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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 19 листопада 2015 року
USD 2391.3585   EUR 2550.6230      RUB 3.6916     /    AU 255337.30      AG 3388.55      PT 203504.61      PD 30568.17

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

«УК» провів власне
розслідування скандального
випадку, коли колектори
спаплюжили репутацію
газети

ЦИФРА ДНЯ

Здоровий глузд 
бере гору

НАРЕШТІ. У відповідь на електронну петицію Президент Петро
Порошенко пропонує замінити в паспорті громадянина України
дублювання інформації про нього російською мовою на англій-
ську. 

Глава держави підтримав обурення співгромадян стосовно дуб-
лювання в паспорті громадянина України друкованої інформації
мовою держави, яку Верховна Рада визнала такою, що здійснює
агресію проти нашої Батьківщини.

«Враховуючи патріотичну позицію підписантів, а також праг-
нення українського суспільства до інтеграції в Європейський
Союз, вважаю за необхідне дублювання друкованої інформації в
паспорті громадянина України російською мовою замінити на ан-
глійську — як мову міжнародного спілкування», — зазначив Пет-
ро Порошенко.

Він повідомив, що направив у Кабінет Міністрів звернення з
пропозицією забезпечити (згідно з компетенцією) внесення зако-
нодавчих змін, аби було вжито відповідних заходів, повідомляють
на сайті Президента України.

ЦИТАТА ДНЯ

ГЕННАДІЙ ЗУБКО:
«Підписанням цієї
угоди український

уряд позбавив
водіїв необхідності

складати іспити 
і витрачати

кошти в Італії».
Віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства 
про те, що українці зможуть їздити Італією 
за українським посвідченням водія 
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ПЛАНИ

У 2015/2016
маркетинговому році наша
держава планує
експортувати рекордні 
36 мільйонів тонн збіжжя 

Куди подіти непотріб?

ЗАГРОЗА. Щоб наша країна не захлинулася у відходах,
необхідні європейські закони і практики
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Do you speak English?
СТРАТЕГІЯ. Щоб спонукати українців вивчати іноземну мову, художні фільми
демонструватимуть англійською, створюватимуть освітні теле- і радіопрограми

Інна КОВАЛІВ,  
«Урядовий кур’єр»

Знання англійської мови 
для українців має бути 

звичним умінням — як, ска-
жімо, користуватися комп’ю -

тером. Заохочувати громадян
до її вивчення вже найближ-
чим часом пропонують за-
сновники проекту GoGlobal.
Адже знання англійської дає
доступ до світових соціаль-
них, економічних, освітніх,

медичних та культурних
можливостей.

Нещодавно цю ініціативу під-
тримав Президент Петро Поро-
шенко та підписав відповідний
Указ «Про оголошення 2016 року
Роком англійської мови в Украї-

ні». Тож тепер на загальнодер-
жавному рівні передбачено захо-
ди, що сприятимуть вивченню
мови міжнародного спілкування
— не лише для школярів та сту-
дентів, а й для людей різного віку
і професій. 

Відверто кажучи, читати Шек-
спіра в оригіналі нині може дале-
ко не кожен українець. А шкода,
бо знання англійської від-
криває багато перспектив. 
І не тільки щодо  праце -
влаштування. 5

6 755 000 грн
надійшло цьогоріч на рахунки Міністерства

оборони в рамках акції «Підтримай
Українську армію». Загальна сума

допомоги становить 160 млн 36 тис. грн
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В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької
області (85110, м. Костянтинівка, пр-т Ломоносова, 157) перебуває
цивільна справа №233/4836/15-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства «Всеукраїнський Акціонерний Банк» до Полякова Олега
Володимировича, Рокітного Андрія Миколайовича. Відповідач по
справі Поляков Олег Володимирович, 11.09.1972 року народження,
зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Макіївка, с. Калі-
ніна, вул. Ткаченко, буд. 115, відповідач по справі Рокітний Андрій
Миколайович, 14.10.1972 року народження, зареєстрований за адре-
сою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Б. Хмельницького, 40/99, ви-
кликаються для участі у відкритому судовому засіданні, призначеному
на 14 годину 00 хвилин 23 листопада 2015 року в залі Костянтинів-
ського міськрайонного суду Донецької області №3 (корпус №1). У ви-
падку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини
неявки. В іншому випадку справа буде розглянута в їх відсутність на
підставі наявних доказів.

Суддя О.В. Білик

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду
Донецької області (85110, м. Костянтинівка, пр-т Ломоно-
сова, 157) перебуває цивільна справа №233/4597/15-ц за
позовом Кручиніної Оксани Миколаївни до Кручиніна
Олександра Миколайовича про розірвання шлюбу. Відпо-
відач по справі Кручинін Олександр Миколайович, зареєс-
трований за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка,
вул. Партизанська, буд. 40, викликається для участі у від-
критому судовому засіданні, призначеному на 14 годину
24 листопада 2015 року в залі Костянтинівського міськ-
районного суду Донецької області №3 (корпус №1).

У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити
суд про причини неявки. В іншому випадку справа буде
розглянута в його відсутність на підставі наявних доказів.

Суддя О.В. Білик

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду
Донецької області (85110, м. Костянівка, пр-т Ломоносова,
157) перебуває цивільна справа №233/5005/15-ц за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Альфа - Банк»
до Сапожкової Юлії Сергіївни. Відповідач по справі Сапож-
кова Юлія Сергіївна. 07.06.1976 року народження, зареєс-
трована за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка,
вул. Трудова, буд. 296, викликається для участі у відкри-
тому судовому засіданні, призначеному на 09 годину 30
хвилин 25 листопада 2015 року в залі Костянтинівського
міськрайонного суду Донецької області №3 (корпус №1).

У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити
суд про причини неявки. В іншому випадку справа буде
розглянута в його відсутність на підставі наявних доказів.

Суддя О.В. Білик

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду До-
нецької області (85110, м. Костянтинівка, пр-т Ломоносова, 157)
перебуває цивільна справа №233/5021/15-ц за позовом Бовкун
Наталії Олександрівни до Бовкун Артема Володимировича про
визнання особи такою, що втратила право користування житло-
вим приміщенням. Відповідач по справі Бовкун Артем Володи-
мирович, зареєстрований за адресою: Донецька область, 
м. Костянтинівка, вул. Островського, буд. 427, викликається для
участі у відкритому судовому засіданні, призначеному на 11 го-
дину 00 хвилин 24 листопада 2015 року в залі Костянтинівського
міськрайонного суду Донецької області №3 (корпус №1).

У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про
причини неявки. В іншому випадку справа буде розглянута в
його відсутність на підставі наявних доказів. 

Суддя О.В. Білик

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205,
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну
справу № 229/3758/15-ц за позовною заявою Наза-
ренко Катерини Григорівни до Авдєєва Сергія Олек-
сійовича про позбавлення батьківських прав.
Останнє місце проживання відповідача: 84200, м.До-
нецьк, пр. Партизанський, 70 «а»-49, викликаєть-
сядо суду на 23 листопада 2015 року о 10 год. 00
хвил.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. В разі неявки відпові-
дача справа буде розглянута у його відсутність. 

Суддя Рагозіна С.О.

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Красний Лиман, вул. Фрунзе,13)
розглядається кримінальна справа за обвинувачен-
ням Дубініна Володимира Олексійовича за ст.258-3
ч. 1 КК України.

Обвинувачений Дубінін Володимир Олексійович
викликається до каб. № 15 суду на 23.11.2015 року
на 13 годину 30 хвилин для участі у розгляді справи
по суті.

У разі неявки обвинуваченого справа буде розгля-
нута за його відсутності за наявними доказами. 

Суддя Ткачов О.М.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу
за позовом ТОВ «Ліра ЛТД» про стягнення заборгованності до:

1. Відповідач: Каліта Микита Олексійович, останнє місце реєс-
трації та проживання: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Ж. Рево-
люції, буд.51 «А», кв. 61, викликається 24 листопада 2015 року о
08 год. 30 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

2. Відповідач: Каліта Іван Олексійович, останнє місце реєстрації
та проживання: м. Харків, вул. Галана, буд. З, кв. 18, викликається
24 листопада 2015 року о 08 год. 30 хв. до суду для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову
та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у їх від-
сутності.

Суддя О.В. Неженцева

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004,
м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська, буд. 39 а) розгля-
дає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва «Український бізнес банк» до Голуб Андрія Володимировича
про стягнення заборгованості.

Відповідач Голуб Андрій Володимирович, 1969 р.н., виклика-
ється на 24 листопада 2015 року на 09-00 годину до Добропіль-
ського міськрайонного суду, кабінет №16, для участі у розгляді
справи. До розгляду цивільної справи пропонується надати суду
письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по
справі.

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

Суддя Лаврушин О. М.

Великоновосілківський районний суд Донецької
області в зв’язку з розглядом цивільної справи за
позовом Чапек-Звєрєвої Оксани Геннадіївни до Звє-
рєва Володимира Олександровича про розірвання
шлюбу повідомляє, що судове засідання призначено
на 23.11.2015 р. на 13-00 годину в приміщенні суду
за адресою: Донецька область, Великоновосілків-
ський район, смт Велика Новосілка, вул. Фонтанна,
21. Суддя Якішина О.М. Суд викликає в якості відпо-
відача Звєрєва Володимира Олександровича. Явка
до суду є обов’язковою. В разі неявки відповідача в
судове засідання справа буде розглянута за його від-
сутності.

Артемівський міськрайониий суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, Донецька область, вул. Артема, 5,
каб. 202) розглядає цивільну справу за позовом Захарен-
кової Яни Дмитрівни до Захаренкова Артема Михайловича
про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі Захаренков Артем Михайлович, за-
реєстрований та проживає за адресою: Донецька область,
м. Єнакієве, вул. Говорова, будинок №14, викликається на
23 листопада 2015 року на 09 годину 00 хвилин до суду
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 у його відсутність.

Суддя Т.В. Давидовська

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500
м. Артемівськ, Донецька область, вул. Артема,5, каб. 202) роз-
глядає справу №219/10562/15-ц про адміністративне правопо-
рушення за ст. 130 ч.І КУпАП відносно Мачехи Павла
Олександровича.

Правопорушник по справі №219/10562/15-ц Мачеха Павло
Олександрович, мешкає за адресою, вказаною в справі про ад-
міністративні правопорушення: Донецька область, м. Донецьк,
Кіровський район, вул. Суворова, буд. 51, викликається на 23
листопада 2015 року о 09-30 год. до суду для участі у розгляді
справи по суті.

Правопорушнику пропонується надати свої заперечення
щодо адміністративного протоколу та докази. У випадку непри-
буття правопорушника, він повинен повідомити суд про причину
неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя  Т.В. Давидовська

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул. Артема, 5)
викликає відповідача Чередника Артемія Сергійовича (ос-
таннє відоме суду місце реєстрації за адресою: Донецька
обл., м. Єнакієве, с. Корсун, вул. Вокзальна, буд. 117, кв.
2) по цивільній справі № 219/9729/15-ц; 2/219/4033/2015
за позовною заявою Чередник Надії Анатоліївни до Черед-
ника Артемія Сергійовича про розірвання шлюбу, в судове
засідання, яке відбудеться 26 листопада 2015 року о 10
год. 30 хв.

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

Суддя Конопленко О. С.

Деснянський районний суд м. Києва викликає як

відповідача Монету В’ячеслава Валентиновича, який

зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Бальзака,

84-А, кв. 304, в судове засідання, яке призначене на

11.12.2015 року на 10 год. 00 хв., для розгляду

справи за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Монети В.

В. про стягнення боргу. Адреса суду: м. Київ, пр.

Маяковського, 5-в, каб. 34.

Суддя Грегуль О. В.

Київський районний суд м. Одеси викликає Яніна
Вячеслава Валерійовича — відповідача по цивільній
справі №520/12275/15-ц за позовом ПАТ «Дельта
Банк» про звернення стягнення на предмет іпотеки,
у судове засідання, яке відбудеться 14 грудня 2015
року о 10 годині 15 хвилин в приміщенні Київського
районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул.
Варненська, 3-б, кабінет 244.

Відповідач у разі неявки у судове засідання має
повідомити суд про причини своєї неявки. У разі не-
явки відповідача у судове засідання суд вправі роз-
глянути справу за його відсутності.

Суддя П. А. Прохоров

Дніпровський районний суд м. Києва повідомляє, що
09.12.2015 року о 09 год. 00 хв. розглядатиметься цивільна
справа № 755/16528/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк»
до Кравец Віктора Самуїловича про звернення стягнення
на предмет іпотеки шляхом передачі у власність.

Кравец Віктор Самуїлович, останнє відоме місце реєс-
трації: м. Київ, вул. Будівельників, 4-а, кв. 7, викликається
в судове засідання як відповідач.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута на під-
ставі наявних в матеріалах справи доказів.

Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. №202.
Суддя Бартащук Л. П.

Володарсько-Волонський районний суд Житомирської
області (смт Володарськ-Волинський, вул. К. Маркса, 1)
викликає як відповідача Сидорчука Василя Миколайовича,
05.12.1963 р.н., адреса: смт Володарськ-Волинський, вул.
К. Маркса, 55, кв. 58, Володарсько-Волинський р-н Жито-
мирської області, в судове засідання, яке відбудеться
24.11.2015 р. о 14.00 годині в залі суду у справі за позовом
ПАТ «Дельта Банк» до Сидорчука Василя Миколайовича
про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом пе-
редачі у власність АТ «Дельта Банк».

У разі неявки в судове засідання справу буде розгля-
нуто за відсутності відповідача.

Суддя Криницький Л.В.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької
області (87505, м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) розглядає ци-
вільну справу за позовом Кравченко Сергія Івановича до Чиркіна
Олександра Миколайовича про стягнення суми завдатка.

Відповідач Чиркін Олександр Миколайович, останнє відоме
місце реєстрації та мешкання якого: вулиця Лютнева, будинок
44, квартира 67 в місті Маріуполі Донецької області, виклика-
єтьсядля участі у розгляді вищевказаної цивільної справи по суті
на 23 листопада 2015 року о 10.30 годині та на 30 листопада
2015 року о 09.00 годині, кабінет № 218.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази.

У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсут-
ність на підставі документів, які є в матеріалах справи.

