни про стягнення аліментів. Су-
дове засідання відбудеться о 10 год. 02.12.2015 р. у приміщенні
суду: смт Срібне Чернігівської області, вул. Леніна,41-а. У разі
неявки до суду оголошення вважається належним повідомлен-
ням, справа буде розглянута за відсутності відповідача на під-
ставі наявних доказів.

Суддя В. М. Ходіч

Сватівський районний суд Луганської області, розташований
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34, викликає Сапронова Олександра Івановича як відпо-
відача в судове засідання по цивільній справі № 426/4885/15-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства «Райффайзен
Банк Аваль» до Сапронова Олександра Івановича про стягнення
кредитної заборгованості, що відбудеться 23 листопада 2015
року o 14.00 год.

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

Суддя В. О. Половинка

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в судове засідання
відповідача Макарова Михайла Андрійовича (останнє відоме місце
проживання: м. Київ, вул. Ованеса Туманяна, буд. 15-а, кв. 481) по
цивільній справі за позовом Федорченка Василя Андрійовича до Ма-
карова Михайла Андрійовича, третя особа: Реєстраційна служба Го-
ловного управління юстиції у м. Києві про витребування майна з
чужого незаконного володіння, яке відбудеться 11 грудня 2015 року
об 11.00 год. у приміщенні Дніпровського районного суду м. Києва
за адресою: м. Київ, вул. І. Сергієнка, 3, каб. 47.

У разі неявки відповідача Макарова М. А. справа буде розглянута
у його відсутність.

Суддя Марцинкевич В. А.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької об-
ласті знаходиться цивільна справа за № 310/6900/15-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до Пашкової
Інни Євгенівни про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром. Судовий розгляд справи призначено на 23 листопада 2015 року
о 09 год. 30 хв. в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за
адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб.
409. Суддя Парій О. В. тел. (код 06153) 4-70-63.

Суд викликає Пашкову Інну Євгенівну як відповідачку. Явка до
суду є обов’язковою. В разі неявки справа розглядатиметься за на-
явними матеріалами.

Кремінський районний суд Луганської області,
що розташований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Кремінна, вул. Тітова, 5, викликає На-
заренко Юлію Іванівну та Рябініна Валентина
Івановича як обвинувачених в судове засідання
по кримінальному провадженню № 414/1899/15-к,
провадження № 1-кп/414/176/2015 стосовно На-
заренко Юлії Іванівни та Рябініна Валентина Іва-
новича, обвинувачених за ч. 2 ст. 110 КК України,
що відбудеться 23 листопада 2015 року о 09 го-
дині 00 хвилин.

Суддя Є. М. Акулов

Саратський районний суд Одеської області (68200, смт Сарата Одеської області, вул. Леніна,
107, суддя Смірнова І. О.) викликає в судове засідання на 3 грудня 2015 року о 14 годині 00
хвилин як відповідачку Даскал Рамзілю Міндіянівну, яка зареєстрована в с. Крива Балка, вул.
Радянська, 72 Саратського району Одеської області по цивільній справі за позовом Даскал Ві-
талія Івановича в інтересах малолітніх осіб, які не можуть самостійно захистити свої права:
Даскал Максима Віталійовича, Даскал Каміли Віталіївни, Даскал Каріни Віталіївни до Даскал
Рамзілії Міндіяновни, з викликом третіх осіб: представника Кривобалківської сільської ради
Саратського району Одеської області; представника Служби у справах дітей Саратської рай-
онної державної адміністрації Одеської області; прокурора Саратського району Одеської об-
ласті про позбавлення батьківських прав.

В разі неявки та невиконання обов’язку повідомити суд про причину неявки справу буде
вирішено без вашої участі за наявними у справі доказами.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, вул. Маяков-
ського, 21) розглядає цивільні справи за позовом Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «Приватбанк» до:

Михайлова Сергія Дмитровича про стягнення заборгованості за кредитним договором,
місце проживання якого невідомо, викликається на 09.12.2015 року о 08.00 годині до
суду, каб. №22, для участі у розгляді справи по суті;

Ковтуна Дениса Анатолійовича про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром, місце проживання якого невідомо, викликається на 09.12.2015 року о 08.15 годині
до суду, каб. №22, 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 справи бу-
дуть розглянуті у їхню відсутність. 

Суддя Михальченко А. О.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл. повідомляє, що цивільна
справа № 2/243/5385/2015 за позовом ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та
Гарантія» до Богом’я Юлії Адамівни про стягнення заборгованості за кредит
призначена до розгляду 23.11.2015р. на 09.00 год. за адресою суду: 
м. Слов’янськ, Донецька обл., вул. Добровольського, 2 (2 поверх).

Явка відповідачки Богом’я Юлії Адамівни, зареєстрованої за адресою: 
м. Горлівка Донецької обл., вул. Ватутіна, б. 9, Микитівський район —
обов’язкова.

При собі мати паспорт.
Суддя Руденко Л. М.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в су-
дове засідання як відповідача Вітвицьку Олену Леонідівну по цивільній
справі № 409/3161/15-ц за позовом Вітвицького Олексія Осиповича до
Вітвицької Олени Леонідівни про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 23.11.2015 року (резервна дата
27.11.2015 року) об 11 годині 00 хвилин у залі Білокуракинського ра -
йонного суду Луганської області за адресою: 92200, Луганська область,
смт Білокуракине, пл. Горького, буд. 2. У разі неявки суд розглядатиме
справу без участі відповідача на підставі ст. 224 ЦПК України. 

Суддя Полєно В. С.

Офіційне повідомлення ПАТ «Укртелеком»
З 27.11.2015 ПАТ «Укртелеком» впроваджує тариф на виконання

робіт з розробки та видачі технічних умов на послугу з використання
опор повітряних ліній зв’язку.

Детальну інформацію про зазначений тариф та умови його засто-
сування розміщено на сайті www.ukrtelecom.ua.

Отримати додаткову інформацію можна також і за телефоном Кон-
такт-центру 0-800-506-800 (801).

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької
області (87535, м. Маріуполь, пр. Металургів, 231) роз-
глядає цивільну справу за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до
Ларікова Сергія Сергійовича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Відповідач по справі Ларіков Сергій Сергійович, ос-
таннє відоме місце реєстрації в Іллічівському районі м.
Маріуполя по вул. Довгополого, буд. 184/2, виклика-
ється о 08.10 годині 20 листопада 2015 року та о 08 го-
дині 24 листопада 2015 року до суду, кабінет № 14, 15
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності на підставі
ст. ст. 169 ч. 4., 225 ЦПК України.

Суддя О. О. Хараджа

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької
області (87535, м. Маріуполь пр. Металургів, 231) роз-
глядає цивільну справу за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до
Алієва Вусала Керіма огли про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Відповідач по справі Алієв Вусал Керім огли, останнє
відоме місце реєстрації в Іллічівському районі м. Маріу-
поля по вул. Карпінського, буд. 78, кв. 9, викликається
о 08 годині  05 хвилин 30 листопада 2015 року до суду,
кабінет № 14, 15 для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності на підставі
ст. ст. 169 ч. 4, 225 ЦПК України.

Суддя О. О. Хараджа

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької
області (87535, м. Маріуполь, пр. Металургів, 231) роз-
глядає цивільну справу за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до
Бєлкіна Сергія Михайловича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Відповідач по справі Бєлкін Сергій Михайлович, ос-
таннє відоме місце реєстрації в Іллічівському районі 
м. Маріуполя по пр. Металургів, буд. 177, кв. 144, викли-
кається о 08 годині 05 хвилин 30 листопада 2015 року
до суду, кабінет № 14, 15 для участі у розгляді справи
по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності на підставі
ст. ст. 169 ч. 4, 225 ЦПК України.