Суддя Мельник І.Г.

Святошинський районний суд м. Києва викликає як
відповідачку Сандалович Вікторію Анатоліївну, останнє
відоме місце проживання: м. Київ, вул. Я. Коласа, 6, кв.
238 для участі в цивільній справі за позовом ПАТ
«Дельта Банк» до Сандалович В.А. про звернення стяг-
нення.

Судове засідання відбудеться 09.12.2015 року о 10
год. 30 хв. за адресою: м. Київ, в. Жилянська, 142, каб.
22. Суддя Шум Л.М.

У разі неявки відповідачки Сандалович В.А. до суду
без поважних причин або у разі неповідомлення про
причини неявки, справа буде розглядатись за її відсут-
ності.

Суддя Л.М. Шум

Рубіжанським міським судом Луганської області,

викликається до суду:

- Лозова Дарина Володимирівна (останнє місце

проживання: 93003, Луганська обл., м. Рубіжне, вул.

Шевченка, буд. 23) на 08 годин 20 хвилин 23.11.2015

р. для участі у розгляді справи № 425/2760/15-ц по

суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Овчаренко О.Л.

Зарічний районний суд м. Суми викликає як відповідачів
Гребченка О. С., Бадуріну А. А., Меркур’єва О. М. по ци-
вільній справі № 591/5944/15-ц за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Дельта Банк» до Гребченка
Олександра Сергійовича (вул. Дунайська, буд. 25, м. Суми),
Бадуріної Алли Андріївни (вул. Дунайська, буд. 25, м.
Суми), Меркур’єва Олександра Михайловича (вул. Якіра,
буд. 20/2, кв. 9, м. Київ) в судове засідання на 18 грудня
2015 року на 09-30 год., яке відбудеться за адресою: м.
Суми, вул. Академічна, 13, каб. № 505, головуючий - суддя
Бурда Б.В.

В разі неявки відповідачів в судове засідання, справа
буде розглянута в їхню відсутність.

01 червня 2015 р.
засновниками 

ТОВ «ПРОКСИС»
(ідентифікаційний код - 33101280, місцезнаходження:

01023, м. Київ, Печерський район, 
вул. Шота Руставелі, б. 38-Б, к. 12) 

прийнято рішення про продаж Товариства. 
Усіх бажаючих придбати зазначене Товариство
просимо звертатись з письмовими пропозиціями

на адресу нашого товариства.

Личаківський районний суд м.Львова викликає Кремсу
Михайла Миколайовича (останнє відоме місце проживання:
Львівська обл., Городоцький р-н, с. Суховоля, вул. М.Заліз-
няка, 15, м. Львів, вул. Пасічна, 26/3), як відповідача у су-
дове засідання по цивільній справі № 2/463/1902/2015
(463/4321/15-ц) за позовом Крупи Іванни Богданівни до
Кремси Михайла Миколайовича про визнання договору не-
дійсним та зобов’язання до вчинення дій, що відбудеться 23
листопада 2015 р. о 14 год. 00 хв. у приміщенні суду за ад-
ресою: 79007, м.Львів, вул. Б.Лепкого, 16, зал судових засі-
дань №10.

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

Суддя Гирич С.В.

В приміщенні Чаплинського районного суду Херсон-
ської області (смт Чаплинка, вул. Космонавтів, 23, кабі-
нет №11) 25 листопада 2015 року о 10 годині 00 хвилин
відбудеться судове засідання по цивільній справі за по-
зовом Козуба Юрія Олександровича до Радченка Дмитра
Володимировича, Шалашенкова Олександра Вікторо-
вича, Петлі Вадима Юрійовича, третя особа: Чаплин-
ський РВ УМВС про застосування наслідків недійсності
нікчемного правочину, про визнання права власності на-
бутим незаконно, скасування державної реєстрації права
власності. В разі неявки відповідачів справу буде роз-
глянуто у їх відсутність.

Голова суду В.А. Томашевський 

Деражнянський районний суд Хмельницької об-
ласті повідомляє Ястремську Вікторію Петрівну про
те, що 24 листопада 2015 року о 10.20 годині у при-
міщенні суду по вул. Миру, 43 в м. Деражня Хмель-
ницької області буде розглядатися справа за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Ястремської Вік-
торії Петрівни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. В разі неявки відповідача на
вказану дату розгляд справи буде проведено за його
відсутності. 

Суддя Ф.І. Коваль

Садгірський районний суд м. Чернівці викликає
Бріткового Ярослава Станіславовича, який зареєс-
трований за адресою: м.Чернівці, вул. Демокра-
тична, 31, як відповідача по справі за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості.

Розгляд справи відбудеться о 10-00 годині 24 лис-
топада 2015 року в приміщенні Садгірського район-
ного суду м. Чернівці, вул. Хотинська, 3.

Явка до суду є обов’язковою. У разі Вашої неявки
в судове засідання справу буде розглянуто у Вашу
відсутність за наявними матеріалами.

Суддя Байцар Л.В.

Садгірський районний суд м. Чернівці викликає
Задорожну (Мудряк) Кристину Андріївну, 01.10.1992
року народження, що зареєстрована за адресою:
м.Чернівці, вул. Александрі, 112, як відповідача по
справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стяг-
нення заборгованості.

Розгляд справи призначений на 27.11.2015 року
о 09:00 годині у приміщенні Садгірського районного
суд м. Чернівці, вул. Хотинська, 3.

Явка до суду є обов’язковою. У разі Вашої неявки
в судове засідання справу буде розглянуто у Вашу
відсутність за наявними матеріалами.

Суддя Мілінчук С.В.

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької області
(87535 м.Маріуполь пр. Металургів, 231) розглядає цивільну
справу за позовом Публічного акціонерного товариства Комер-
ційний банк «ПриватБанк» до Аванесова Едмара Едуардовича
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач по справі Аванесов Едмар Едуардович, останнє ві-
доме місце реєстрації в Іллічівському районі м.Маріуполя по вул.
Машинобудівельній, буд. 88, кв. 49, викликається о 08.10 годині
24 листопада 2015 року та о 08 годині 27 листопада 2015 року
до суду, кабінет № 14, 15 для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу 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 на підставі ст. ст. 169 ч. 4, 225 ЦПК України.

Суддя О.О. Хараджа

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Артема, 5) роз-
глядає адміністративний матеріал № 219/9897/15-ц,
3/219/2542/2015 у відношенні Грищенко Максима Генна-
дійовича за ст. 130, ч. 1 КУпАП.

Правопорушник по справі Грищенко Максим Геннаді-
йович, останнє відоме суду місце реєстрації за адресою:
Донецька область, м. Горлівка, Центрально-міський район,
вул. Академіка, 29/17) викликається 24 листопада 2015
року о 10-30 год. до суду, каб. 301, для участі в розгляді
справи по суті.

У випадку неприбуття правопорушник повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута за його відсутності. 

Суддя О.А. Брежнев

Святошинський районний суд м. Києва викликає відповідача
Волинця Олексія Олексійовича, останнє відоме місце прожи-
вання: м. Київ, в. Булаховського, 34-а, кв. 86, для участі в ци-
вільній справі за позовом ПАТ «Провідна» до Волинець О.О.,
Лузя О.О. про відшкодування шкоди.

Судове засідання відбудеться 26.11.2015 року о 10 год. 15 хв.
за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, каб. 22. Суддя Шум
Л.М.

У разі неявки відповідача Волинець О.О. до суду без поважних
причин або у разі неповідомлення про причини неявки, справа
буде розглядатись за його відсутності.

Гноілек Вероніка В’ячеславівна, Гноілек Валентина В’ячес-
лавівна викликаються в судове засідання по розгляду ци-
вільної справи за позовом Гноілек М. В., Гноілек О. Г. до
Гноілек В. В., Гноілек В. В., 3-я особа: КП «Дирекція» в 
м. Києві, Деснянський районний відділ державної міграцій-
ної служби в м. Києві про визнання особи такою, що втра-
тила право користування житловим приміщенням, на
30.11.2015 року о 14.30 год. в Деснянський районний суд
м. Києва (м. Київ, пр-т Маяковського, 5-в, каб. №11).

Суддя Мальченко О. В.

Березівський районний суд Одеської області повідомляє, що 24
листопада 2015 року о 10.00 годині в приміщенні Березівського
районного суду Одеської області буде слухатись цивільна справа
за позовом Масюри Галини Миколаївни до Маркевича Олександра
Федоровича про визнання особи такою, що втратила право корис-
тування жилим приміщенням. 

Маркевич Олександр Федорович викликається як відповідач.
Роз’яснюємо, що у разі неявки за викликом суду або неповідом-

лення про причини неявки чи визнання судом причин неявки не-
поважними, cправу буде розглянуто за Вашої відсутності на
підставі наявних у справі доказів. Адреса суду: Одеська область, м.
Березівка, вул. Миру, 17.

Суддя Курта Л.C.

Втрачене свідоцтво

про реєстрацію Представ-

ництва «ЧАДБОРН ЕНД

ПАРК ЛЛП» (код 21698759),

видане Міністерством еко-

номіки, 

вважати недійсним.
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реклама. оголошення

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідання відповідача по справі
№ 409/2718/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Ємченка Миколи Анатолійовича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 03.12.2015 року о 15:30 год. (резервна дата 10.12.2015 р. о 15:30 год.)
Луганська обл., смт Білокуракине, пл. Горького, 2.

Викликається Ємченко M. А. (Лутугинський район, с. Біле, вул. К. Маркса, б. 2, кв. 8.).
У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О.Ю.

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області викликає в судове засідання Чепелик Хрис-
тину Ігорівну у цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до
Чепелик Христини Ігорівни про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться
30 листопада 2015 року о 9:30 год. за адресою: Рівненська обл., м. Дубно, вул. Д. Галицького, 22,
суддя А.О. Лопухович.

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

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК» оголошує аукціон з продажу активів, що обліковуються на балансі банку,
який проводитиметься на електронному торговому майданчику Товарної біржі «Центральна універсальна товарна біржа» (скорочене офіційне найменування –

ТБ «Центральна універсальна товарна біржа») - https://cuex.com.ua

Лот № 732АТ/15 виставляється до продажу на перші торги; лоти № 728АТ/15 – 731АТ/15, № № 733АТ/15, 734АТ/15 – на другі торги.
Місцезнаходження лоту №728АТ/15: м.Сімферополь, вул. Шмідта/Київська, буд.35/50, кв.2; лотів №№733АТ/15, 734АТ/15: м.Київ, вул. Перемоги,20. 
Повний перелік активів та місцезнаходження лотів №№ 728АТ/15 – 732АТ/15 розміщено на сайтах ТБ «Центральна універсальна товарна біржа» –

https://cuex.com.ua та ПАТ «ВіЕйБі Банк» – www.vab.ua
Ознайомитись з активами, що пропонуються до продажу на аукціоні, можна з 10.00 до 16.00 год. за їх місцезнаходженням, попередньо зателефонувавши за

номером (044) 459 72 31. Майно, яке пропонується до реалізації, було у користуванні та має ознаки зносу.
Умови продажу:
1. Аукціон відбудеться за наявності не менше двох учасників.
2. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
3. Аукціон проводиться відповідно до «Правил підготовки, організації та проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу майна неплатоспроможних банків,

щодо яких Фондом гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення про здійснення процедури ліквідації», розміщених на сайті Організатора.
4. Крок аукціону 1% від початкової ціни лота.
5. Переможець аукціону зобов’язаний сплатити Організатору торгів винагороду за проведення аукціону, згідно підписаного договору з Організатором.
6. Усі витрати, пов’язані з укладенням договору купівлі-продажу, покладаються на покупця – переможця аукціону. Переможець аукціону повинен узгодити про-

токол, підписати договір купівлі-продажу придбаного активу та провести повний розрахунок з продавцем протягом 10 банківських днів з дня наступного після за-
кінчення аукціону.

7. Розмір реєстраційного внеску за один лот: 100 (Сто) гривень 00 копійок, без урахування ПДВ, - вноситься на поточний рахунок ТБ «ЦУТБ» № 26001054608128
в КБ «Приватбанк», м. Полтава, МФО 331401, код ЄДРПОУ 38667701. 

8. Розмір гарантійного внеску – 10% від початкової ціни лота, - вноситься на поточний рахунок ТБ «ЦУТБ» № 26004054614120 в КБ «Приватбанк», м. Полтава,
МФО 331401, код ЄДРПОУ 38667701.

9. Організатор аукціону: ТБ «Центральна універсальна товарна біржа», адреса місцезнаходження: 36004, м. Полтава, вул. Б. Хмельницького, 21, кв. 114, код
ЄДРПОУ 38667701, тел. (0532) 629-949, (044) 221-12-43, працює щоденно крім вихідних з 09.00 до 18.00.

10. Прийом заяв на участь в аукціоні буде проводитись на веб-сайті ТБ «Центральна універсальна товарна біржа» (https://cuex.com.ua), починаючи з дати
публікації цього оголошення. 

11. Час проведення аукціону: з 10 год. 00 хв.  до 12 год. 00 хв.  04.12.2015 року.
Час завершення торгів (аукціону) може продовжуватися щоразу на 10 хвилин, з часу внесення пропозиції учасником про ціну, у випадку, якщо учасником було

внесено пропозицію, щодо вартості майна менше як за  5 хвилин до закінчення аукціону, і так доти, доки не буде визначено учасника, що запропонував найвищу
ціну. 