Суддя О. О. Хараджа

В порядку ч.9 ст. 74 ЦПК України Прилуцький міськра -
йонний суд Чернігівської області повідомляє, що судове за-
сідання в цивільній справі за позовом ТОВ «ОТП Факторинг
Україна» до Лабазова Віктора Станіславовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором призначено на 20
листопада 2015 року о 12 годині 00 хвилин та буде прове-
дено в приміщенні суду за адресою: Чернігівська область,
м. Прилуки, вул. Котляревського, 62, 2 поверх, кабінет 
№ 10, під головуванням судді Ільченко О. І. Для участі у
справі як відповідач викликається Лабазов Віктор Станісла-
вович, 13.07.1960 р.н., останнє місце реєстрації: Чернігівська
обл., м. Прилуки, вул. 1-го Травня, 107 Б, кв. 57.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідача у
даній справі, він вважається повідомленим про день, час та
місце її розгляду. Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідача на розгляд справи за умови відсутності
повідомлень про причини його неявки, справа буде розгля-
нута в його відсутність на підставі наявних у ній доказів.

Вугледарський міський суд Донецької області (85670, м. Вугле-
дар, вул. Трифонова, 22) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ Комерційний банк «Приватбанк» до Попруги Вадима Євгено-
вича про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Попруга Вадим Євгенович, 09.10.1968 року
народження, зареєстрований за адресою: Донецька область, м.
Вугледар, вул. Шахтарська, 8/63.

Справу призначено до розгляду о 09.00 годині 11 грудня 2015
року.

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 від-
сутність.

Суддя С. І. Жамбровський

Макарівський районний суд Київської області в цивільній справі № 370/2324/15-ц за позовом
прокурора Макарівського району Київської області в інтересах держави в особі Бишівської сіль-
ської ради Макарівського району Київської області до Щербака Анатолія Васильовича, треті особи
без самостійних вимог: Бовенко Раїса Григорівна, Кенарев Едуард Михайлович, Плюта Галина
Михайлівна, Маврічева Кіра Ігорівна, Маврічева Олександра Федорівна, Маврічев Олександр Ми-
хайлович, Коваль Анатолій Семенович, Кривошеін Олександр Григорович, Чернявська Ніна Вік-
торівна, Штунь Ольга Ігорівна про визнання недійсними державних актів на землю, викликає до
суду відповідача по справі:

Щербака Анатолія Васильовича, останнє відоме місце проживання якого: Одеська область, м.
Одеса, вул. М. Жукова, будинок 24, квартира 83, о 14 годині 20 хвилин 23 листопада 2015 року.

У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута за відсутності Щербака Анатолія Ва-
сильовича.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Макарівського районного суду Київської області
за адресою: смт Макарів, вул. Фрунзе, 35.

Суддя Н. Б. Мазка

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРИ УМВС УКРАЇНИ 
В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (КОД ЄДРПОУ 08596966 (ЛІКВІДАЦІЯ)

Наказом Міністерства внутрішніх справ №1399 від 07.11.2015 про ліквідацію під-
розділів Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України пе-
редбачено ліквідувати як юридичну особу Управління Державної служби охорони
при УМВС України в Миколаївській області (54001, Миколаївська обл., м. Миколаїв,
вул. Шевченка, 52, код ЄДРПОУ 08596966).

Головою ліквідаційної комісії затверджено начальника відділу Управління поліції
охорони в Миколаївській області – Колбягіна Сергія Валерійовича (РНОКПП
2419501852).

Заяви кредиторів приймаються протягом двох місяців з моменту публікації ого-
лошення у письмовому вигляді за адресою: 54001, Миколаївська обл., м. Миколаїв,
вул. Шевченка, 52.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засі-
дання відповідача по справі № 409/2690/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до
Стецкова Володимира Михайловича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Судове засідання відбудеться 03.12.2015 року о 13.30 год. (резервна дата
10.12.2015 р. о 13.30 год.) у залі суду за адресою: Луганська область, смт Біло-
куракине, пл. Горького, 2. Викликається Стецков Володимир Михайлович, ос-
таннє місце реєстрації: Луганська область, Артемівський район, м. Луганськ, 
кв. Зарічний, буд. 6, кв. 98.

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

Суддя Максименко О. Ю.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засі-
дання відповідача по справі № 409/2690/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до
Стасевича Олександра Івановича про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

Судове засідання відбудеться 03.12.2015 року о 14.00 год. (резервна дата
10.12.2015 р. о 14.00 год.) у залі суду за адресою: Луганська область, смт Біло-
куракине, пл. Горького, 2. Викликається Стасевич Олександр Іванович, останнє
місце реєстрації: Луганська область, Артемівський район, м. Луганськ, вул.
Южний, б. 5, корп. 6, кв. 132.

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

Суддя Максименко О. Ю.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засі-
дання відповідача по справі № 409/2682/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до
Епова Віталія Миколайовича про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором.

Судове засідання відбудеться 03.12.2015 року о 14.30 год. (резервна дата
10.12.2015 р. о 14.30 год.) у залі суду за адресою: Луганська область, смт Біло-
куракине, пл. Горького, 2. Викликається Епов Віталій Миколайович, останнє місце
реєстрації: Луганська область, м. Луганськ, кв-л Зарічний, б. 16, кв. 208.

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

Суддя Максименко О. Ю.
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Сватівський райсуд Луганської обл. (м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги,
34) викликає відповідачів: Кльопова Дениса Олександровича, Іванішина Еду-
арда Віталійовича (справа № 426/3343/15-ц) 25.11.2015 р. о 09.00 год. за
позовом КС «Компаньйон» про стягнення кредиту.

Суддя А. С. Река

Втрачено суднові документи 
на судно «BAYLINER», бортовий номер УКА-4100-К 

на ім’я Бабушкін С.В., 
вважати недійсними.

Втрачені документи на човен
з бортовим номером «МИК-0152-К», видані на ім’я 

Ставіцький Леонід Олексійович, а саме: судновий білет, 
вважати недійсним.

Сватівський райсуд Луганської обл. (м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги,
34) викликає відповідача Чисту Ніну Павлівну (справа № 426/4856/15-ц)
26.11.2015р. о 14.00 год. за позовом КС «Компаньйон» про стягнення кре-
диту.

Суддя В. Д. Половинка

ПОВІДОМЛЯЄМО про втрату Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ПО-
ВНОГО ТОВАРИСТВА «ЗЕЛЕНСЬКА Л.І. І КОМПАНІЯ. ЛОМБАРД «ДОВІРА» (код ЄДРПОУ
34695358) серія ЛД №347, виданого 15.03.2007 року Державною комісією з регулю-
вання ринку фінансових послуг України за Розпорядженням Комісії №6949 від
15.03.2007року , реєстраційний №15101936. 

Втрачені документи на човен з бортовим номером «UA 0778 DN»,
видані на ім’я Атаманенка Миколи Івановича, Свідоцтво про право
власності та Свідоцтво про право плавання під державним прапором
України - вважати недійсними.

Рубіжанський міський суд Луганської обл. (м. Рубіжне, вул. Миру, 34) викликає від-
повідачів: Білунка Святослава Олеговича та Бєлокобилєнко Надію Володимирівну
30.11.2015р. о 09.00 год. за позовом КС «Компаньйон» про стягнення кредиту, справа 
№ 425/2185/15-ц.