12.Кінцевий строк прийняття заявок на участь: 02.12.2015 о  17 год. 00 хв.
Місце проведення аукціону: https://cuex.com.ua

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК» оголошує аукціон з продажу активів, що обліковуються на балансі банку, 

який проводитиметься на електронному торговому майданчику ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА “ЕКСПЕРТНЕ АГЕНТСТВО” 
(скорочене офіційне найменування –  ПП «Експертне агентство») - https://torgy.exp-agency.com.ua

Лот № 202529 виставляється до продажу на перші торги; лоти № 202525-202528, 202530,2202531 - на другі торги.
Місцезнаходження лоту №№ 202530 – 202531: м. Київ, вул. Перемоги, 20.
Повний перелік активів та місцезнаходження лотів №№ 202525 – 202529 розміщено на сайтах ПП «Експертне агентство» – https://torgy.exp-agency.com.ua та

ПАТ «ВіЕйБі Банк» – www.vab.ua
Ознайомитись з активами, що пропонуються до продажу на аукціоні, можна з 10.00 до 16.00 год. за їх місцезнаходженням, попередньо зателефонувавши за

номером (044) 459 72 31. Майно, яке пропонується до реалізації, було у користуванні та має ознаки зносу.
Умови продажу:
1. Аукціон відбудеться за наявності не менше двох учасників.
2. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
3. Аукціон проводиться відповідно до «Правил проведення відкритих торгів (аукціону) в електронній формі з продажу майна неплатоспроможних банків», роз-

міщених на сайті Організатора.
4. Крок аукціону 1% від початкової ціни лота.
5. Переможець аукціону зобов’язаний сплатити ПП «Експертне агентство» винагороду за проведення аукціону, згідно підписаного договору з Організатором.
6. Усі витрати, пов’язані з укладенням договору купівлі-продажу, покладаються на покупця – переможця аукціону. Переможець аукціону повинен узгодити про-

токол, підписати договір купівлі-продажу придбаного активу та провести повний розрахунок з продавцем протягом 10 банківських днів з дня наступного після за-
кінчення аукціону.

7. Розмір реєстраційного внеску – 100 грн. 00 коп. по кожному лоту.
8. Розмір гарантійного внеску – 10% від початкової ціни лота. Оплата гарантійного внеску здійснюється до 17:00 год 03.12.2015 року.
Організатор аукціону: ПП «Експертне агентство», адреса місцезнаходження: 25015,  м.Кіровоград, пр. Комуністичний, 22/12, код ЄДРПОУ 32892500, тел. (0522)

321-134, працює щоденно крім вихідних з 09.00 до 18.00.
9. Прийом заяв на участь в аукціоні буде проводитись на веб-сайті ПП «Експертне агентство» (https://torgy.exp-agency.com.ua), починаючи з дати публікації цього

оголошення. Кінцевий строк прийому заяв на участь в аукціоні, та оплати гарантійного внеску до 17:00 год. 03.12.2015 року.
10. Час проведення аукціону з 10:00 до 12:00 год. 04.12.2015 року.
Місце проведення аукціону: https://torgy.exp-agency.com.ua.
Реєстраційні та гарантійні внески учасниками аукціону вносяться на поточний рахунок ПП «Експертне агентство», код ЄДРПОУ 32892500, р/р 26006462996 у

«Райффайзен Банк АВАЛЬ», МФО 380805.

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ
БАНК» оголошує відкриті торги (аукціон) в електронній формі з продажу активів, що обліковуються на балансі банку, які проводитимуться на електронному 
торговому майданчику товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» (https://www.utsb.com.ua)

Лот №00647-А виставляється до продажу на перші торги; лоти №№00643-А – 00646-А, 00648-А, 00649-А – на повторні торги.
Місцезнаходження лоту №00643-А: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 2; лотів №№00648-А, 00649-А – м. Київ, вул. Перемоги, 20;
Повний перелік активів та місцезнаходження лотів №№00643-А – 00647-А розміщено на сайтах ТБ «УТСБ» – www.utsb.kiev.ua та ПАТ «ВіЕйБі Банк»– www.vab.ua.
Ознайомитись з активами, що пропонуються до продажу на аукціоні, можна з 10.00 до 16.00 за їх місцезнаходженням, попередньо зателефонувавши за

номером (044) 459-72-31.
Реєстраційний внесок за подання заяви на участь в аукціоні – 689,00 грн. (шістсот вісімдесят дев’ять гривень 00 копійок), з урахуванням ПДВ.
Умови продажу:
1. Кожний учасник аукціону укладає договір з ТБ «УТСБ» про умови участі у відкритих торгах (аукціоні) в електронній формі та зобов’язаний у разі визнання

його переможцем сплатити біржі винагороду за проведення аукціону (шляхом вирахування суми із гарантійного внеску переможця аукціону).
2. Аукціон проводиться відповідно до «Правил проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВСЕУКРА-

ЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК» в електронній формі на товарній біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа», розміщених на сайті товарної біржі.
3. Відкриті торги (аукціон) в електронній формі відбудуться за наявності не менше двох учасників.
4. Реєстраційні та гарантійні внески вносяться на поточний рахунок товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» №26006562666800 в АТ «УкрСиб-

банк», МФО: 351005, код ЄДРПОУ: 32069037. Призначення платежу: - реєстраційний внесок (ПІБ та ідентифікаційний номер), з ПДВ; - гарантійний внесок по лоту
№_ (ПІБ та ідентифікаційний номер), без ПДВ.

5. Крок аукціону 1% (один відсоток) від початкової ціни лота.
6. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
7. Усі витрати, пов’язані з реєстрацією договору купівлі-продажу, покладаються на покупця – переможця аукціону.
8. Переможець аукціону повинен підписати протокол відкритих торгів (аукціону), підписати договір купівлі-продажу придбаного активу та провести повний роз-

рахунок з ПАТ «ВіЕйБі Банк» протягом 10 (десяти) банківських днів з дня наступного після закінчення аукціону.
Період часу, протягом якого в он-лайн режимі буде проводитись аукціон за наявності заяв в системі електронних торгів товарної біржі «Універсальна товарно-

сировинна біржа»: 04 грудня 2015 року, 11.00 – 14.00.
Прийом заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні) в електронній формі буде проводитись на сторінці https://www.utsb.com.ua починаючи з 20 листопада 2015

року в робочі дні з 09.00 до 17.00 (у п’ятницю та передсвяткові дні – до 16.00).
Кінцевий термін прийому заяв (за три календарні дні до дати проведення аукціону) – 30 листопада 2015 року, 17.00.
Зразок заяви про участь в аукціоні з переліком документації, що додається до заяви, розміщено в особистому кабінеті учасника в розділі «Електронні торги».

Оригінали документів (поданих в електронному вигляді) надсилаються на ТБ «УТСБ» за адресою: 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (вул. Воровського),
51, офіс 11. У разі виникнення питань звертатися до служби з організації аукціону: 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (вул. Воровського), 51, офіс 11,
тел./факс (044) 482-07-42, info@utsb.kiev.ua

 
 

№№  ллооттаа  ННааййммееннуувваанннняя  ааккттииввуу  
ППооччааттккоовваа  ццііннаа  
ппррооддаажжуу  ллооттаа ,,  
ггррнн ..  ((зз  ППДДВВ))  

ГГааррааннттііййнниийй  
ввннеессоокк ,,  ггррнн ..  
((ббеезз  ППДДВВ)) 

728АТ/15 

Нерухоме та рухоме майно за адресою: м. Сімферополь, вул. Шмідта/Київська,  
буд. 35/50, кв. 2 у складі: 
1) Трикімнатна житлова квартира загальною площею 87,7 м2, житлова площа - 49,1 м2 
2) Основні засоби загальною кількістю 1609 одиниць, а саме: банківське обладнання - 
48 од.; комп’ютерна техніка - 306 од.; меблі - 764 од.; сейфи, металеві шафи - 54 од.; 
офісне обладнання та об’єкти господарського призначення - 437 од. 

1 564 331,76 
(без ПДВ) 

156 433,18 

729АТ/15 Основні засоби: банкомати - 22 од.; касети для банкомату - 2 од.; радіопади - 2 од. 502 543,68 50 254,37 
730АТ/15 Основні засоби: банкомати - 22 од.; касети для банкомату - 2 од.; радіопади - 1 од. 494 692,32 49 469,23 
731АТ/15 Основні засоби: банкомати – 26 од., касети для банкомату – 4 од. 500 246,92 50 024,69 

732АТ/15 
Основні засоби: детектори валют - 83 од.; лічильники банкнот – 71 од.; лічильники 
монет - 10 од.; пакувальники грошей – 17 од.; спектри - 1 од. 141 554,28 14 155,43 

733АТ/15 
Автомобіль SCODA OCTAVIA, реєстраційний № АА1365СЕ, шасі (кузова, рами)  
№ TMBDL41U07B009300, рік випуску – 2006, колір – сірий, тип палива – бензин,  
пробіг – 287 985 км (автомагнітола KENWOOD 434, бензин в баку А-95 – 23,0 л). 

193 193,22 19 319,32 

734АТ/15 
Автомобіль SKODA SUPERB CLASSIC, реєстраційний №АА7238ВХ, шасі (кузова, рами) 
№ TMBDL23U67B300188, рік випуску – 2006, колір – сірий, тип палива – бензин,  
пробіг – 395 933 км (автомагнітола KENWOOD 434, бензин в баку А-95 – 34,1 л). 

170 398,97 17 039,90 

 
 

 

 

№ лота Найменування активу 
Початкова ціна 

продажу лота, грн. 
(з ПДВ) 

Гарантійний 
внесок, грн. 
(без ПДВ) 

202525 Основні засоби: банкомати - 24 од.; касети для банкомату - 3 од. 501 555,31 50 155,53 
202526 Основні засоби: банкомати - 22 од.; касети для банкомату - 2 од. 500 026,75 50 002,68 
202527 Основні засоби: банкомати - 20 од.; касети для банкомату - 4 од. 492 397,43 49 239,74 
202528 Основні засоби: банкомати - 21 од. 496 458,63 49 645,86 

202529 Основні засоби: детектори валют - 78 од.; лічильники банкнот - 72 од.; лічильники 
монет - 10 од.; пакувальники грошей - 21 од.; спектри - 4 од. 141 348,00 14 134,80 

202530 
Автомобіль SCODA OCTAVIA, реєстраційний № АА7972ВХ, шасі (кузова, рами) № 
TMBJK41UX7B008211, рік випуску - 2006, колір - сірий, тип палива - бензин, пробіг 
- 272 225 км (автомагнітола KENWOOD 434; бензин в баку А-95 - 11,4 л). 

165 216,40 16 521,64 

202531 
Автомобіль SCODA OCTAVIA, реєстраційний № АА6941СА, шасі (кузова, рами) № 
TMBDK41U97B009038, рік випуску - 2006, колір - сірий, тип палива - бензин, пробіг 
-207 009 км (автомагнітола KENWOOD 434; бензин в баку А-95 1,0 л). 

180 826,14 18 082,61 

 

 
ЛЛоотт  
№№  

ННааййммееннуувваанннняя  ааккттииввуу  
ППооччааттккоовваа  ццііннаа  

ллооттаа ,,  ггррнн ..  
((зз  ППДДВВ)) 

ГГааррааннттііййнниийй  
ввннеессоокк ,,  ггррнн ..  
((ббеезз  ППДДВВ)) 

0000664433--АА  

Нерухоме та рухоме майно за адресою Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка,  
буд. 2, у складі: 
1. Нежитлове приміщення загальною площею 4904,8 кв. м (накладено арешт); 
2. Земельна ділянка загальною площею 3725 кв. м., кадастровий номер 
7410400000:04:001:0029 (накладено арешт); 
3. Рухоме майно загальною кількістю 118 одиниць, а саме: комп’ютерна техніка – 22 од., 
меблі – 42 од., сейфи, металеві шафи – 8 од., офісне обладнання та об’єкти 
господарського призначення – 46 од. 

7 483 755,12 748 375,51 

0000664444--АА  Основні засоби: банкомати – 25 од., касети для банкомату – 2 од., радіо-пади – 3 од. 496 152,28 49 615,23 
0000664455--АА  Основні засоби: банкомати – 23 од., касети для банкомату – 2 од. 485 138,40 48 513,84 
0000664466--АА  Основні засоби: банкомати – 25 од., радіо-пади – 1 од. 505 721,95 50 572,20 

0000664477--АА  Основні засоби: детектори валют – 76 од.; лічильники банкнот – 74 од.;  
лічильники монет – 10 од.; пакувальники грошей – 21 од.; спектри – 6 од. 

141 456,00 14 145,60 

0000664488--АА  
Автомобіль SCODA OCTAVIA, реєстраційний №АА1243ВХ, ФЛ-20060915/5, шасі (кузова, 
рами) №TMBDE41U26B064615, рік випуску – 2006, колір – сірий, тип палива – бензин, 
пробіг – 190977 км (автомагнітола KENWOOD; бензин в баку А-95 – 18,5 л). 

236 653,59 23 665,36 

0000664499--АА  
Автомобіль SKODA OCTAVIA, реєстраційний №АА5064СВ, ФЛ-28/09/06-2, шасі (кузова, 
рами) №TMBJK41U77B009087, рік випуску – 2006, колір – сірий, тип палива – бензин, 
пробіг – 323617 км (автомагнітола KENWOOD, бензин в баку А-95 – 19,9 л). 

163 244,59 16 324,46 

 

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, №157) розглядає цивільну справу №233/5753/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Кореміна
О.В. про стягнення заборгованості. Відповідач у справі - Коремін Олексій Володимирович, 28.04.1977 р.н., ос-
таннє відоме місце проживання: Донецька область, м. Макіївка, пров. Луначарського, 48-17, викликається до
суду на 08 год. 30 хв. 23 листопада 2015 року (корп. №2, каб. №21) для участі у розгляді справи по суті.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, №157) розглядає цивільну справу №233/5327/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Ткаченка О.В.
про стягнення заборгованості. Відповідач у справі - Ткаченко Олександр Віталійович, 05.08.1974 р.н., останнє
відоме місце проживання: Донецька область, м. Макіївка, вул. Армавірська, 4-6, викликається до суду на 09 год.
00 хв. 23 листопада 2015 року (корп. №2, каб. №21) для участі у розгляді справи по суті.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, №157) розглядає цивільну справу №233/5331/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Селівана Р.В.,
Селівана В.І. про стягнення заборгованості. Відповідачі у справі - Селіван Роман Володимирович, 18.12.1980
р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Макіївка, вул. Одеська, 119; Селіван Володимир
Іванович, останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Макіївка, вул. Одеська, 119, викликається до
суду на 09 год. 30 хв. 23 листопада 2015 року (корп. №2, каб. №21) для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О.В.Каліуш
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької області,

пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу №233/5415/15-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Український бізнес банк» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб на ліквідацію Білої І.В. до Воронова В.А. про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Відповідач у справі - Воронов Володимир Анатолійович, 23.08.1978 р.н., останнє відоме
місце проживання: Донецька область, м. Макіївка, вул. І проїзд, 12, викликається до суду на 09 год.
30 хв. 25 листопада 2015 року (корп. №2, каб. №21) для участі у розгляді справи по суті.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької області,
пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу №233/5416/15-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Український бізнес банк» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб на ліквідацію Білої І.В. до Гілевського Ю.В. про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Відповідач у справі - Гілевський Юрій Володимирович, 14.04.1959 р.н., останнє відоме
місце проживання: Донецька область, м. Макіївка, вул. Н-Данченко, 35, викликається до суду на 10
год. 00 хв. 25 листопада 2015 року (корп. №2, каб. №21) для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О.В.Каліуш
Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію 

ПАТ  «БАНК ФОРУМ» оголошує аукціон в електронній формі на Українській універсальній
біржі з продажу активів, що обліковуються на балансі банку:

*Лоти  виставляються на продаж на електронних торгах (аукціоні) за початковою ціною. ПДВ врахований у
випадках, передбачених чинним законодавством України.