У випадку вашої неявки суд врахує це та розгляне справу 07.12.2015р. о 09.00 год.
Суддя Д. С. Коваленко

12.11.2015 р. були втрачені: Паспорт громадянина України Москаленка
Володимира Кузьмовича, серія СК 006282, виданий Васильківським МВ
ГУМВС України в Київській області 21.04.1995р., посвідчення водія та тех-
паспорт на автомобіль Шевроле Авео АА 4674 ЕР. З 12.11.2015 р. прошу
вважати їх недійсними.

Втрачене свідоцтво на право власності на житло від 02.06.1995 р.
№36707, видане Державним підприємством по ремонту та експлуатації житл.
фонду «Житловик», на квартиру, розташовану за адресою: Донецька обл.,
м. Маріуполь, вул. Київська, буд. 78, кв. 94, яка належить Литвяк Анастасії
Степанівні, Литвяк Роману Федоровичу, вважати недійсним.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в судове
засідання як відповідачів Бондаренка Сергія Вікторовича
(останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. Ованеса Ту-
маняна, буд. 15а, кв. 481), Бажеріну Катерину Володими-
рівну (останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул.
Ованеса Туманяна, 15а, кв. 481) по цивільній справі за по-
зовом Федорченка Василя Андрійовича до Бондаренка Сер-
гія Вікторовича, третя особа: Реєстраційна служба
Головного управління юстиції у м. Києві про витребування
майна з чужого незаконного володіння, яке відбудеться 11
грудня 2015 року о 10:30 год., в приміщенні Дніпровського
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. І. Сергі-
єнка, 3 каб. 47. (Суддя Марцинкевич В. А.). У разі неявки від-
повідачів Бондаренка С. В., Баженіної К. В. справа буде
розглянута у їх відсутність. 

Дарницький районний суд м. Києва викликає Петровську Ок-
сану Валеріївну, 15.08.1982 р.н., місце народження: м. Южно-
Сахалінськ, Сахалінська обл., Російська Федерація, місце
реєстрації якої по м. Києву та Київській області не встановлено,
останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. Будищанська, 6,
кв. 30, як відповідача по цивільній справі за позовом Петровської
Наталії Володимирівни до Овсієнко Олександра Миколайовича,
Петровської Оксани Валеріївни, третя особа: Деснянська 
районна в м. Києві державна адміністрація про позбавлення
батьківських прав, яке відбудеться під головуванням судді Ко-
ренюк A. M. о 12 год. 30 хв. 21 грудня 2015 року за адресою: м.
Київ, вул. Севастопольська, 14, зал. 27.

З опублікуванням даного оголошення відповідач Петровська
Оксана Валеріївна вважається повідомленою про час та місце
розгляду справи.

Святошинський районний суд м. Києва у зв’язку
з розглядом цивільної справи №2/759/5380/15 за по-
зовом Малиновської Маргарити Ігорівни до Дубо-
вицького Олега Леонідовича про стягнення аліментів
на утримання дитини викликає як відповідача Дубо-
вицького Олега Леонідовича в судове засідання, яке
відбудеться 30 листопада 2015 року о 10 год. 00 хв.
в приміщенні Святошинського районного суду м.
Києва за адресою: 03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа,
27-А, зал с/з № 9.

У разі повторної неявки відповідача справа буде
розглянута у відсутності останнього.

Суддя Н. Г. Лопатюк

Березанський міський суд Київської області ви-
кликає в судове засідання як відповідача Корніць-
кого Костянтина Степановича по справі за позовом
Петренка Миколи Миколайовича про стягнення гро-
шових коштів за розпискою.

Судове засідання відбудеться 9 грудня 2015 року
о 10 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: вул.
Леніна, 32, м. Березань, Київської області. В разі не-
явки відповідача Корніцького Костянтина Степано-
вича в судове засідання справа буде розглянута за
його відсутності.

Суддя Г. К. Голік

В провадженні Бердянського міськрайонного суду знахо-
диться цивільна справа № 310/9325/15-ц за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства комерційний банк
«ПРИВАТБАНК» до Щуко Світлани Володимирівни про стяг-
нення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 14.12.2015 р. о 09 годині 20
хвилин в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за
адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів,
64, каб. № 406, суддя Троценко Т. А. тел. (06153) 3-55-31.

Суд викликає Щуко Світлану Володимирівну як відпові-
дача.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. В разі неявки від-
повідача справа буде розглянута за наявними матеріалами.

Бердянським міськрайонним судом, що знаходиться
за адресою: вул. Комунарів, 64, м. Бердянськ, 30 листо-
пада 2015 року о 15.30 годині буде проведено судове за-
сідання у цивільній справі № 310/9319/15-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПРИВАТБАНК» до Шуніна Олега Матвійовича про стяг-
нення заборгованості.

Суд викликає Шуніна Олега Матвійовича як відпові-
дача.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі не-
явки відповідача в судове засідання воно буде прове-
дене за наявними матеріалами.

Суддя З. П. Пустовіт

В провадженні Бердянського міськрайонного суду зна-
ходиться цивільна справа № 310/9653/15-ц за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПРИВАТБАНК» до Гагаріної Ірини Володимирівни про стяг-
нення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 15.12.2015 р. о 10 годині
00 хвилин в приміщенні Бердянського міськрайонного суду
за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Кому-
нарів, 64, каб. № 406, суддя Троценко Т. А. тел. (06153) 
3-55-31.

Суд викликає Гагаріну Ірину Володимирівну як відпові-
дача.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. В разі неявки
відповідача справа буде розглянута за наявними матеріа-
лами.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду зна-
ходиться цивільна справа № 310/9648/15-ц за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПРИВАТБАНК» до Рязанової Тетяни Олексіївни про стяг-
нення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 15.12.2015 р. о 10 годині
00 хвилин в приміщенні Бердянського міськрайонного суду
за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Кому-
нарів, 64, каб. № 406, суддя Троценко Т. А. тел. (06153) 
3-55-31.

Суд викликає Рязанову Тетяну Олексіївну як відповідача.
Явка відповідача до суду є обов’язковою. В разі неявки

відповідача справа буде розглянута за наявними матеріа-
лами.

Роменський міськрайонний суд Сумської області пові-
домляє, що 25 листопада 2015 року о 9 годині 30 хвилин у
приміщенні Роменського міськрайонного суду Сумської об-
ласті за адресою: м. Ромни Сумської області, вул. Соборна,
№ 12, буде слухатися у відкритому судовому засіданні ци-
вільна справа № 2/585/1150/15 (унікальний номер
585/3139/15-ц) за позовом Публічного акціонерного това-
риства Комерційний банк «ПриватБанк» до Кошовець Ната-
лії Володимирівни про стягнення заборгованості.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідача
Кошовець Наталії Володимирівни вона вважається повідом-
леною про час і місце розгляду справи і у випадку неявки
справа підлягає розгляду в її відсутності.

Суддя Л. П. Кондратенко

Деснянський районний суд м. Києва викликає як

відповідача Дудку Ольгу Олександрівну в судове за-

сідання, яке призначено на 11.00 год. 25.11.2015

року по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «При-

ватБанк» про стягнення заборгованості (каб. №9, 

пр. Маяковського, 5-в, м. Київ).

Суддя Н. Д. Буша

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької об-
ласті (87535, м. Маріуполь, пр. Металургів, буд. 231) роз-
глядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
до Дмитряка Михайла Богдановича про стягнення заборго-
ваності.

Відповідач Дмитряк Михайло Богданович викликається
на 7 грудня 2015 року о 08.00 год. до Іллічівського район-
ного суду м. Маріуполя Донецької області, каб.8, для участі
у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази.

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

Суддя Харитонова Г. Л.