Лоти №№ 1, 8, 9 виставляються на продаж на четверті торги із знижкою 15%, лоти №№ 2,3 виставляються
на продаж на другі торги із знижкою 10%, лоти №№ 4-7, 10-17 виставляються на продаж на перші торги.

Детальна інформація щодо лотів на сайті http://uub.com.ua
Умови продажу:
1. Аукціон проводиться відповідно до Правил проведення аукціонів в електронній формі з продажу активів

банків, щодо яких Фондом гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення про здійснення процедури лік-
відації та Регламенту організації та проведення торгів на електронному майданчику Української універсальної
біржі. Переможець аукціону зобов’язаний сплатити Українській універсальній біржі винагороду за проведення
аукціону. Порядок прийняття участі в аукціоні в електронній формі та детальний опис активів розміщений на
веб-сайті Виконавця: http://uub.com.ua.

2. Учасники аукціону сплачують:
- реєстраційний внесок  – 689 (шістсот вісімдесят дев’ять) гривень 00 копійок, в т.ч. ПДВ, на поточний рахунок

№ 26000000001643 в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614, код ЄДРПОУ 25158707, отримувач – Українська
універсальна біржа;

- гарантійний внесок – 10% (десять відсотків) від початкової ціни продажу лота (без ПДВ) на поточний рахунок
№ 26007000000380 в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614, код ЄДРПОУ 25158707, отримувач – Українська
універсальна біржа. 

3. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
4. Крок аукціону –  1%   відсоток від початкової ціни лоту. 
5. Витрати по організації та проведенню аукціону покладаються на покупця (переможця аукціону), який в мо-

мент подання заяви на участь в аукціоні укладає договір про умови участі в аукціоні з Виконавцем, і складають
3 % від ціни продажу лоту.

6. Переможець аукціону підписує протокол та здійснює повну оплату за придбане майно протягом 10 (десяти)
банківських днів з дня наступного після закінчення аукціону. Всі витрати, пов’язані з укладенням та нотаріальним
посвідченням договорів купівлі-продажу, сплатою державного мита (послуг нотаріуса), збору до Пенсійного
фонду, зняттям автотранспортних засобів з обліку та інші сплачує переможець аукціону.

7. Для отримання детальної інформації та ознайомлення з лотами №№1-3 необхідно зателефонувати за но-
мером 050-681-90-95, для ознайомлення з лотами №№4-17 – за номерами /044/ 205-38-91, 205-38-89.

Дата і час початку аукціону:04.12.2015р.о10:00.
На початку проведення аукціону встановлюється час представлення цінових пропозицій, що складає одну го-

дину від початку аукціону. Після отримання цінової пропозиції встановлюється час представлення пропозицій,
що складає одну годину з моменту отримання останньої цінової пропозиції. У разі закінчення терміну представ-
лення цінових пропозицій відбувається автоматичне завершення аукціону.

Місце проведення аукціону (електронних торгів): http://uub.com.ua.
Прийом заяв на участь в аукціоні проводиться за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 55, к. 413

та закінчується 01.12.2015р. о 17 год. 00 хв.
Організатор аукціону: Українська універсальна біржа, місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Б.Хмельниць-

кого,  буд. 55, оф. 413, тел. (044) 278-04-27, працює щоденно, крім вихідних, з 09.00 до 18.00.

 
№№  

ллооттуу  ННааййммееннуувваанннняя  ааккттииввуу  КК--ссттьь ,,  
шштт ..  

ППооччааттккоовваа  
ццііннаа  ллооттаа   

зз  ППДДВВ** ((ггррнн .. ))  
1 ГАЗ-2705, рік випуску 2007, 

Автомагнітола СD-РЕСИВЕР SONYCDXGT210 
1 
1 67 475,50 

2 Toyota CAMRY 2.4, рік випуску 2010 1 332 955,00 
3 MitsubishiLancer, рік випуску 2009;  

Автомагнітола DVD-525 URblak 
1 
1 118 399,77 

4 Квартира №1 загальною площею 88,80 кв.м.  
за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе,129,разом  з меблями  

та банківським обладнанням 

92 
2 178 904,00 

5 Земельні ділянки  загальною площею 9600,0 кв. м.  
за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, 
Андріївська с/р 

4 565 600,00 
 

6 Земельні ділянки загальною площею 359637,0 кв. м.  
за адресою: .Київськаобл., Макарівський р-н, 
Лишнянська с/р 

193 29 280 900,00 
 

7 Квартира №273 загальною площею 94,1 кв. м.  
за адресою: м. Київ, вул. Драгоманова, 1-К 

1 1 815 190,00 
 

8 Шафи настінні  
Кондиціонери 

2 
4 35 287,50 

9 Сейф  
Кондиціонери 
Щит ВРП 

Система сигналізації  

1 
2 
1 
1 

66 538,81 

10 Кавоварка Gaggia Titanium 1 7 408,80 
11 Кавоварка DELONGHI ESAM 3000 1 6 199,20 
12 Кавоварка DELONGHI ESAM 4300 1 8 152,80 
13 Комутатори керовані 

Маршрутизатори (Router) 
Сервер  

2 
2 
1 

371 952,00 

14 Нежитлове приміщення (відділення банку) загальною 
площею 426,0 кв. м.за адресою: м. Полтава, вул. 1100-
річчя Полтави, 12, разом  з меблями та банківським 

обладнанням 

394 

11 719152,00 

15 Нежитлове приміщення загальною площею 162,4 кв.м. 
за адресою: м. Полтава, вул. Гоголя, 28, разом  

з меблями та банківським  обладнанням 

12 
4 128 111,60 

16 Нежитлове приміщення загальною площею 353,3 кв. м. 
за адресою: м. Чернігів, пр. Миру, 55, разом  з меблями 

та банківським обладнанням 

252 3 938 751,60 
 

17 Нежиле приміщення загальною площею 79,0 кв. м.  
за адресою: м. Чернігів,вул.Червоногвардійська,  

25-б, разом  з меблями та банківським обладнанням 

5 
1 152 943,20 
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Личаківський районний суд м. Львова викликає Башту
Вадима Васильовича (останнє відоме місце проживання:
Луганська область, м. Брянка, смт Ю.Ломуватка, вул.
Ульянових, буд. 5/4) як відповідача у судове засідання по
цивільній справі № 2/463/1986/2015 (463/4485/15-ц) за
позовом ПАТ «Ідея Банк» до Башти Вадима Васильовича,
Михальської Надії Василівни про звернення стягнення на
предмет застави, що відбудеться 01 грудня 2015 р. о 13
год. 45 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів,
вул. Б.Лепкого, 16, зала судових засідань № 10.

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

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Лит-
винцеву Галину Михайлівну (останнє відоме місце про-
живання: Луганська область, Антрацитівський район,
селище Красний Кут, вул. Первомайська, буд. 9) як від-
повідача у судове засідання по цивільній справі 
№ 2/463/1988/2015 (463/4487/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея
Банк» до Литвинцевої Галини Михайлівни, Михальської
Надії Василівни про звернення стягнення на предмет за-
стави, що відбудеться 02 грудня 2015 р. о 09 год. 15 хв.
у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул.
Б.Лепкого, 16, зала судових засідань № 10.

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

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Балан-
діна Олександра Івановича (останнє відоме місце прожи-
вання: Луганська область, Лутугинський район, с.
Першозванівка, вул. Луганська, буд. 8) як відповідача у су-
дове засідання по цивільній справі № 2/463/1990/2015
(463/4489/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Баландіна
Олександра Івановича, Михальської Надії Василівни про
звернення стягнення на предмет застави, що відбудеться
02 грудня 2015 р. о 09 год. 45 хв. у приміщенні суду за ад-
ресою: 79007, м. Львів, вул. Б.Лепкого, 16, зала судових
засідань № 10.

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

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає
Швайка Володимира Омельяновича (останнє відоме
місце проживання: Донецька область, м. Добропілля,
вул. Саратовська, буд. 41/33) як відповідача у судове за-
сідання по цивільній справі № 2/463/1977/2015
(463/4476/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Швайка
Володимира Омельяновича, Михальської Надії Василівни
про звернення стягнення на предмет застави, що відбу-
деться 01 грудня 2015 р. о 09 год. 15 хв. у приміщенні
суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б.Лепкого, 16, зала
судових засідань № 10.

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

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Ме-
зенцеву Ольгу Володимирівну (останнє відоме місце про-
живання: Луганська область, м. Стаханов, вул. Одеська,
буд. 3/13) як відповідача у судове засідання по цивільній
справі № 2/463/1993/2015 (463/4492/15-ц) за позовом
ПАТ «Ідея Банк» до Мезенцевої Ольги Володимирівни,
Михальської Надії Василівни про звернення стягнення на
предмет застави, що відбудеться 02 грудня 2015 р. о 13
год. 15 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів,
вул. Б.Лепкого, 16, зала судових засідань № 10.

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

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Єли-
сєєва Анатолія Сергійовича (останнє відоме місце про-
живання: Луганська область, м. Ровеньки, вул.
Радгоспна, буд. 47) як відповідача у судове засідання по
цивільній справі № 2/463/1995/2015 (463/4494/15-ц) за
позовом ПАТ «Ідея Банк» до Єлисєєва Анатолія Сергійо-
вича, Михальської Надії Василівни про звернення стяг-
нення на предмет застави, що відбудеться 02 грудня 2015
р. о 13 год. 45 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007,
м. Львів, вул. Б.Лепкого, 16, зала судових засідань № 10.

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

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Фу-
талу Ольгу Вікторівну (останнє відоме місце проживання:
Донецька область, м. Сніжне, вул. Заводська, буд. 1, кв.
162) як відповідача у судове засідання по цивільній
справі № 2/463/1998/2015 (463/4497/15-ц) за позовом
ПАТ «Ідея Банк» до Футали Ольги Вікторівни, Михаль-
ської Надії Василівни про звернення стягнення на пред-
мет застави, що відбудеться 03 грудня 2015 р. о 09 год.
15 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул.
Б.Лепкого, 16, зала судових засідань № 10.

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

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Чистова
Володимира Олександровича (останнє відоме місце про-
живання: Луганська область, м. Краснодон, кв. Баракова,
буд. 5/73) як відповідача у судове засідання по цивільній
справі № 2/463/2000/2015 (463/4499/15-ц) за позовом ПАТ
«Ідея Банк» до Чистова Володимира Олександровича, Ми-
хальської Надії Василівни про звернення стягнення на
предмет застави, що відбудеться 03 грудня 2015 р. о 09
год. 45 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів,
вул. Б.Лепкого, 16, зала судових засідань № 10.

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

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Гон-
чаренка Сергія Івановича (останнє відоме місце прожи-
вання: Луганська область, Слов’яносербський район, с.
Лозівський, вул. Октябрьська, буд. 6) як відповідача у су-
дове засідання по цивільній справі № 2/463/2002/2015
(463/4501/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Гонча-
ренка Сергія Івановича, Михальської Надії Василівни про
звернення стягнення на предмет застави, що відбудеться
03 грудня 2015 р. о 13 год. 15 хв. у приміщенні суду за
адресою: 79007, м. Львів, вул. Б.Лепкого, 16, зала судо-
вих засідань № 10.

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

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Хоро-
шенка Олега Борисовича (останнє відоме місце прожи-
вання: Луганська область, м. Свердловськ, пров.
Підлісний, буд. 3) як відповідача у судове засідання по
цивільній справі № 2/463/2004/2015 (463/4503/15-ц) за
позовом ПАТ «Ідея Банк» до Хорошенка Олега Борисо-
вича, Михальської Надії Василівни про звернення стяг-
нення на предмет застави, що відбудеться 03 грудня 2015
р. о 13 год. 45 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007,
м. Львів, вул. Б.Лепкого, 16, зала судових засідань № 10.

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

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Вдов-
ченка Володимира Анатолійовича (останнє відоме місце
проживання: Донецька область, м. Донецьк, вул. Полігра-
фічна (Полиграфическая), буд.18, кв. 3) як відповідача у
судове засідання по цивільній справі №2/463/1959/2015
(463/4456/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Вдовченка
Володимира Анатолійовича, Михальської Надії Василівни
про звернення стягнення на предмет застави, що відбу-
деться 30 листопада 2015 р. о 09 год. 00 хв. у приміщенні
суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б.Лепкого, 16, зал
судових засідань №10.

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

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Бабенко
Ліну Костянтинівну (останнє відоме місце проживання: Лу-
ганська область, місто Свердловськ Пісчана, буд.2, корп.
А) як відповідача у судове засідання по цивільній справі
№2/463/1972/2015 (463/4471/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея
Банк» до Бабенко Ліни Костянтинівни, Михальської Надії
Василівни про звернення стягнення на предмет застави,
що відбудеться 30 листопада 2015 р. о 13 год. 15 хв. у при-
міщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б.Лепкого,
16, зал судових засідань № 10.

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

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Пастуха
Артема Павловича (останнє відоме місце проживання: До-
нецька область, м. Сніжне, вул. Котовського, буд. 44) як
відповідача у судове засідання по цивільній справі
№2/463/1975/2015 (463/4474/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея
Банк» до Пастуха Артема Павловича, Михальської Надії Ва-
силівни про звернення стягнення на предмет застави, що
відбудеться 30 листопада 2015 р. о 13 год. 45 хв. у примі-
щенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б.Лепкого, 16,
зал судових засідань №10.