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

Відповідач Кібукевич Тамара Іванівна викликається на 7
грудня 2015 року о 08.20 год. до Іллічівського районного
суду м. Маріуполя Донецької області, каб.8, для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази.

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

Суддя Харитонова Г. Л.

Кілійський районний суд Одеської області викликає
Козловського Олександра Казимировича, Сандрак Івана
Федоровича, Тульба Дмитра Андрійовича як відповідачів
в судове засідання, що відбудеться 01.12.2015 року о 09
годині 30 хвилин в приміщенні Кілійського районного
суду Одеської області за адресою: м. Кілія, Одеської об-
ласті, вул. Леніна, 19, для розгляду цивільної справи 
№ 502/2061/15-ц за позовом Браславського Володимира
Івановича, третя особа, яка не заявляє самостійних
вимог, щодо предмету спору: Кілійський районний сек-
тор ГУ ДМС України в Одеській області до Козловського
Олександра Казимировича, Сандрак Івана Федоровича,
Тульба Дмитра Андрійовича про визнання осіб такими,
що втратили право  користування житловим приміщен-
ням.

У разі неявки відповідачів в судове засідання справу
буде розглянуто у їх відсутність на підставі наданих до-
казів.

Суддя О. А. Маслеников

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля, Донецької області вул. Радянська
буд. 39А) розглядає цивільні справи за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства Комерційний банк «При-
ватбанк» до Полянського Михайла Івановича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач Полянський М. І. викликається на 14
грудня 2015 року о 09.30 годині до Добропільського
міськрайонного суду, кабінет № 7, для участі у розгляді
справи. До розгляду цивільної справи пропонується на-
дати суду письмові пояснення та заперечення, а також
усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відпові-
дача, необхідно повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у його відсутність на під-
ставі наявних у них даних чи доказів і ухвалено заочне
рішення.

Суддя Діденко C. O.

У провадженні Ковельського міськрайонного суду
Волинської області знаходиться цивільна справа за
позовом Смаль Анни Вікторівни до Чміля Василя
Гервасійовича про визнання особи такою, що втра-
тила право на проживання в квартирі.

Ковельський міськрайонний суд Волинської об-
ласті повідомляє, що Чміль Василь Гервасійович ви-
кликається як відповідач у вищевказаній справі у
відкрите судове засідання, що призначене о 10 го-
дині 00 хвилин 30 листопада 2015 року в приміщенні
Ковельського міськрайонного суду Волинської об-
ласті за адресою: м. Ковель, вул. Незалежності, 15;
головуючий у справі суддя Лесик В. О.

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

ПрАТ «СК «ВУСО» у зв’язку з втратою просить вва-
жати недійсними наступні документи:

поліси обов’язкового страхування цивільно-правової відпо-
відальності власників наземних транспортних засобів -  
АІ 0219062 АІ 0217549 АІ 5902212 АІ 7783487 АІ 2906939 
АІ 5904427 АІ 2903196  АІ 0219063 АІ 0217550 АІ 5902213 
АІ 7783489 АІ 2893091 АІ 5908225 АІ 2903197  АІ 0219064 
АІ 3693151 АІ 5902214 АЕ 2773772 АІ 2893092 АІ 3698341 
АІ 2903198  АІ 0219065 АІ 3697767 АІ 3698756 АЕ 2776340 
АС 6831383 АІ 3698342 АІ 2903199  АІ 0219066 АІ 3698591 
АІ 7584634 АЕ 2776341 АІ 4681854 АІ 3696553 АІ 2903200  
АІ 0219067 АІ  3698651 АІ 7584635 АЕ 2776342 АІ 4681855 
АІ 3696554 АІ 2903201  АІ 0219068 АІ  3698652 АІ 3700927 
АЕ 2776343 АІ 2889414 АІ 3696555 АІ 2903202  АІ 0219069 
АІ 4683873 АІ 3700928 АЕ 2784202 АІ 2889415 АІ 3699935 
АІ 3689691  АІ 0205507 АІ 4683874 АІ 3700929 АЕ 2784203 
АІ 3696685 АІ 2903193 АІ 3689692  АІ 0221082 АІ 5902210 
АІ 7584313 АЕ 2784204 АІ 3701388 АІ 2903194 АІ 3689693  
АІ 2904306 АІ 5902211 АІ 7782901 АІ 2906866 АІ 5904422 
АІ 2903195 АІ 3689694 АІ 3689423 АІ 3689424.

Октябрський районний суд м. Полтави викликає відповідачів:
Скриль Галину Володимирівну, 18.11.1969 р.н., Скриль Галину
Володимирівну в інтересах неповнолітньої Скриль Людмили
Костянтинівни, 27.06.2001 р.н., Гордієнко Юлію Юріївну,
05.02.1989 р.н., останнє відоме місце мешкання яких: кв. 
№ 17, корп. 2 у б. № 17/24 по вул. Г. Сталінграда в м. Полтаві, у
судове засідання по цивільній справі за позовом Галдич Миколи
Михайловича до Скриль Галини Володимирівни, Скриль Г. В. в
інтересах неповнолітньої Скриль Л. К., Гордієнко Ю. Ю., треті
особи - комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна ор-
ганізація № 2» Полтавської міської ради, Галдич Н. Т., Галдич М. М.,
Служба у справах дітей виконавчого комітету Октябрської рай-
онної у м. Полтаві ради, про визнання осіб такими, що втратили
право користування житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться о 13 годині 00 хвилин 23 грудня
2015 року в приміщенні суду в каб. № 20 за адресою: м. Полтава,
вул. Навроцького, 5. Явка до суду обов’язкова. У разі неявки
справу буде розглянуто за вашої відсутності. Відповідачі зо-
бов’язані повідомити суд про причини неявки.

Суддя О. І. Шевська

Куйбишевський районний суд Запорізької області (71001,
Запорізька область, смт Куйбишеве, вул. Леніна, 26-А) роз-
глядає цивільні справи за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Пяташова О.І. про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Відповідач по справі № 319/1236/15-ц Пяташов
Олександр Ігорович, 13.10.1992 р.н., останнє відоме місце
проживання: 86500, Донецька область, м. Сніжне, вул. Ра-
дянська, б. 108, кв. 65, викликається до суду о 10 год. 00 хв.
4 грудня 2015 року для участі у розгляді справи по суті (зал
судових засідань № 1).

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

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

Суддя Скляр С. Ю.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (суддя Т. І. Котормус) викликає в судове за-
сідання у справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
про стягнення заборгованості як відповідачів:

- Хмелевського Віталія Сергійовича, останнє місце
проживання: 86100, Донецька обл., м. Макіївка, м-н
Комсомольський, 21/33. Судове засідання призна-
чено на 24 листопада 2015 року о 09.00 год.;

- Кліщ Олександра Борисовича, останнє місце
проживання: 86100, Донецька обл., м. Макіївка, вул.
Ольховська, пров. 3, буд. 55. Судове засідання при-
значено на 24 листопада 2015 року о 09.30 год.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази.

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

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання як відповідача по
справі № 409/2779/15-ц за позовом Коношевич Ок-
сани Олександрівни в інтересах неповнолітнього
Склярова Богдана Артемовича до Склярова Артема
Олександровича про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 02.12.2015 року о
08.00 год. (резервна дата 09.12.2015 р. о 08.00 год.)
в залі суду за адресою: Луганська область, смт Бі-
локуракине, пл. Горького,2.

Викликається Скляров Артем Олександрович, ос-
таннє місце реєстрації: м. Луганськ, квартал Мирний
б. 8, кв.129.