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

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Кока-
рєва Сергія Олександровича (остатнє відоме місце прожи-
вання: Луганська область, Краснодонський район, смт
Новосвітлівка, вул. Підгорна, буд. 13 а) як відповідача у су-
дове засідання по цивільній справі №2/463/1981/2015
(463/4480/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Кокарєва
Сергія Олександровича, Михальської Надії Василівни про
звернення стягнення на предмет застави, що відбудеться
01 грудня 2015 р. о 13 год. 00 хв. у приміщенні суду за ад-
ресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових
засідань №10.

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

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Кни-
шенка Володимира Петровича (останнє відоме місце про-
живання: Донецька область, м. Кіровське (г. Кировское),
вул. Чапаєва (ул. Чапаева), буд. 9, кв. 27) як відповідача у
судове засідання по цивільній справі №2/463/1985/2015
(463/4484/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Книшенка
Володимира Петровича, Михальської Надії Василівни про
звернення стягнення на предмет застави, що відбудеться
01 грудня 2015 р. о 13 год. 30 хв. у приміщенні суду за ад-
ресою: 79007, м Львів, вул. Б.Лепкого, 16, зал судових за-
сідань №10.

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

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Косі-
лова Олександра Івановича (останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, м. Горлівка-35, вул. П. Робсона,
буд. 20, кв. 28) як відповідача у судове засідання по ци-
вільній справі №2/463/1987/2015 (463/4486/15-ц) за позо-
вом ПАТ «Ідея Банк» до Косілова Олександра Івановича,
Михальської Надії Василівни про звернення стягнення на
предмет застави, що відбудеться 02 грудня 2015 р. о 09
год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів,
вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань №10.

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

Суддя Гирич С. В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Стек-
лянникова Костянтина Юрійовича (останнє відоме місце
проживання: Луганська область, Свердловський р-н, м.
Свердловськ, кв.50 років Жовтня, буд.31-б, кв.56) як від-
повідача у судове засідання по цивільній справі
№2/463/1970/2015 (463/4469/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея
Банк» до Стеклянникова Костянтина Юрійовича, Михаль-
ської Надії Василівни про звернення стягнення на предмет
застави, що відбудеться 30 листопада 2015 р. о 13 год. 00
хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул.
Б.Лепкого, 16, зал судових засідань № 10.

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

Суддя Гирич C. В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Окунєва
Леоніда Олександровича (останнє відоме місце прожи-
вання: Луганська область, Перевальський район, м. Арте-
мівськ, вул. Кутузова, буд. 11) як відповідача у судове
засідання по цивільній справі №2/463/1972/2015
(463/4471/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Окунєва
Леоніда Олександровича, Михальської Надії Василівни про
звернення стягнення на предмет застави, що відбудеться
30 листопада 2015 р. о 13 год. 30 хв. у приміщенні суду за
адресою: 79007, м. Львів, вул. Б.Лепкого, 16, зал судових
засідань №10.

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

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м.Львова викликає Захарка
Леоніда Сергійовича (останнє відоме місце проживання:
Донецька область, м. Макіївка-23, с. Дзержинського (пос.
Дзержинского), вул. Тайгова (ул.Таежная), буд.1, кв. 30)
як відповідача у судове засідання по цивільній справі
№2/463/1967/2015 (463/4465/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея
Банк» до Захарка Леоніда Сергійовича, Михальської Надії
Василівни про звернення стягнення на предмет застави,
що відбудеться 30 листопада 2015 р. о 09 год. 30 хв. у при-
міщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б.Лепкого,
16, зал судових засідань №10.

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

Суддя Гирич С. В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Поло-
винку Миколу Миколайовича (останнє відоме місце про-
живання: Луганська область, сел. Дзержинський, 
м. Ровеньки, вул. Герцена, буд. 29, кв. 2) як відповідача у
судове засідання по цивільній справі №2/463/1979/2015
(463/4478/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Половинки
Миколи Миколайовича, Михальської Надії Василівни про
звернення стягнення на предмет застави, що відбудеться
01 грудня 2015 р. о 09 год. 30 хв. у приміщенні суду за ад-
ресою: 79007, м. Львів, вул. Б.Лепкого, 16, зал судових за-
сідань №10.

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

Суддя Гирич С. В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Ширі-
нова Маілхана Меджидовича (останнє відоме місце про-
живання: Донецька область, Волноваський район, с.
Кіровське, Садова, буд.5) як відповідача у судове засідання
по цивільній справі №2/463/2005/2015 (463/4504/15-ц) за
позовом ПАТ «Ідея Банк» до Ширінова Маілхана Меджи-
довича, Михальської Надії Василівни про звернення стяг-
нення на предмет застави, що відбудеться 30 листопада
2015 р. о 09 год. 15 хв. у приміщенні суду за адресою:
79007, м. Львів, вул. Б.Лепкого, 16, зал судових засідань
№ 10.

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

Суддя Гирич С. В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Шипіка
Сергія Миколайовича (останнє відоме місце проживання:
Луганська область, Свердловський район, с. Матвіївка, Ок-
тябрьська, буд. 8) як відповідача у судове засідання по ци-
вільній справі №2/463/1976/2015 (463/4475/15-ц) за
позовом ПАТ «Ідея Банк» до Шипіка Сергія Миколайовича,
Михальської Надії Василівни про звернення стягнення на
предмет застави, що відбудеться 01 грудня 2015 р. о 09.
год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів,
вул. Б.Лепкого, 16, зал судових засідань №10.

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

Суддя Гирич С. В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Олійник
Марину Олегівну (останнє відоме місце проживання: До-
нецька область, Ясинуватський р-н, м. Ясинувата, вул.
Шкільна, буд. 38, кв. 42) як відповідача у судове засідання
по цивільній справі №2/463/1984/2015 (463/4483/15-ц) за
позовом ПАТ «Ідея Банк» до Олійник Марини Олегівни,
Михальської Надії Василівни про звернення стягнення на
предмет застави, що відбудеться 01 грудня 2015 р. о 13
год. 15 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів,
вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань №10.

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

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Гречи-
хіна Сергія Анатолійовича (останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, м. Донецьк, вул. Семашко, буд.
37 «а», кв.36) як відповідача у судове засідання по цивіль-
ній справі №2/463/1980/2015 (463/4479/15-ц) за позовом
ПАТ «Ідея Банк» до Гречихіна Сергія Анатолійовича, Ми-
хальської Надії Василівни про звернення стягнення на
предмет застави, що відбудеться 01 грудня 2015 р. о 09
год. 45 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів,
вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань №10.

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

Суддя Гирич С. В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Балан-
діна Олександра Івановича (останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, м. Торез, вул. П-к Жуковського
(Жуковского), буд. 14/1) як відповідача у судове засідання
по цивільній справі № 2/463/1989/2015 (463/4488/15-ц) за
позовом ПАТ «Ідея Банк» до Баландіна Олександра Івано-
вича, Михальської Надії Василівни про звернення стяг-
нення на предмет застави, що відбудеться 2 грудня 2015
р. о 09 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м.
Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань № 10.

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

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Солод-
ських Андрія Геннадійовича (останнє відоме місце прожи-
вання: Луганська область, місто Свердловськ, с. Ленінське,
вул. Маяковського, буд. 41, корп. А, кв. 3) як відповідача у
судове засідання по цивільній справі № 2/463/1991/2015
(463/4490/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Солод-
ських Андрія Геннадійовича, Михальської Надії Василівни
про звернення стягнення на предмет застави, що відбу-
деться 2 грудня 2015 р. о 13 год. 00 хв. у приміщенні суду
за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судо-
вих засідань № 10.

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

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Іль-
ченка Анатолія Степановича (останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, м. Авдіївка, вул. Комунальна,
буд. 31/1) як відповідача у судове засідання по цивільній
справі № 2/463/1994/2015 (463/4493/15-ц) за позовом ПАТ
«Ідея Банк» до Ільченка Анатолія Степановича, Михаль-
ської Надії Василівни про звернення стягнення на предмет
застави, що відбудеться 2 грудня 2015 р. о 13 год. 30 хв. у
приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Леп-
кого, 16, зал судових засідань № 10.

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

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Гене-
ралова Юрія Васильовича (останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, м. Горлівка-42, вул. Малинича
(ул. Малыныча), буд. 43, корп. 116) як відповідача у судове
засідання по цивільній справі № 2/463/1996/2015
(463/4495/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Генералова
Юрія Васильовича, Михальської Надії Василівни про звер-
нення стягнення на предмет застави, що відбудеться 3
грудня 2015 р. о 09 год. 00 хв. у приміщенні суду за адре-
сою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових за-
сідань № 10.

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

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Кайка
Володимира Петровича (останнє відоме місце прожи-
вання: Луганська область, місто Свердловськ, вул. 
М. Бриксіна, буд. 16) як відповідача у судове засідання
по цивільній справі № 2/463/1999/2015 (463/4498/15-ц)
за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Кайка Володимира Пет-
ровича, Михальської Надії Василівни про звернення стяг-
нення на предмет застави, що відбудеться 3 грудня 2015
р. о 09 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007,
м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань № 10.

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

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Шев-
чука Сергія Олександровича (останнє відоме місце про-
живання: Донецька область, м. Донецьк, вул. Рудзутаки,
буд. 1) як відповідача у судове засідання по цивільній
справі № 2/463/2001/2015 (463/4500/15-ц) за позовом
ПАТ «Ідея Банк» до Шевчука Сергія Олександровича,
Михальської Надії Василівни про звернення стягнення
на предмет застави, що відбудеться 3 грудня 2015 р. о
13 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м.
Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань № 10.

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

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Рудя
Володимира Георгійовича (останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, Шахтарський р-н, с. Дмитрівка,
вул. Лермонтова, буд. 14) як відповідача у судове засі-
дання по цивільній справі № 2/463/2003/2015
(463/4502/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Рудя Во-
лодимира Георгійовича, Михальської Надії Василівни про
звернення стягнення на предмет застави, що відбудеться
3 грудня 2015 р. о 13 год. 30 хв. у приміщенні суду за ад-
ресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових
засідань № 10.

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

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Прохо-
ренка Олександра Борисовича (останнє відоме місце про-
живання: Луганська область, Краснодонський район, с.
Новоганнівка, вул. Ювілейна, буд. 11) як відповідача у су-
дове засідання по цивільній справі №2/463/1969/2015
(463/4468/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Прохо-
ренка Олександра Борисовича, Михальської Надії Васи-
лівни про звернення стягнення на предмет застави, що
відбудеться 30 листопада 2015 р. о 09 год. 45 хв. у примі-
щенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б.Лепкого, 16,
зал судових засідань №10.

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

Суддя Гирич С.В.
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реклама. оголошення

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Радян-
ська, буд. 39А) розглядає цивільні справи: за позовом
Дмитренко Валентини Адамівни до Гриник Наталі Ген-
надіївни про позбавлення прав користування житловим
приміщенням.

Відповідач Гриник Наталя Геннадіївна викликається
на 14 грудня 2015 року о 09.00 годині до Добропіль-
ського міськрайонного суду, кабінет № 7, для участі у
розгляді справи. До розгляду цивільної справи пропо-
нується надати 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 С. О.

Корюківський районний суд Чернігівської області
викликає Притуп Володимира Валерійовича, як від-
повідача по цивільній справі № 736/1416/15-ц за по-
зовом Притуп Тетяни Михайлівни до Притуп
Володимира Валерійовича про зміну розміру алімен-
тів та стягнення неустойки за прострочення сплати
аліментів, в судове засідання на 30 листопада 2015
року о 10 год. 00 хв..

Адреса суду: м. Корюківка Чернігівської області,
вул. Шевченка, 66, зал № 2, суддя Корх О. І.

Наслідки неявки в судове засідання особи, яка
бере участь у справі, передбачені ст.169 ЦПК Ук-
раїни. У разі неявки відповідача справа буде розгля-
нута за його відсутності на підставі наявних у справі
доказів.

Городоцький районний суд Львівської області ви-
кликає як відповідача Рабець Миколу Миколайо-
вича, 19.12.1966 р.н. (останнє відоме місце
реєстрації та проживання: с. Дубаневичі, Городоць-
кий р-н, Львівська обл.) у судове засідання о 15 год.
30 хв. 10 грудня 2015 р. за адресою: майд. Гайдама-
ків, 30, м. Городок, Львівська область, у справі за
позовом Іванців Григорія Степановича про визнання
таким, що втратив право користування жилим бу-
динком.

Згідно із ст. 74 ЦПК України, з опублікуванням
оголошення відповідач вважається належно пові-
домленим про час і місце розгляду справи.

У разі неявки відповідача у судове засідання суд,
відповідно до положень ст. 169 ЦПК України, вирі-
шить справу на підставі наявних у ній доказів (по-
становить заочне рішення).

Суддя Н. Яворська

Дарницький районний суд м. Києва викликає в якості від-
повідача Кредитну спілку «Фінансова країна», місце знаход-
ження за адресою: м Київ, вул. Володимирська, 45, в судове
засідання, яке відбудеться 10 грудня 2015 року о 16.00 го-
дині за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 124, для
участі у судовому розгляді цивільної справи за позовом Ла-
заренка О. М. до Кредитної спілки «Фінансова країна», Шев-
ченка О. М., Третя особа: Джурик М. Ю., Управління
державної реєстрації Головного територіального управління
юстиції у м. Києві про скасування державної реєстрації права
власності та визнання недійсним договору купівлі-продажу
квартири.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вва-

жається повідомленим про день, час та місце розгляду
справи і в разі неявки його до суду, справа може бути роз-
глянута у його відсутність.

Відповідач у випадку неявки в судове засідання зо-
бов’язаний повідомити суд про поважність причини неявки.

Суддя В. В. Даниленко

Сєвєродонецький міський суд Луганської області
викликає в якості відповідачів за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк», м. Дніпропетровськ, про стягнення
заборгованості у судові засідання, які відбудуться:

14.12.2015 року о:
- 08-40 год. Кучеренка Григорія Григоровича (Лу-

ганська область, м.Стаханов, вул. Філатова, 68) (ци-
вільна справа №428/9820/15-ц);

- 08-50 год. Кладька Володимира Миколайовича
(Луганська область, м.Стаханов,  вул. 60 років Жов-
тня, 27а/4) (цивільна справа №428/9828/15-ц);

у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, вул.Леніна,19.

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

Суддя І. О. Юзефович

Коростенським міськрайонним судом Житомирської
області викликаються до суду:

- Ярошенко Олександр Михайлович (останнє місце
проживання: 11565, Житомирська обл., Коростенський
р-н, с. Сушки) на 14 годин 00 хвилин 30.11.2015 р. для
участі у розгляді справи № 279/9840/15-ц по суті за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Левицький Тарас Володимирович (останнє місце про-
живання: 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Кі-
рова, буд. 8, кв. 99) на 14 годин 00 хвилин 30.11.2015 р.
для участі у розгляді справи № 279/9531/15-ц по суті за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Білошицька Ірина Сергіївна (останнє місце прожи-
вання: 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул.
Каштанова, буд. 16, кв. 9) на 14 годин 00 хвилин
30.11.2015 р. для участі у розгляді справи №
279/10001/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк».

Суддя Лешко С. М.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає відпові-
дача Учватова Олега Олександровича, останнє відоме місце
проживання — м. Київ, вул. Чорнобильська, буд. 4/56, кв.51,
у судове засідання, що призначено на «07» грудня 2015 року
на 11 годину 00 хвилин у цивільній справі № 752/11187/15-
ц, провадження по справі № 2/752/4691/15 за позовом Чучук
Ганни Василівни та Кощака Сергія Миколайовича до Учва-
това Олега Олександровича, Товариства з обмеженою від-
повідальністю «Продтовари 539», Департаменту
комунальної власності виконавчого органу Київської міської
ради Київської міської державної адміністрації, Голосіївської
районної у м. Києві державної адміністрації, треті особи:
приватний нотаріус Київського міського нотаріального ок-
ругу Журавльова Лариса Михайлівна, приватний нотаріус
Київського міського нотаріального округу Назарчук Наталія
Вячеславівна, про визнання недійсними договорів та ви-
знання недійсним свідоцтва. Адреса суду: м. Київ, вул. П.
Потєхіна, 14-а, кабінет №26.

Суддя О. В. Мирошниченко

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми зна-
ходиться цивільна справа № 591/6559/15-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційний банк
«Приват Банк» до Козенко Яни Сергіївни про стягнення
заборгованості.

Зарічний районний суд м. Суми у відповідності до 
ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає до суду Козенко Яну
Сергіївну, останнє відоме місце проживання: м. Суми,
вул. Інтернаціоналістів, буд. 63 А, кв. 68, як відповідача
по справі на 28 грудня 2015 року на 14-30 годину.

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.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідання як відповідача по справі № 409/2697/15-ц
за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Бабіч Тетяни Миколаївни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 03.12.2015 року о 16.00 год. (резервна дата 10.12.2015 р. о 16.00 год.) в залі суду за ад-
ресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Горького, 2.

Викликається Бабіч Т.М. (Артемівський район, м. Луганськ, с-ще Ювілейне, квартал Шахтарський, б. 12, кв. 35).
У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за її відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О.Ю.

Втрачену печатку 

(з голограмою)

ПрАТ «Плодоовоч» код ЄДРПОУ 01564526, 

вважати недійсною.

Втрачені Статут та свідоцтво 
про реєстрацію об’єднання громадян

№ 0119-2009 Г.О. від 09 липня 
2009 року ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

«ЧИСТЕ СЕРЦЕ»
вважати недійсними.

Апеляційний суд Запорізької області пові-
домляє Володіну Ганну Олександрівну,
28.07.1988 р.н., ідентифікаційний номер
3235102641, остання відома адреса прожи-
вання якої: вул. Радянська, буд. 5, м. Новоа-
зовськ, Донецька область, що  розгляд справи
за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Воло-
діної Ганни Олександрівни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором
призначено на 12 годину 40 хвилин 26.11.2015
року у приміщенні апеляційного суду Запорізь-
кої області. Адреса апеляційного суду: пр. Ле-
ніна, буд. 162, м. Запоріжжя (суддя-доповідач
Кочеткова І. В.).

У разі Вашої неявки у судове засідання
справа буде розглянута за Вашої відсутності за
наявними у справі доказами.

Тульчинський районний суд Вінницької об-
ласті викликає Кондєрову Олександру Анатолі-
ївну, 24.04.1962 року народження, проживаючу
за адресою: вул. Козацька, 1/17, смт Кирнасівка,
Тульчинський район, Вінницька область, як від-
повідача  по цивільній справі № 148/2081/15-ц
за позовом ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» до Кондєрової
Олександри Анатоліївни про стягнення заборго-
ваності.

Судовий розгляд справи призначено на
30.11.2015  о  10:30 год. за адресою: вул. Пере-
моги, 16,  м. Тульчин, Вінницька область.

В разі неявки відповідачки справу може бути
розглянуто за її відсутності  на підставі наявних
у справі доказів. 

Суддя О. В. Саламаха

Бабич Олег Володимирович, останнє ві-
доме місце проживання: Київська обл., м.
Яготин, пров. Довженка, 8, викликається до
Яготинського районного суду Київської об-
ласті як відповідач в цивільній справі за по-
зовом публічного акціонерного товариства
комерційного банку «ПриватБанк» до Бабича
Олега Володимировича про стягнення забор-
гованості. Судове засідання відбудеться о 09
годині 00 хвилин 16 грудня 2015 року в при-
міщенні суду за адресою: Київська обл., м.
Яготин, вул. Незалежності, 67. У разі неявки
відповідача до суду справу буде вирішено на
підставі наявних у ній даних та доказів.

Суддя Ю. В. Бурзель

Апеляційний суд Запорізької області пові-
домляє Яковлєва Павла Анатолійовича,
16.11.1982 р.н., ідентифікаційний номер
3027003279, остання відома адреса прожи-
вання якого: вул. Будівельників, буд. 1, кв. 98,
м. Сніжне, Донецька область, що  розгляд
справи за позовом ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” до
Яковлєва Павла Анатолійовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором при-
значено на 12 годину 50 хвилин 26.11.2015
року у приміщенні апеляційного суду Запорізь-
кої області. Адреса апеляційного суду: пр. Ле-
ніна, буд. 162, м. Запоріжжя (суддя-доповідач
Маловічко C. В.).

У разі Вашої неявки у судове засідання
справа буде розглянута за Вашої відсутності за
наявними у справі доказами.

Білокуракинський районний суд Луган-
ської області викликає Болтухова Віталія
Володимировича, 18.03.1973 р.н., як від-
повідача в судове засідання по цивільній
справі № 409/2795/15-ц за позовом ПАТ
«Всеукраїнський Банк Розвитку» про
стягнення заборгованості, що відбудеться
23.11.2015 року о 10 год. в приміщенні
суду за адресою: 92200 Луганська об-
ласть, смт Білокуракине, пл. Горького, 2,
тел. 2-27-92.

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

Суддя В.Г. Скворцова

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької
області (87535, м. Маріуполь, пр. Металургів, 231)
розглядає цивільну справу за позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційний банк «Приват-
Банк» до Чебана Володимира Євгеновича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач по справі Чебан Володимир Євгенович,
останнє відоме місце реєстрації в Іллічівському
районі м. Маріуполя по пров. Н. Данченко, буд. 10,
викликається о 08.20 годині 23 листопада 2015 року
та о 08.10 годині 30 листопада 2015 року до суду, ка-
бінет № 14, 15, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, від-
повідач 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 

Святошинський районний суд м. Києва викликає
як відповідачку Гордієнко Маргариту Германівну, ос-
таннє відоме місце проживання: м. Київ, в. Чорно-
бильська, 11-а, кв. 4 для участі в цивільній справі за
позовом ПАТ «Дельта Банк» до Гордієнко М.Г., 3
особа: Гордієнко І.А. про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 09.12.2015 року о 12
год. 00 хв. за адресою: м. Київ, в. Жилянська, 142,
каб. 22. Суддя Шум Л.М.

У разі неявки відповідачки Гордієнко М.Г. до суду
без поважних причин або у разі неповідомлення про
причини неявки, справа буде розглядатись за її від-
сутності.

Суддя Л.М. Шум

Сватівський районний суд Луганської області ви-

кликає Погребного Юрія Юрійовича, Погребну Ок-

сану Миколаївну як відповідачів у цивільній справі №

426/4696/15-ц за позовом Публічного акціонерного

товариства «Дельта Банк» до Погребного Ю.Ю., По-

гребної О.М. про стягнення заборгованості в судове

засідання, яке відбудеться 27 листопада 2015 року о

09.30 год. в приміщенні суду за адресою: Луганська

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

У разі неявки на вказані судові засідання, суд про-

водитиме розгляд справи без участі відповідачів.

Суддя О.А. Гашинська

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
28.10.2015 р. №871 «Про утворення територіальних органів Дер-
жавної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів», відповідно до наказів Держсанепідслужби України від
02.11.2015 №188 «Про утворення комісій з реорганізації територі-
альних органів Держсанепідслужби України», Головного управління
Держсанепідслужби у Запорізькій області від 05.11.2015 р. «Про
заходи, пов’язані з реорганізацією Головного управління Держсан -
епідслужби у Запорізькій області» Головне управління Держсан -
епідслужби у Запорізькій області реорганізується (припиняється)
шляхом приєднання до Управління Держпродспоживслужби в За-
порізькій області, яке є правонаступником.

Голова комісії з реорганізації Головного управління Держсан -
епідслужби у Запорізькій області Терехов Р.Л.

Строк заявлення кредиторами вимог до Головного управління
Держсанепідслужби у Запорізькій області встановлено протягом
двох місяців з дня публікації про реорганізацію (припинення).

Вимоги кредиторів приймаються за адресою: 69037, м. Запо-
ріжжя, вул. Рекордна, 27.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (суддя А.В. Орче-
лота) викликає в судове засідання, яке відбудеться 25 листопада 2015 року о
08-30 годині за адресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп.2,
каб.25, в якості відповідачів по справі за позовом ПАТ «ДельтаБанк» про стяг-
нення заборгованості:

- Бозюн Світлану Василівну, останнє місце проживання: Донецька область,
с. Красний Партизан, вул. Шахтера, б.9, кв. З

- Бозюн Любов Василівну, останнє місце проживання: Донецька область, 
с. Красний Партизан, вул. Шахтера, б,9, кв. З

- Бозюн Катерину Василівну, останнє місце проживання: Донецька область,
с. Красний Партизан, вул. Шахтера, б.9, кв. З.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази
на їх підтвердження.

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

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка До-
нецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу №233/5388/15-ц за по-
зовом ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» до Племешової Н.О. про стягнення заборгованості.
Відповідач у справі - Племешова Наталя Олексіївна, останнє відоме місце проживання: До-
нецька область, м. Дебальцеве, вул. Вузлова, 62/1, викликається до суду на 08 год. 30 хв.
25 листопада 2015 року (корп. №2, каб. №21) для участі у розгляді справи по суті.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка До-
нецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу №233/5385/15-ц за по-
зовом ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» до Берестового В.П. про стягнення заборгованості.
Відповідач у справі - Берестовий Володимир Павлович, останнє відоме місце проживання:
Донецька область, м. Дебальцеве, вул. Ростовська, 21, викликається до суду на 09 год. 00
хв. 25 листопада 2015 року (корп. №2, каб. №21) для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі не-
прибуття відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за їх відсутності. Суддя О.В. Каліуш

Селидівський міський суд Донецької області (85400, м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) роз-
глядає цивільну справу № 242/2648/15-ц, 2/242/1053/15 за позовом ПАТ «Дельта Банк»
до Сулима Валентина Валентиновича про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром. Останнє місце мешкання відповідача Сулима В.В. за адресою: м. Донецьк, бульвар
Шкільний, б.13, кв. 47, який викликається на 26.11.2015 р. о 09.30 год. до суду для участі
у розгляді справи по суті;

цивільну справу №242/2786/15-ц, 2/242/1101/15 за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Ал-
масаеід Олени Олександрівни про стягнення заборгованості за кредитним договором. Ос-
таннє місце мешкання відповідача Алмасаеід О.О. за адресою: м. Українськ, вул. Ватутіна,
б. 21, кв. 39, яка викликається на 26.11.2015 р. о 08.30 год. до суду для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття відповідачів до суду вони повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у їх відсутність.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про
дату, час і місце розгляду справи, і у разі неявки до суду, справа може бути розглянута за
їх відсутності. Суддя Владимирська І.М.

Білокуракинський районний суд Луганської
області викликає в судове засідання відповідача
по справі № 409/2697/15-ц за позовом АТ
«Дельта Банк» до Кудінової Ірини Вікторівни
(Луганська обл., м. Луганськ кв. Ленінського
Комсомолу, б. 4, кв. 97) та Кудінова Олександра
Євгеновича (Луганська обл., м. Луганськ, кв.
Ленінського Комсомолу, б. 4, кв. 97) про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться 03.12.2015 року
о 16:30 год (резервна дата 10.12.2015 р. о 16:30
год.) в залі суду за адресою: Луганська обл., смт
Білокуракине, пл. Горького, 2.

У випадку неявки відповідачів справу буде
розглянуто за їх відсутності за наявними дока-
зами.

Суддя Максименко О.Ю.

Южний міський суд Одеської області
викликає Ісаічеву Марину Володими-
рівну, Ісаічева Юрія Вячеславовича, Ісаі-
чева Сергія Юрійовича як відповідачів по
цивільній справі № 519/1643/13-ц за по-
зовом представника АТ «Дельта Банк»
до Ісаічевої М. В., Ісаічева Ю. В., Ісаічева
С. Ю. про стягнення заборгованості за
кредитним договором та звернення стяг-
нення на предмет іпотеки, у судове засі-
дання, яке відбудеться 14 грудня 2015
року о 10 год. 15 хв. в залі №1 за адре-
сою: Одеська область, м. Южне, пр. Гри-
горівського Десанту, 26 «а».

У разі неявки відповідачів у судове засі-
дання, справа буде розглянута у їх відсут-
ність.

Суддя В.Г. Котов

Слов’янський міськрайонний суд Донець-
кої області (м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, буд. 2) розглядає цивільну справу
№2/243/4657/2015 за позовом АТ «Дельта
банк» до Головкіна Костянтина Володимиро-
вича (Донецька обл., м. Горлівка, вул. Ком-
сомольська, буд 35, кв. 2), Головкіної Олени
Анатоліївни (Донецька обл., м. Горлівка, вул.
Маріупольська, буд 8), ПП «Колегія» (До-
нецька обл., м. Горлівка, вул. Маріупольська,
буд. 8) про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Відповідачі виклика-
ються до суду на 07 грудня 2015 року на 13
год. 00 хв., суддя О.В. Ільяшевич.