У випадку неявки відповідача справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми знахо-
диться цивільна справа № 591/5792/15-ц, провадження
2/591/2161/15 за позовом Кузнєцової Олени Сергіївни до
Кузнєцова Петра Сергійовича, треті особи: Служба у справах
дітей Сумської міської ради, Зарічний РВ м. Суми УДМС у
Сумській області, про стягнення аліментів, надання дозволу
на виготовлення проїзних документів для виїзду за кордон
та виїзд за кордон малолітньої дитини без згоди батька.

Зарічний районний суд м. Суми у відповідності до ч. 9 
ст. 74 ЦПК України, викликає до суду Кузнєцова Петра Сер-
гійовича, останнє відоме місце проживання: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, вул. Шевченка, буд. 15, кв. 10, як
відповідача по справі на 25 листопада 2015 року о 16.00 год.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Зарічного
районного суду м. Суми за адресою: м. Суми, вул. Акаде-
мічна, 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.

Першотравневий районний суд м. Чернівці викли-
кає Мартинюка Олексія Тимофійовича, 04.06.1982
року народження, останнє відоме місце проживання
якого за адресою: с. Клішківці, Хотинський р-н, Чер-
нівецької обл. як відповідача у судове засідання по
цивільній справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційний банк «Приватбанк» до
Мартинюка Олексія Тимофійовича, третя особа: Від-
діл державної виконавчої служби Хотинського 
районного управління юстиції про звільнення майна
з-під арешту.

Розгляд справи призначено на 26 листопада 2015
року о 09 год. 30 хв. у приміщенні Першотравневого
районного суду, розташованого за адресою: м. Чер-
нівці, вул. Головна, 105, каб. №2.

У разі вашої неявки в судове засідання справу
буде розглянуто за вашої відсутності.

Суддя І. В. Іщенко

Бершадський районний суд Вінницької області ви-
кликає в судове засідання як відповідача Лаппу Ро-
мана Євгеновича (останнє відоме місце проживання:
м. Бершадь, вул. Ціолковського, 36, Бершадського
району, Вінницької області) по цивільній справі 
№ 126/3265/15-ц за позовом ПАТ «Приват банк» до
Лаппи Романа Євгеновича про стягнення заборгова-
ності.

Розгляд справи відбудеться в приміщенні Бер-
шадського районного суду Вінницької області (вул.
Шевченка, 4, м. Бершадь, Вінницька обл.) о 10.00 го-
дині 8 грудня 2015 року.

У разі неявки сторони справа буде розглянута за
відсутності відповідача за наявних у справі доказів.

Суддя Жарун А. П.

Бершадський районний суд Вінницької області ви-
кликає в судове засідання як відповідача Процепову
Людмилу Володимирівну (останнє відоме місце про-
живання: м. Бершадь, вул. 50 років Жовтня, 54, Бер-
шадського району, Вінницької області) по цивільній
справі № 126/3200/15-ц за позовом ПАТ «Приват
банк» до Процепової Людмили Володимирівни про
стягнення заборгованості.

Розгляд справи відбудеться в приміщенні Бер-
шадського районного суду Вінницької області (вул.
Шевченка, 4, м. Бершадь, Вінницька обл.) об 11.00
годині 8 грудня 2015 року.

У разі неявки сторони справа буде розглянута за
відсутності відповідача за наявних у справі доказів.

Суддя Жарун А. П.
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Попаснянським районним судом Луганської об-

ласті викликається до суду:

- Карпенко Юлій Сергійович (останнє місце про-

живання: 93309, Луганська обл., м. Попасна, вул. Та-

ганська, буд. 40) на 10 годин 30 хвилин 23.11.2015 р.

для участі у розгляді справи № 423/1111/15-ц по суті

за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Мозолєва Т.В.

Тальнівським районним судом Черкаської області

викликається до суду:

- Славна Світлана Костянтинівна (останнє місце

проживання: 20430, Черкаська обл., Тальнівський р-н,

с. Поташ, вул. Ватутіна, 18) на 10 годин 00 хвилин

07.12.2015 р. для участі у розгляді справи 

№ 704/1321/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «При-

ватБанк». 

Суддя Дьяченко Д. О.

Бобровицький районний суд Чернігівської області
викликає в судове засідання Федусь Оксану Воло-
димирівну, яка є відповідачем у справі за позовом
ПАТ КБ «Приват Банк» про стягнення заборгова-
ності.

Судове засідання відбудеться 26 листопада 2015
року о 10 год. 00 хв. у приміщенні Бобровицького
районного суду за адресою: вул. Незалежності, 47,
м. Бобровиця, Чернігівська область. 

Суддя Булига Н. О.

Дубровицький районний  суд Рівненської області
викликає Гончарова Юрія Олексійовича (19-11-1979
року народження) як відповідача в судове засідання
по цивільній справі №560/1300/15-ц за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Гончарова Юрія Олексійовича,
про стягнення заборгованості, що призначена до
розгляду на 08 грудня 2015 року о 10 год. 00 хв. в
приміщенні Дубровицького районного суду, за ад-
ресою: м. Дубровиця, вул. Воробинська, 22.

У разі неявки відповідача в судове засідання
справа буде розглянута у його відсутності на підставі
наявних доказів. 

Суддя Отупор К. М.

Дніпровський районний суд м. Києва повідомляє, що
08.12.2015 року о 12 год. 00 хв. розглядатиметься ци-
вільна справа № 755/14973/15-ц за позовом ТОВ «Лізинг
– Кредит» до Лапко Олександра Федоровича про стяг-
нення заборгованості з орендної плати.

Лапко Олександр Федорович, останнє відоме місце
знаходження: м. Київ, вул. Генерала Жмаченка, 18, кв.
64, викликається в судове засідання як відповідач. У разі
неявки відповідача справа буде розглянута на підставі
наявних в матеріалах справи доказів. Адреса суду: 
м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. № 202.

Суддя Бартащук Л. П.

Деснянський районний суд м. Києва викликає як

відповідача Герасімець Олександра Олександровича

у судове засідання, що призначено на 30 листопада

2015 року о 17 годині 15 хвилин по цивільній справі

за позовом Притужалової Нінель Вячеславівни до

Герасімець Олександра Олександровича про позбав-

лення батьківських прав (кабінет № 35, пр. Маяков-

ського, 5-в, м. Київ).

Суддя О. В. Лісовська

Світловодський міськрайонний суд Кіровоград-
ської області повідомляє, що 1 грудня 2015 року о
13 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: Кіро-
воградська область, м. Світловодськ, вул. Примор-
ська, 48 (Суддя Баранець A. M.), відбудеться
слухання цивільної справи № 401/3345/15-ц, провад-
ження по справі № 2/401/1440/15 за позовом Гекало
Ольги Вікторівни до Гекало Сергія Олексійовича про
стягнення аліментів.

В судове засідання викликається як відповідач Ге-
кало Сергій Олексійович.

Марківський районний суд Луганської області викликає як
відповідача Сотнікова Дмитра Володимировича на судове засі-
дання для розгляду цивільної справи за позовом Сотнікової
Ірини Анатоліївни до Сотнікова Дмитра Володимировича, треті
особи, які не заявляють самостійні вимоги щодо предмета
спору: Орган опіки та піклування Щорської міської Ради Черні-
гівської області, служба у справах дітей Щорської районної дер-
жавної адміністрації про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марківського
районного суду Луганської області 24.11.2015 р. о 10 год. 00 хв.
за адресою: смт Марківка, пл. Жовтнева, буд. 31 Луганської об-
ласті.

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

Суддя В. М. Шкиря

Шевченківський районний суд міста Києва за ад-
ресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, викликає
09.12.2015 року о 10 год. 30 хв. як відповідача Дань-
шина Миколу Валерійовича по справі за позовом
Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» до
Даньшина Миколи Валерійовича, третя особа: Това-
риство з обмеженою відповідальністю «МАНА
ТРЕЙД» про стягнення заборгованості.

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

Суддя Рибак М. А.

Біловодський районний суд Луганської області пові-
домляє Бондаря Івана Валерійовича, Бондаря Валерія
Івановича, Бондаря Олександра Валерійовича, останнє
відоме місце проживання: Луганська область, Біловод-
ський район, с. Новоолександрівка, вул. Папаніна, 25,
що 03.06.2015 року суддею Карягіною В.А. були винесені
заочні рішення, якими позовні вимоги ТОВ «Інженерно-
технічний центр «Технострім» до Бондаря Івана Валері-
йовича, Бондаря Валерія Івановича, Бондаря Олександра
Валерійовича про стягнення грошових коштів за трудо-
вим договором в сумі 4340 грн. 60 коп. з кожного задо-
волено в повному обсязі.

Суддя В. А. Карягіна

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання як відповідача Соловйову
Ірину Олександрівну (м. Луганськ, вул. Совєтськая, б. 14,
кв. 57) по справі № 409/3133/15-ц за позовною заявою
ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 02.12.2015 року о 10.00
год. (резервна дата 03.11.2015 р.) в залі суду за адре-
сою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шев-
ченка, 2.

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

Суддя Третяк О. Г.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як
відповідачку Громову Ганну Олександрівну за позо-
вом Громового Артема Юрійовича до Громової Ганни
Олександрівни про розірвання шлюбу. Судове засі-
дання відбудеться 10.12.2015 р. о 10 год. 00 хв. у
приміщенні Суворовського районного суду м. Одеси
за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козац-
тва, 68, зал судових засідань № 19. У разі неявки
Громової Ганни Олександрівни судове засідання
буде проведене у її відсутність.

Суддя Н. В. Виноградова

У Подільському районному суді м. Києва 24 лис-

топада 2015 року о 14 год. 00 хв. під головуванням

судді Богінкевич С. М. буде розглядатись цивільна

справа за позовом Собової Тетяни Пилипівни до Со-

бового Юрія Анатолійовича про розірвання шлюбу.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) у су-

дове засідання обов’язкова.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викли-
кає Вакурова Сергія Вікторовича, останнє відоме
місце проживання: м. Чернівці, вулиця Південно-
Кільцева, 31/74, в судове засідання по цивільній
справі за позовом ПАТ «УкрСиббанк» до Вакурова
С. В., Косенкової К. С., Українцева І. В. про стягнення
заборгованості о 10.00 годині 23 листопада 2015
року за адресою: м. Чернівці, вулиця Кафедральна,
4, кабінет № 16.

У разі неявки відповідача Вакурова Сергія Вікто-
ровича в судове засідання, справа буде розглянута
у його відсутність.

Суддя Гончарова І. М.

Суворовський районний суд м. Херсона в зв’язку
з розглядом цивільної справи за позовом Селівер-
стової Людмили Андріївни до Губарєвої Анастасії
Анатоліївни про усунення перешкод у користуванні
власністю, визнання особи такою, що втратила
право на користування житловим приміщенням, ви-
кликає як відповідача Губарєву Анастасію Анатолі-
ївну, останнє відоме місце проживання: м. Херсон,
вул. Леніна, 16, кв. 32.

Судове засідання відбудеться 17.12.2015р. о 09.00
год. Адреса суду: м. Херсон, вул. Маяковського, 6,
каб. 808.

Суддя О. В. Головко

Суворовський районний суд м. Одеси викликає в
судове засідання відповідача Андронова Олександра
Олександровича по справі Великого Валерія Федо-
ровича про визнання договору недійсним.

Слухання відбудеться 11.12.2015 р. об 11.30 год.
у приміщенні Суворовського районного суду 
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського
козацтва, 68, зал № 18.

В разі нез’явлення відповідача в судове засідання,
цивільна справа буде розглянута за його відсутності
на підставі наявних доказів.

Суддя О. С. Пепеляшков

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 13) розгляда-
ється цивільна справа за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до
Кобзар Нелі Володимирівни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором в розмірі 34304,59 грн.

Відповідач Кобзар Н. В. викликається до каб. № 6 суду
на 30.11.2015 року о 09. годині 00 хвилин для участі у
розгляді справи по суті.

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

Суддя Бєлоусов А. Є.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає відповідача Ломакіну Ганну Кондра-
тівну, 22.12.1970 р.н., за позовом КС «Центр
фінансових послуг» про стягнення заборгованості,
розгляд справи № 409/2468/15-ц відбудеться
01.12.2015 р. о 9 год.

Адреса суду: 92200, Луганська область, смт Біло-
куракине, пл. Горького, 2, тел. 2-27-92.

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

Суддя В. Г. Скворцова

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє
Малєвську-Малєвич Маріанну Леонідівну, що 8
грудня 2015 року о 10 год. 30 хв. за адресою: 03037,
м. Київ, вул. М. Кривоноса, 25, каб. 20, відбудеться
судове засідання в цивільній справі за позовом Ко-
роткова Андрія Петровича, до Малєвської-Малєвич
Маріанни Леонідівни як відповідача про стягнення
боргу.

При цьому повідомляємо, що у разі вашої неявки
в судове засідання без поважних причин або непо-
відомлення про причини своєї неявки, суд вирішує
справу на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Л. В. Шевченко

Бабкін Михайло Олександрович, проживає за адресою:
м. Київ, вул. Урлівська, 4-а, кв. 47, викликається як відпові-
дач Дарницьким районним судом м. Києва в судове засі-
дання, яке відбудеться 30 листопада 2015 року о 15 год. 00
хв. у цивільній справі за позовом Краснощок Дмитра Вікто-
ровича до Бабкіна Михайла Олександровича про стягнення
коштів за розписками.

Судове засідання відбудеться під головуванням судді
Леонтюк Л. К. у приміщенні Дарницького районного суду м.
Києва за адресою: 02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 14,
каб. 4, зал 5.

У разі неявки відповідачів у судове засідання справа буде
розглянута у їхню відсутність з урахуванням наявних у ній
доказів відповідно до чинного законодавства.

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської об-
ласті (м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) повідомляє відпові-
дача Зеленського Анатолія Андрійовича, який
зареєстрований за адресою: вул. Жуковського, 96, кв. 33,
м. Нікополь, Дніпропетровська область, по цивільній справі
182/7170/15-ц, провадження 2/0182/3806/2015 р. про слу-
хання справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Зелен-
ського Анатолія Андрійовича про стягнення заборгованості
за кредитним договором. Справа призначена до слухання
на 14.40 год. 9 грудня 2015 року під головуванням судді
Шестакової З. С.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута у його
відсутності на підставі тих доказів, які є в матеріалах справи.

Києво-Святошинський районний суд Київської об-
ласті (вул. Мельниченка, 1, м. Київ) викликає в су-
дове засідання відповідача Куделінську Тетяну
Анатоліївну, яке призначено на 4 грудня 2015 року
о 09.45 год. по розгляду цивільної справи 
№ 369/9785/15-ц за позовом ПАТ «Комерційний
Банк «Український фінансовий світ» до Куделінської
Тетяни Анатоліївни про звернення стягнення на
предмет іпотеки.

У разі неявки справа буде заслухана у вашу від-
сутність.

Суддя В. В. Нікушин

Відповідач Петрова Анастасія Юріївна викликається в
судове засідання на 9 грудня 2015 р. о 12 год. 00 хв. в
приміщення Святошинського районного суду м. Києва
за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, по цивільній
справі за позовом Кошетара Юрія Івановича до Петрової
Любові Вікторівни, Петрової Анастасії Юріївни, третя
особа: Святошинський районний відділ Головного уп-
равління Державної міграційної служби України в 
м. Києві, про визнання особи такою, яка втратила право
користування жилим приміщенням та зняття з реєстра-
ції.