У випадку неприбуття відповідачі повинні
повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за їх відсутності. 

Оболонський районний суд м. Києва
викликає Даниленка Максима Івановича
як відповідача по цивільній справі 
№ 2/756/5514/15 за позовом Публічного
акціонерного товариства «Дельта Банк»
до Даниленка Максима Івановича про
стягнення заборгованості, у судове засі-
дання на 07 грудня 2015 р. о 16:30 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка,
2-Є, каб. 24, суддя Шумейко О.І.

У разі неявки та неповідомлення суду
про причини неявки в судове засідання,
справа буде розглянута за Вашої відсут-
ності за наявними у справі доказами від-
повідно до ст. 169 ЦПК України.

Оболонський районний суд м. Києва
викликає Баб’юка Віталія Арнольдовича,
Баб’юк Олену Петрівну як відповідачів по
цивільній справі № 2/756/5544/15 за позо-
вом Публічного акціонерного товариства
«Дельта Банк» до Баб’юка Віталія Арноль-
довича, Баб’юк Олени Петрівни про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання
на 07 грудня 2015 р. о 17:00 год. Адреса
суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб.
24, суддя Шумейко О.І. 

У разі неявки відповідачів та неповідом-
лення суду про причини неявки в судове
засідання, справа буде розглянута за
Вашої відсутності за наявними у справі до-
казами відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Суддя О.І. Шумейко
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Постійно діючим третейським судом при АУБ від-
кладено розгляд справи № 1216/15 за позовом ПАТ
«Укрсоцбанк» до Половко Віталія Володимировича
(11 серпня 1978 року народження, ід. номер
2871210532) та Половко Ірини Григорівни. Судове
засідання призначено на 15.12.2015 р. о 10.00 год.
за адресою: м. Київ, вул. Марини Раскової,15, к. 811.
Це оголошення розміщене також на сайті третей-
ського суду tretsud.aub.org.ua. У випадку неявки від-
повідачів справа може бути розглянута без їх участі.

Третейський суддя В. М. Ярошовець

Обухівський районний суд Київської області по ци-
вільній справі № 2-1816/15 за позовом Литвинової Те-
тяни Миколаївни до Русанова Ігоря Геннадійовича, ПОЖ
ВК Української міської ради про визнання права влас-
ності на квартиру за набувальною давністю, викликає до
суду як відповідача Русанова Ігоря Геннадійовича на 1
грудня 2015 року о 10.00 год.

Судове засідання відбудеться під головуванням судді
Болобана В. Г. в приміщенні суду, що розташоване за
адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, б. 20.

В разі неявки відповідача справа буде розглянута у
його відсутність на підставі наявних у справі доказів.

Марківським районним судом Луганської області

викликається до суду:

- Дига Денис Юрійович (останнє місце прожи-

вання: 93800, Луганська обл., Слов’яносербський р-

н, с. Лозівський, вул. 8, Березня, буд. 10) на 13

годину 00 хвилин 18.12.2015 р. для участі у розгляді

справи № 417/1499/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ

«ПриватБанк».

Суддя Чернік А. П.

Марківський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідачів Кузьміну Ніну Іванівну, Гузєєва Івана
Михайловича, Кузьміну Тетяну Едуардівну в судове за-
сідання для розгляду цивільної справи за позовом Осич-
нюка Євгена Вікторовича до Кузьміної Ніни Іванівни,
Гузєєва Івана Михайловича, Кузьміної Тетяни Едуардівни
про стягнення боргу за договором іпотеки.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марків-
ського районного суду Луганської області 11.12.2015 р.
о 10.00 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

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як
відповідача Ейдера Дмитра Євгеновича за позовом
Юрко В. В. до Ейдер Д. Є. про стягнення заборгова-
ності за договором позики та авансу за попереднім
договором купівлі-продажу. Судове засідання відбу-
деться 02.12.2015 р. о 09 год. 30 хв. у приміщенні Су-
воровського районного суду. м. Одеси за адресою:
м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68, зала су-
дових засідань № 8. У разі неявки Ейдер Д. Є. судове
засідання буде проведене у його відсутність.

Суддя С. С. Аліна

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає як відповідачів за позовами ПАТ «Банк Форум»
про стягнення заборгованості за кредитним договором:
Пацуру Володимира Петровича, Пацуру Ольгу Григо-
рівну, Пацуру Андрія Володимировича, місце прожи-
вання: Луганська обл., Лутугинський район, с. Розкішне,
вул. Новобудівельна, 157, розгляд справи 
№ 409/2742/15-ц відбудеться 08.12.2015 р. о 09 год. 00 хв.

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

Із опублікуванням цього оголошення відповідачі вва-
жаються належним чином повідомленими про час, день
та місце проведення судового засідання.

Суддя В. Г. Скворцова

Приморський районний суд міста Одеси повідомляє,
що 22 грудня 2015 р. о 12 годині 00 хвилин в залі засі-
дань № 221 в приміщенні суду за адресою: місто Одеса,
вул. Балківська, 33 відбудеться слухання справи за по-
зовом Бурлака Світлани Миколаївни, Бурлака Сергія Ва-
сильовича, Єгорової Олени Василівни до Єгорова Віталія
Анатолійовича про визнання особи такою, що втратила
право користування житловою площею.

В судове засідання у вищевказаний час викликається
відповідач Єгоров Віталій Анатолійович. В разі його не-
явки в судове засідання позов може бути розглянутий
за його відсутністю та на підставі наявних у справі дока-
зів.

Суддя Л. М. Чернявська

Ковпаківський районний суд м. Суми в особі судді Ко-
тенко О. А. викликає Азамова Бахтійора Мірзойовича,
19.07.1978 року народження, як відповідача в судове за-
сідання по цивільній справі № 592/9448/15-ц, провад-
ження № 2/592/2761/15 за позовом Демидової Ольги
Михайлівни про розірвання шлюбу та стягнення алімен-
тів. Судове засідання по даній справі відбудеться 30 лис-
топада 2015 року о 15.00 год. в приміщенні
Ковпаківського районного суду м. Суми, що знаходиться
за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 12, зал судо-
вих засідань № 23. Явка до суду є обов’язковою. У ви-
падку неявки відповідача, справу буде розглянуто на
підставі наявних у справі доказів.

Комсомольський міський суд Полтавської області
викликає Даніва Андрія В’ячеславовича (останнє ві-
доме місце проживання: м. Комсомольськ, Полтав-
ська область, вулиця Миру, будинок № 31, квартира
313) як відповідача в судове засідання у цивільній
справі за позовом Песецької Марини Дмитрівни до
Даніва Андрія В’ячеславовича про позбавлення бать-
ківських прав. Судове засідання відбудеться 8
грудня 2015 року о 08 год. 50 хв. у приміщенні суду
за адресою: Полтавська область, м. Комсомольськ,
вул. Гірників, 17. У разі неявки, справу буде розгля-
нуто за вашої відсутності.

Суддя О. В. Солоха

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області
викликає в судове засідання о 10 год. 30 хв. 25 листопада
2015 року як відповідача Жихарєва Олександра Васильо-
вича (останнє відоме місце проживання: вул. БОС-2, б. 27,
кв. 67 у с. Мартинівське Вознесенського району Миколаїв-
ської області) в справі за позовом Александрової Олени
Юріївни до Жихарєва Олександра Васильовича про ви-
знання особи такою, що втратила право користування жит-
ловим приміщенням. Засідання відбудеться в приміщенні
Вознесенського міськрайонного суду за адресою: м. Возне-
сенськ Миколаївської області, вул. Кібрика, 11, каб. № 4. В
разі неявки відповідача в судове засідання, справа буде роз-
глянута без його участі на підставі наявних в ній матеріалів.

Суддя О. В. Вуїв

Іллічівський міський суд Одеської області викликає в
якості третьої особи Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Масс-Логістик» по адміністративній справі
№ 501/3623/15-а за позовом Шапкіна Віктора Вікторо-
вича до Державної фіскальної служби України про ска-
сування постанови про порушення митних правил.

Судове засідання відбудеться 1 грудня 2015 р. о 10.30
год. за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ, вул.
Праці, буд. 4, каб. 12 (суддя Максимович Г. В.).

У випадку неявки третьої особи справу буде розгля-
нуто в заочному порядку.

Шевченківський районний суд м. Києва (адреса
суду: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. 
№ 504) викликає Остапенка Станіслава Івановича як
відповідача о 09 годині 00 хвилин 7 грудня 2015 року
для розгляду цивільної справи за позовом Яценко
Людмили Віталіївни до Остапенка Станіслава Івано-
вича про стягнення боргу.

В разі вашої неявки справа буде розглянута у
вашу відсутність за наявними матеріалами у справі.

Суддя І. П. Романишена

Рубіжанський міський суд Луганської області ви-
кликає у якості відповідача Пінчака Валерія Петро-
вича у справі за позовом Публічного акціонерного
товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до Пін-
чака Валерія Петровича про стягнення заборгова-
ності у судове засідання, яке відбудеться 24.11.2015
року о 08-30 годині у приміщенні суду за адресою:
Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34, зал
судових засідань № 5.

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

Суддя В. В. Москаленко

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької об-
ласті викликає до суду Балясову Анну Олександрівну,
остання адреса реєстрації якої: м. Маріуполь, пр. Леніна,
б. 115, кв. 25, як відповідача по цивільній справі за по-
зовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Балясової Анни Олек-
сандрівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором, розгляд якої відбудеться 25.11.2015 р. о
09:00 год. та 02.12.2015 р. о 09:00 год. в приміщенні суду
за адресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, 31, каб. 10. У
випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута у
його відсутність. 

Суддя О. М. Томілін

Рубіжанський міський суд Луганської області ви-
кликає у якості відповідача Пісаревську Марину Во-
лодимирівну у справі за позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційний банк «При-
ватБанк» до Пісаревської Марини Володимирівни
про стягнення заборгованості у судове засідання,
яке відбудеться 24.11.2015 року о 08-00 годині у
приміщенні суду за адресою: Луганська область, м.
Рубіжне, вул. Миру, 34, зал судових засідань № 5.

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

Суддя В. В.Москаленко

Рубіжанський міський суд Луганської області ви-
кликає у якості відповідача Стародуба Сергія Вале-
рійовича у справі за позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційний банк «При-
ватБанк» до Стародуба Сергія Валерійовича про
стягнення заборгованості у судове засідання, яке
відбудеться 25.11.2015 року о 08-00 годині у примі-
щенні суду за адресою: Луганська область, м. Ру-
біжне, вул. Миру, 34, зал судових засідань № 5. У
разі неявки у судове засідання відповідача суд роз-
глядатиме справу без його участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя В. В. Москаленко

Суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської
області Компанієць О. В. викликає Шевченка Володи-
мира Васильовича, 1980 року народження, останнім ві-
домим місцем реєстрації якого є: м. Сміла Черкаської
області, вул. Жовтнева, 65-а, кв. 10, як відповідача по
справі № 703/3663/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Шевченка В. В. про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 9 годині 20 хвилин 16
грудня 2015 року за адресою: м. Сміла Черкаської об-
ласті, вул. Свердлова, 94. У разі неявки відповідача по
справі може бути винесене заочне рішення.

У разі неявки в судове засідання з поважної причини
відповідач зобов’язаний повідомити про неявку та її при-
чини. 

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької об-
ласті викликає до суду Мосеєва Ігоря Володимировича,
остання адреса реєстрації якого: м. Маріуполь, вул. 9-ї
Авіадивізії, б. 14, кв. 35, як відповідача по цивільній
справі за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Мосеєва
Ігоря Володимировича про стягнення заборгованості за
кредитним договором, розгляд якої відбудеться
25.11.2015 р. о 09:00 год. та 02.12.2015 р. о 09:00 год. в
приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Металур-
гів, 31, каб. 10.

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

Суддя О. М. Томілін

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

Відповідач Фартушенко Світлана Сергіївна виклика-
ється на 30 листопада 2015 року о 08-00 год. до суду,
каб. № 7, 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 Хмельова C. M.

Суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської
області Компанієць О. В. викликає Гроха Андрія Мико-
лайовича, 1986 року народження, останнім відомим міс-
цем реєстрації якого є: м. Сміла Черкаської області, вул.
Богдана Хмельницького, 20, кв. 27-а, як відповідача по
справі № 703/4441/15-ц за позовом ПАТ «Акцент Банк»
до Гроха A. M. про стягнення заборгованості. Судове за-
сідання відбудеться о 9 годині 16 грудня 2015 року за
адресою: м. Сміла Черкаської області, вул. Свердлова,
94.

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

Приморський районний суд міста Одеси повідом-
ляє, що 04 грудня 2015 р. о 09 годині 30 хвилин в
залі засідань № 221 в приміщенні суду за адресою:
місто Одеса, вул. Балківська, 33, відбудеться слу-
хання справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Гончарука Олександра Володимировича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

В судове засідання у вищевказаний час виклика-
ється відповідач — Гончарук Олександр Володими-
рович. В разі його неявки в судове засідання позов
може бути розглянутий за його відсутністю та на під-
ставі наявних у справі доказів.

Суддя Л. М. Чернявська

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

Відповідачі: Ваховський Ігор Олександрович, Литви-
ненко Олег Валерійович, Точоний Юрій Вікторович ви-
кликаються на 01 грудня 2015 року о 08-00 год. до суду,
каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хмельова С. М.

Шосткинський міськрайсуд Сумської обл. пові-

домляє, що розгляд справи за позовом ПУБЛІЧНОГО

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК

«ПРИВАТБАНК» до Соляннікової Наталії Анатоліївни

про стягнення заборгованості за кредитним догово-

ром призначено на 08.12.2015 р. о 10 год., м. Шос-

тка, К. Маркса, 63, к. 15. У разі неявки справа

розглядатиметься у Вашу відсутність. 