В разі неявки відповідача в судове засідання слухання
справи буде відбуватись у його відсутність.

Суддя Морозова М. О. 

Рокитнянський районний суд Київської області
повідомляє Шевченко Юлію Миколаївну, що ци-
вільна справа № 2/375/508/15 за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Шевченко Юлії Миколаївни про
стягнення заборгованості за кредитним договором,
призначена до судового розгляду на 09.00 годину
26.11.2015 року за адресою: смт Рокитне Київської
області, вул. Заводська, 11. В разі неявки справа
буде розглянута у вашу відсутність на підставі наяв-
них доказів.

Суддя Л. М. Нечепоренко

Попільнянський районний суд Житомирської області ви-
кликає в судове засідання як відповідача Романюка Петра
Анатолійовича, 10 серпня 1990 року народження, останнє
місце проживання якого: с. Лисівка, вул. Запорізька, 20 По-
пільнянського району Житомирської області, у цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства Ко-
мерційний банк «ПриватБанк» до Романюка Петра Анатолі-
йовича про стягнення заборгованості, яке відбудеться о
09.30 годині 3 грудня 2015 року в залі суду Попільнянського
районного суду: смт Попільня, вул. Б.Хмельницького, 24
Попільнянського району Житомирської області.

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

Суддя Є. О. Зайченко

Полтавський районний суд Полтавської області викликає
Примака Аркадія Аркадійовича (останнє відоме місце про-
живання: Донецька обл., смт Верхньоторецьке, вул. Калі-
ніна, буд. 118) як відповідача в судове засідання по
цивільній справі за позовом Ткаченко Світлани Юріївни до
Примака Аркадія Аркадійовича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 3 грудня 2015 року о 10 го-
дині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: м. Полтава,
вул. Фрунзе, 154-А, суддя Гальченко О. О.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки справу буде роз-
глянуто за вашої відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини не-
явки в судове засідання.

Києво-Святошинський районний суд Київської об-
ласті (вул. Мельниченка, 1, м. Київ) викликає в су-
дове засідання відповідача Дуан Сяо Пен, яке
призначено на 4 грудня 2015 року о 09.30 год. по
розгляду цивільної справи №369/9788/15-ц за позо-
вом ПАТ «Комерційний Банк «Український фінансо-
вий світ» до Дуан Сяо Пен про звернення стягнення
на предмет іпотеки.

У разі неявки справа буде заслухана у вашу від-
сутність.

Суддя В. В. Нікушин

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоград-
ської області повідомляє, що 12.01.2016 року об 11.00
год. у приміщенні суду за адресою: вул. К. Лібкнехта, 76,
м. Олександрія (зал №3, суддя Тимченко Л. М.) відбу-
деться розгляд цивільної справи за позовною заявою
ПАТ КБ «Приватбанк» до Микитенко Раїси Павлівни про
стягнення кредитної заборгованості.

В судове засідання викликається Микитенко Раїса Па-
влівна, останнє відоме місце проживання та реєстрації:
вул. Артема, 17, кв. 2, м. Олександрія Кіровоградської
області.

У разі неявки в судове засідання Микитенко Раїси Па-
влівни справу буде розглянуто за її відсутності за мате-
ріалами справи.

Києво-Святошинський районний суд Київ-
ської області викликає як відповідача в судове
засідання Лола Олексія Володимировича по
справі № 369/11081/15-ц за позовом Спалєк На-
талії Ігорівни до Лола Олексія Володимировича
про оспорювання батьківства та внесення змін
в актовий запис про народження дитини.

Засідання відбудеться 27 листопада 2015
року о 09 год. 00 хв. за адресою: 03170, м. Київ,
вул. Мельниченка, 1.

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

Суддя Пінкевич Н. С.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання як відповідача по справі 
№ 409/1077/15-ц за позовом ПАТ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
БАНК РОЗВИТКУ» до Танасюка Олександра Григоро-
вича про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором.

Судове засідання відбудеться 01.12.2015 року о
08:00 год. (резервна дата 08.12.2015 р. о 08.00 год.) в
залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокура-
кине, пл. Горького, 2.

Викликається Танасюк Олександр Григорович, ос-
таннє місце реєстрації: Луганська область, м. Олексан-
дрівськ, вул. Агрономічеська, б. 227.

У випадку неявки відповідача справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Деснянський районний суд м. Києва викликає
Дуплій Олександра Степановича, 08.08.1959
року народження, як відповідача в судове засі-
дання, призначене на 12.30 год. 7 грудня 2015
року по справі за позовом Дуплій А. О., Дуплій
Я. О. до Дуплій Л. І., Дуплій О. С., треті особи:
ЖБК «Шовковик-13», Державна реєстраційна
служба України, про визнання права власності
на нерухоме майно за набувальною давністю.
Адреса суду: м. Київ, пр-т Маяковського, 5-В, ка-
бінет 36.

У випадку неявки відповідача справа буде
розглянута за його відсутності.

Суддя Клочко І. В.

Болградський районний суд Одеської області повідомляє відповідачів:
Каушанського Сергія Михайловича, Каушанського Михайла Михайловича,
місце реєстрації та місце проживання невідомі, що 01.12.2015 року о 09.00
годині в залі судового засідання № 4 Болградського районного суду Оде-
ської області за адресою: Одеська область, м. Болград, вул. 25 Серпня, 
№ 192, відбудеться судове засідання по цивільній справі № 497/2491/15-ц
за позовом Мунтянова Ігоря Вікторовича, Мунтянової Наталі Миколаївни
до Болградської міської ради Одеської області, Каушанського Сергія Ми-
хайловича, Каушанського Михайла Михайловича про визнання договору
купівлі-продажу дійсним, про визнання права власності.

Болградський районний суд пропонує відповідачам: Каушанському С. М.,
Каушанському М. М. подати пояснення, заперечення та усі наявні у них
докази по справі особисто або через представників.

У разі неявки в судове засідання Каушанського С. М., Каушанського М. М.,
справа може бути розглянута за відсутністю відповідачів та їх представ-
ників за наявними в ній доказами.

Суддя С. В. Кодінцева
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 20 ЛИСТОПАДА

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

Oбласть Нiч          День
Черкаська +3     +8      +6  +11
Кіровоградська +3     +8      +6  +11
Полтавська +3     +8      +6  +11
Дніпропетровська +4     +9      +7  +12
Одеська +5   +10     +9  +14
Миколаївська +4     +9      +8  +13
Херсонська +4     +9      +8  +13
Запорізька +4     +9      +9  +14
Харківська +3     +8      +5  +10
Донецька +3     +8      +5  +10
Луганська +3     +8      +5  +10
Крим +5   +10   +11  +16
Київ +5     +7      +8  +10
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«Провесінь надій»
ілюстрували юні
художники

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ. У Чер-
касах вийшла з друку збірка по-
езій Василя Симоненка «Прове-
сінь надій». Ця подія стала гідним
пошануванням письменника в рік
його ювілею. Книжка видана зав-
дяки міській програмі надання
грантів у галузі культури міста
Черкаси.

Як зазначено в анотації до ви-
дання, яке здійснив відомий у
Шевченковому краї видавець
Олександр Третяков, на сторінках
книги знайшли поєднання симо-
ненківське зачарування світом, йо-
го залюбленість у рідну мову й
Батьківщину, чуттєва і велична лірика, життєствердна поезія з ху-
дожньою інтерпретацією. 