Суддя О. М. Сидорчук

В Комсомольському районному суді м. Херсона

26 листопада 2015 року о 09-20 годині в кабінеті 

№ 302 відбудеться судове засідання по цивільній

справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Кузьйо

Сергія Васильовича про стягнення заборгованості. В

судове засідання викликається відповідач Кузьйо

Сергій Васильович. У разі неявки справу буде роз-

глянуто за його відсутності.

Суддя В. В. Прохоренко

Жашківський районний суд Черкаської області повідом-
ляє відповідачів: Шабаш Світлану Іванівну, 23.09.1976 року
народження, зареєстрована по вул. Фрунзе, 7, м. Жашків
Черкаської області, та Баришполь Ларису Миколаївну,
10.12.1954 року народження, останнє відоме місце реєстра-
ції: проспект Оболонський, 11, кв.20, м. Київ, про винесення
30 жовтня 2015 року рішення суду у справі за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості.

В разі неявки відповідачів у десятиденний строк після
опублікування даного оголошення в Жашківський районний
суд Черкаської області для отримання копії рішення, рі-
шення буде вважатися таким, що набрало законної сили.

Суддя Р. В. Шимчик

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

Відповідачі: Шумська Майя Вікторівна, Іванова (Калі-
ніченко) Світлана Ігорівна викликаються на 27 листопада
2015 року о 08-00 год. до суду, каб. № 7, для участі у
розгляді справи по суті.

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

Суддя Хмельова С. М.

Сокирянський районний суд Чернівецької області ви-
кликає Остапчук Орисю Василівну, 26.11.1983 року на-
родження, останнє відоме місце проживання: с. Гвіздівці
Сокирянського району Чернівецької області, як відпові-
дача в цивільній справі за позовом публічного акціонер-
ного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до
Остапчук Орисі Василівни про стягнення заборгованості
за кредитним договором, в судове засідання, яке відбу-
деться о 09 годині 00 хвилин 25 листопада 2015 року в
залі суду за адресою: вул. Шевченка, 7, м. Сокиряни Чер-
нівецької області. У випадку неявки відповідача справа
буде розглянута за її відсутності.

Суддя Римлянська Г. О.

Чуднівський районний суд Житомирської області
викликає Власюк Марину Борисівну в якості відпо-
відача в судове засідання по цивільній справі за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Власюк М. Б. про
стягнення заборгованості, що відбудеться 03 грудня
2015 року о 8 год. 00 хв. в приміщенні суду за адре-
сою: 13200, м. Чуднів, вул. 50-річчя Жовтня, 3, Жи-
томирської області, зал судових засідань № 1. У
випадку неявки відповідачки у судове засідання
справа розглядатиметься без її участі на підставі ст.
169 ЦПК України. 

Суддя О. О. Мельничук

Джуріло Ілля Андрійович, останнє відоме місце
проживання: м. Докучаєвськ Донецької області, вул.
Щорса, буд. 34, повторно викликається в судове за-
сідання до Пологівського районного суду Запорізь-
кої області як відповідач по цивільній справі
№324/2019/15-ц за позовом Джуріло Олександри
Володимирівни до Джуріло Іллі Андрійовича про ро-
зірвання шлюбу, яке відбудеться 04.12.2015 р. о 13
год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: вул. М.
Горького, 28, м. Пологи Запорізької області. 

Суддя Іванченко М. В. 

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

Відповідачі: Вергун Сергій Миколайович, Копиленко
Василь Васильович, Безрукий Дмитро Любомирович ви-
кликаються на 23 листопада 2015 року о 08-00 год. до
суду, каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хмельова С. М.

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ «Фінансова компанія До-
віра та гарантія» до:

Бикова Олега Борисовича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором, місце проживання якого
невідомо, викликається на 27.11.2015 року о 10-00 го-
дині до суду, каб. №3, для участі у розгляді справи по
суті.

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

Суддя Літовка В. В.

Козелецький районний суд Чернігівської області викли-
кає відповідача Ноздрєву Людмилу Федорівну, останнім ві-
домим місцем проживання якої є: 143900, м. Реутово-1
Московської області, м-н Дзержинського, б. 16/14 Росій-
ської Федерації, в судове засідання на 10.00 годину 3 грудня
2015 року (17000, смт Козелець, вул. Леніна, 7 Чернігівської
області, Україна) у справі за позовом Ноздрєва Валерія Юрі-
йовича до Ноздрєвої Людмили Федорівни про визнання
права власності та поділ спільного сумісного майна по-
дружжя. З опублікуванням оголошення про виклик відпові-
дач 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.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 21 ЛИСТОПАДА

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

Oбласть Нiч          День
Черкаська +3     +8      +6  +11
Кіровоградська +3     +8      +6  +11
Полтавська +3     +8      +6  +11
Дніпропетровська +3     +8      +6  +11
Одеська +6   +11   +13  +18
Миколаївська +6   +11   +13  +18
Херсонська +7   +12   +13  +18
Запорізька +7   +12   +11  +16
Харківська +4     +9      +9  +14
Донецька +5   +10   +10  +15
Луганська +5   +10   +10  +15
Крим +7   +12   +15  +20
Київ +6     +8      +8  +10

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

На Черкащині
оберігають
торф’яники
від займання

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ПОЖЕЖІ. Щороку в селі Білозір’я Черкаського району на тери-
торії колишніх заплав, а нині випасів для худоби димить суха тра-
ва. Хто і для чого підпалює її, встановити не вдається. Однак факт
лишається фактом. Кажуть, таким чином дехто з місцевих жителів
«воює» з гризунами. Від пожеж, які роздмухує вітер, часто потер-
пають садки та присадибні ділянки, страждають люди. До того ж
поряд — сосновий ліс, який також може зайнятися від неконтро-
льованого вогню. Важко виміряти екологічну шкоду, якої завдають
такі вогняні стихії. Подібні пожежі спостерігаються й в інших райо-
нах Черкащини. Особливо небезпечне загоряння в природних еко-
системах області, зокрема на торфовищах. 

Як розповів перший заступник начальника управління ДСНС в
Черкаській області Сергій Озеран, така ситуація часто виникає че-
рез висихання покладів торфу внаслідок зниження рівнів підзем-
них вод у заплавах малих річок і на прирічкових територіях. Окрім
того, причиною збільшення кількості пожеж є випалювання стерні,
лугів, пасовищ, ділянок зі степовою, водно-болотною рослинністю,
її залишків на землях сільськогосподарського призначення. Ще
однією причиною виникнення таких надзвичайних ситуацій, як по-
яснив керівник Черкаського обласного центру з гідрометеорології
Віталій Постригань, є дефіцит опадів.

Який же вихід із цієї ситуації? Як наголосив Сергій Озеран на
засіданні  регіональної комісії з питань техногенно-екологічної без-
пеки та надзвичайних ситуацій,  вихід — утримання власниками
земельних ділянок і торфовищ у належному протипожежному ста-
ні, виконання заходів, передбачених комплексним планом дій що-
до захисту лісів, торф’яників та сільгоспугідь, додержання правил
пожежної безпеки. 

Задля запобігання виникненню пожеж вирішено посилити кон-
троль за станом залягання покладів торфу шляхом постійних па-
трулювань та рейдів, провести відповідну роботу з сільгоспвироб-
никами та орендаторами щодо заборони випалювання стерні та
пожнивних решток, ужити заходів щодо встановлення та притяг-
нення до відповідальності винних у спалюванні стерні та сінокосів,
також  передбачити надання коштів з місцевих бюджетів на на-
ступний рік для фінансування заходів щодо запобігання та лік-
відації надзвичайних ситуацій.
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Світлана ІСАЧЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

ОПЕРАЦІЯ «ЛІКВІДАЦІЯ».
Такої великої партії лівого
спирту і цигарок навіть буко-
винські податківці ще не бачи-
ли: рекордну кількість контра-
фактних підакцизних товарів
податкові міліціонери Черні-
вецької області вилучили в ре-
зультаті реалізації комплексу
оперативно-слідчих дій в рам-
ках операцій «Акциз-2015» та
«Рубіж-2015». Працівники опе-
ративного управління фіскаль-
ної служби краю спільно із
представниками обласної про-

куратури, співробітниками опе-
ративних підрозділів Держпри-
кордонслужби та СБУ «накри-
ли» складські приміщення на
території приватної ферми в
одному із сіл Кіцманського
району. Під час обшуку вияви-
ли (відчуйте масштаб!) 278,5
тисячі пачок цигарок без марок
акцизного податку та понад 86
тонн фальсифікованого спирту
на загальну суму майже 13 млн
гривень. 

— Лише з акцизного збору
можливі втрати бюджету ста-
новлять 6 млн гривень. Зло -
вмисники планували незакон-
но реалізовувати ходовий то-

вар на території України, а та-
кож переправляти через дер-
жавний кордон до країн Євро-
пейського Союзу поза зонами
митного контролю, — конста-
тує начальник штабу оператив-
ного управління ГУ ДФС у Чер-
нівецькій області полковник по-
даткової міліції Ігор Кермач. За
фактом незаконного зберіган-
ня з метою подальшого збуту
тютюнових виробів та спирту
триває досудове розслідування
кримінального провадження.

Загалом за цей рік із неза-
конного обігу податківці вилу-
чили цигарок, спирту, лікеро-
горілчаних виробів та пально-

мастильних матеріалів на суму
понад 29 млн гривень.

Окрім того, виявили та при-
пинили діяльність п’яти  підпіль-
них цехів, де ділки фальсифіку-
вали горілку та обробляли
«чорний» рівненський бур-
штин. 

За оперативними матеріала-
ми податківців з початку року
до Єдиного реєстру досудових
розслідувань внесено 50 кри-
мінальних правопорушень (у
тому числі 16 за вчинення тяж-
ких та особливо тяжких злочи-
нів), з яких 27 пов’язані із неза-
конним обігом підакцизних то-
варів. 

ГЕНІЙ ТУРЧИНА. Його сер-
це перестало битися  прямо під
час гандбольного матчу в лис-
топаді  1993 року. Та Ігор Тур-
чин і нині вважається  одним з
найвидатніших гандбольних
тренерів у світі. Навряд чи най-
ближчим часом вдасться пере-
вершити досягнення українця.
Гандболістки київського «Спар-
така» під керівництвом Ігоря
Турчина у складі збірної СРСР
ставали дворазовими олімпій-
ськими чемпіонками, в Сеулі-88
здобули  олімпійську «бронзу»,
двічі вигравали світові першос-
ті, двадцять разів — внутрішні
чемпіонати і тринадцять — Ку-
бок європейських чемпіонів. Ці
досягнення занесені в Книгу
рекордів Гіннесса. 18 листопа-
да в Київському Палаці спорту
відбулись фінальні ігри XІX Між-
народного турніру пам’яті за-
служеного тренера СРСР та
України Ігоря Євдокимовича
Турчина. У фіналі зустрілися
команди збірної України та
ганд больного клубу «Гомель»
(Республіка Білорусь). Білору-
ські гандболістки, хоч і показа-
ли високу майстерність, однак
не змогли перемогти україн-
ську збірну. Фінальна гра за-
вершилася із рахунком 33:28
на користь українок. Переможні
традиції українського гандболу
знову примножено.

Допінговий скандал зачепив і Україну

Як спирт і тютюн не стали контрабандою

Оксана ГОЛОВКО,  
«Урядовий кур’єр»

ЗА ЧИСТОТУ РЕКОРДІВ.
Україну назвали однією з
шести країн-порушників ко-
дексу Всесвітнього антидо-
пінгового агентства (WADA).
Також у цьому переліку опи-
нилися Росія, Андорра, Ар-
гентина, Болівія та Ізраїль.
Країни-порушники не змогли
надати вичерпну інформацію
на запит WADA. Крім того,
Україна, Болівія та Аргенти-
на, як кажуть у WADA, вико-
ристовували неакредитовані
лабораторії, що суперечить
кодексу, повідомляє Бі-Бі-Сі. 

Перевірка атлетів на допінг
у цих країнах триватиме, од-
нак її проводитимуть неза-
лежні установи за рахунок
урядів. Це триватиме доти,
доки у цих країнах не запро-

вадять ефективну антидопін-
гову програму.

Ще шість країн (Бразилію,
Бельгію, Францію, Грецію,
Мексику та Іспанію) внесли
до чорного списку. Вони по-
винні до березня 2016 року
виконати певні умови, інакше
також потраплять до катего-
рії порушників.

Крім того, Кенії наказали
надати пояснення щодо її
системи допінг-контролю,
інакше їй також можуть за-
грожувати санкції. Наразі
Міжнародна асоціація легко-
атлетичних федерацій (IAAF)
відсторонила від змагань 15
кенійців за вживання допінгу.

Усі згадані рішення затвер-
дили на засіданні розширено-
го складу WADA в місті Коло-
радо-Спрінгс, США.

Як відомо, російських лег-
коатлетів уже попередньо

відсторонили від міжнарод-
них змагань через підозри у
масштабному вживанні до-
пінгу.

IAAF наклала ці санкції піс-
ля того, як незалежна комісія
WADA у своєму звіті звинува-
тила країну в «спонсоровано-
му державою допінгу».

Керівник Російської анти-
допінгової лабораторії Григо-
рій Родченков, який опинився
замішаним у скандал, подав
у відставку, а лабораторія по-
збулася акредитації. У допо-
віді стверджувалося, що у
московській лабораторії зни-
щили понад 1400 допінг-проб
напередодні інспекції WADA,
незважаючи на письмову ви-
могу зберегти зразки.

Однак, як каже співавтор
доповіді Річард Паунд, для
російської атлетики і Росій-
ського антидопінгового агент-

ства не складе труднощів ви-
конати всі умови WADA, щоб
взяти участь в Олімпійських
іграх у Ріо-де-Жанейро.

Водночас президент Націо-
нального олімпійського комі-
тету України, член виконкому
МОК і перший віце-прези-
дент Міжнародної легкоатле-
тичної федерації Сергій Буб-
ка вважає: «Ми зобов’язані
захищати «чистих» спор-
тсменів від будь-якої форми
масової дискваліфікації. Їх не
можна карати. 

Ми повинні пам’ятати, що
скандал стосується не тільки
спортсменів, а й їхнього ото-
чення. Всі винні мають запла-
тити свою ціну — чиновники,
тренери, адміністратори, ме-
неджери. Але чесні спортсме-
ни, не залучені в це, не по-
винні пропустити жодного
турніру».