До того ж це унікальна книга, оскільки кожна поезія Василя Си-
моненка ілюстрована роботами учнів мистецьких шкіл міста, студен-
тів кафедр і відділень мистецького спрямування черкаських універ-
ситетів та коледжів. Усі вони були учасниками міського конкурсу «Я
— ілюстратор», присвяченого 80-річчю від дня народження Василя
Симоненка. Підсумком конкурсу й стало видання книжки, проілюс-
трованої конкурсантами.

Ініціаторами й організаторами конкурсу стали обласна бібліотека
для юнацтва імені Василя Симоненка разом з обласною громад-
ською організацією «Світовид» за підтримки департаменту освіти та
гуманітарної політики Черкаської міської ради й управління у спра-
вах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації. Ідею конкурсу під-
тримали викладачі й керівники Черкаської дитячої школи мистецтв,
міського багатопрофільного молодіжного центру, дитячої художньої
школи імені Данила Нарбута, арт-студії «Глорія», спеціалізованої
школи № 20, художньо-технічного та державного бізнес-коледжу,
національного університету імені Богдана Хмельницького та держав-
ного технологічного університету. Саме вони організували своїх уч-
нів і студентів для участі в конкурсі та створення ілюстрацій до творів
Василя Симоненка. Юні художники працювали в довільних техніках
і вразили членів журі тонким відчуттям поезії, філософським напов-
ненням композицій, оригінальністю мислення.

Валерій МЕЛЬНИК,
«Урядовий кур’єр»

Про це під час історич-
ної години, присвяче-

ної 110-й річниці від дня
народження цього видат-
ного земляка, повідомили
у Волинському краєзнав-
чому музеї. 

Присутні мали змогу не
лише послухати лекцію
про життя, творчість та
трагічну смерть україн-
ського графіка, активного
учасника ОУН-УПА Ніла
Хасевича (1905 — 1952 рр.),
а й подивитися на оригіна-
ли його малюнків, пре д -
 ставлених на виставці
«Талант, народжений для
боротьби».

Свого часу чимало з них
збереглися завдяки па-
тріотизму нині покійного
вже офіцера КДБ Юрія

Хлопука. Коли нищили
архіви цього відомства,
саме він не допустив, щоб
полум’я навіки поглинуло
пам’ять про одноногого
випускника Варшавської
академії красних мис-
тецтв, який до останнього
подиху боровся проти то-
талітарної системи, за во-
лю українського народу і
його державність.    

— До широковідомих
графічних творів «Зота»,
як називали його друзі по
боротьбі, недавно дода-
лися два десятки нових,
досі не відомих мініатюр,
що були знайдені і пере-
дані в державний музей-
ний фонд на Рівненщині,
— розповів «Урядовому
кур’єру» заслужений пра -
цівник культури України
директор Волинського
краєзнавчого музею Ана-

толій Силюк. — Нові ма-
теріали поповнили і во-
линське зібрання про
криваву боротьбу 1940-х
— 1950-х років. Зокрема,
родина журналіста Бог-
дана Берекети, який од-
ним з перших почав писа-
ти правду про національ-
но-визвольні змагання
українців, передала нам
оригінали двох раніше не
відомих мініатюр та кар-
точки на Хасевича з кар-
тотеки  радянської полі-
тичної поліції.

Ці знахідки ще раз під-
твердили відомі слова про
те, що талант за будь-
яких обставин знайде до-
рогу до людей. Адже та-
лановиті ліногравюри, що
побачили світ у підпіль-
ній друкарні, як і літопи-
си того та інших часів не
згоріли. 

Учасники історичної
години також побачили
унікальні речі періоду
Другої світової війни, ма-
кет повстанської криїв-
ки, в якій жили україн-
ські партизани, та пере-
глянули фільм «Здобути
або не бути» — відеоісто-
рію цього геніального ху-
дожника часів боротьби
УПА.

Продовженням справи
патріота стали і пред-
ставлені на виставці су-
часні бофони, створені
молоддю у 2014-му на ос-
нові мініатюр головного
художника УПА. Вони
використовувалися при
збиранні грошей для ни-
нішніх українських вої-
нів, що ведуть збройну
боротьбу із теперішніми
московськими окупанта-
ми.

Ліногравюри, 
як і літописи, 
не горять
ВИЗНАННЯ. На Волині державний музейний
фонд поповнився новими матеріалами 
про головного художника УПА Ніла Хасевича

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ЗАХОПЛЕННЯ. У Мико-
лаєві відбувся оригінальний
дитячий конкурс. Юні аква-
ріумісти з Миколаєва, Одеси,
Вінниці, Херсона, Первомай-
ська та інших районів Мико-
лаївської області позмагали-
ся за звання кращого. Пере-
гони невипадково відбулися
на базі Миколаївської гімна-
зії №4. Цей навчальний за-
клад протягом останніх років
став показовим у справі ви-
ховання в учнів шанобливого
ставлення до природи та
тварин.

У школі створено єдиний в
країні самоокупний зоологіч-
ний клас, де поряд перебува-
ють різні тварини. Більш того,
під час уроку вчитель не за-
бороняє, аби бородата агама
чи африканський їжачок про-
сто ходили собі класом, а ді-
ти передавали б тваринок з
рук у руки. Сьогодні в зо -
ологічній колекції кабінету
біології три бородатих агами,
єменський хамелеон Валера,
16 хом’яків, кролики, чотири
морські свинки, п’ять кроли-
ків, шиншили, гекони, паву-
ки-птахоїди, американські
таргани, близько 40 видів ак-
варіумних рибок. А розпоча-

ла створювати свій особли-
вий кабінет п’ять років тому
вчитель-методист біології
гімназії №4 Олена Дьоміна. 

Вона розповідає, що, коли
прийшла працювати в цей
навчальний заклад, була шо-
кована обстановкою в кабіне-
ті та обладнанням. Усюди
стояли банки з препаровани-
ми мертвими тваринами, в
класі — сморід, діти задиха-
лися від сусідства з такими
експонатами. Почалось очи-
щення. Всі банки викинули на
смітник. Згодом одна з уче-
ниць принесла до класу 100-
літровий акваріум, вирішено
було займатися акваріумісти-

кою. Сама Олена Володими-
рівна з дитинства захоплю-
ється рибками. Жартує: у
батька було багато акваріу-
мів, а вона підгодовувала ри-
бок недоїденими котлетками.
За що звісно, отримувала
прочухана. Пізніше почала
всерйоз займатися розведен-
ням рибок та дизайном аква-
ріумів. Захопилися справою й
її учні.

Олена Володимирівна пе-
реконана: спілкування з тва-
ринами виховує в дітей не-
байдужість, щире ставлення
до тих, «кого приручили»,
відчуття відповідальності. Ад-
же тварина — не іграшка, її
треба годувати, прибирати за
нею. Зоогалерея  перебуває
на повній самоокупності.
Корм приносять і дорослі, й
діти. Є скринька, в яку кида-
ють пожертви. Якщо не вис-
тачає їжі чи грошей, діти зби-
рають макулатуру, здають її,
а на виручені кошти разом із
вчителем купують корм. Усе
прозоро, всі бачать, на що
йдуть зароблені гривні.  

Днями учні гімназії посіли
друге місце в регіональному
конкурсі юних акваріумістів.
А перемогла команда «Афа-
ліна» Одеського еколого-на-
туралістичного центру, третє
місце посіла команда «Гідри»
Миколаївського обласного
еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді. Фі-
налісти отримали подарунки,
а виставку акваріумів та зоо-
галерею за два дні відвідали
понад дві тисячі миколаївців. 

Акваріум та містика




