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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 23 грудня 2015 року
USD 2314.6841   EUR 2535.0420      RUB 3.2546     /    AU 248805.39      AG 3296.11      PT 202071.92     PD 129159.37

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

Експерти і навіть представники
генеруючих  компаній різко
розкритикували введення
надзвичайних заходів на ринку
електрики

ЦИФРА ДНЯ

Друга спроба 
Кривого Рогу

СПРАВЕДЛИВІСТЬ. Верховна Рада ухвалила закон про про-
ведення 27 березня 2016 року позачергових виборів Криворізько-
го міського голови (№3613). За це рішення із другої спроби
проголосували 239 народних депутатів із 330, зареєстрованих у
сесійній залі. Згідно із законом, позачергові вибори міського голо-
ви Кривого Рогу 27 березня 2016 року має бути проведено у по-
рядку, визначеному Законом України «Про місцеві вибори»,
повідомляє УНІАН. Рішення парламенту набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування, і втрачає чинність у день,
наступний за днем набуття повноважень новим міським головою,
обраним на цих позачергових виборах.

З урахуванням пропозицій відповідної територіальної виборчої
комісії ЦВК має визначити в установленому порядку обсяг бюд-
жетних видатків, необхідних для проведення позачергових виборів
Криворізького міського голови. А ще — матеріально-технічно за-
безпечити підготовку й проведення позачергових виборів.

ЦИТАТА ДНЯ

ДЖЕЙКОБ ЛЬЮ:
«Якнайшвидше

ухвалення фіскально
стійкого бюджету має

вирішальне значення
для підтримки

економічної
стабільності 

й подальшого надання
фінансової допомоги

від МВФ».
Міністр фінансів США про неприпустимість відкладати
розгляд Держбюджету України на наступний рік
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3
ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ

З наступного року українці
зможуть їздити до Старого
Світу без віз. Проте для
цього їм треба мати в кишені
біометричний паспорт 

Урок майбутнього:
цікаво, якісно,
доступно

НОВАЦІЇ. У школі
дитина не лише
здобуватиме
знання, 
а й всебічно
розвиватиметься 
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Часу залишилося обмаль 
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. У разі потреби Прем’єр налаштований зустрічати 
Новий рік у Верховній Раді, ухвалюючи Держбюджет

Катерина МАЦЕГОРА,
«Урядовий кур’єр»

До урядовців Прем’єр-міністр
Арсеній Яценюк звертався

не опівдні, як завжди відбуваєть-
ся в Будинку уряду, а майже під

вечір. До цієї зали члени Кабіне-
ту Міністрів прийшли безпосе-
редньо із сесійної зали Верховної
Ради. Саме тому цей захід від-
кривався іронічними інтонацій-
ними акцентами Арсенія
Яценюка: «Ми провели надзви-

чайно продуктивний день у пар-
ламенті». 

Він нагадав, що протягом
трьох тижнів урядовці разом із
парламентаріями працювали
над корегуванням бюджетних
змін на 2016 рік. «Наша мета —

досягти компромісу не для ок-
ремих фракцій Верховної Ради,
а для країни. Всі питання, почи-
наючи з державної підтримки
для аграрного сектору країни
та закінчуючи соціальними
пільгами та стандартами, нами

було узгоджено. Вкотре на рівні
керівництва держави і народ-
них депутатів. Але якось не 
виходить у членів парла-
менту усвідомити свою
відповідальність перед
країною. 2

6,4%
становила частка харчових продуктів 
в українському експорті у січні-жовтні

2015 року 
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Синельниківський міськрайонний суд Дніпро-
петровської області викликає у судове засідання
як відповідачів Литвина Давида Володимировича,
Литвин Юлію Анатоліївну по цивільній справі 
№ 191/2660/15-ц за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Дельта Банк» до Литвина
Давида Володимировича, Литвин Юлії Анатолі-
ївни про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Судове засідання відбудеться
14.01.2016 року о 09 годині 50 хвилин у примі-
щенні Синельниківського міськрайонного суду за
адресою: Дніпропетровська обл., м. Синельни-
кове, вул. Чехова, 1.

У разі неявки відповідачів у судове засідання
без поважних причин справа буде розглянута у їх
відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Г.В. Бондаренко

Баришівський районний суд Київської об-
ласті повідомляє відповідача Казурова Олек-
сандра Сергійовича, який зареєстрований за
адресою: вул. Жукова, 3, с. Рудницьке Бари-
шівського району Київської області, що су-
довий розгляд цивільної справи за позовом
Публічного акціонерного товариства Комер-
ційний Банк «ПриватБанк» до Казурова
Олександра Сергійовича про стягнення за-
боргованості, призначено до судового роз-
гляду на 09 годину 00 хвилин 29 грудня 2015
року. Ваша явка обов’язкова.

В разі неявки розгляд справи буде прове-
дено за Вашої відсутності. 

Суддя Єременко В.М.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Качановську
Аллу Вікторівну, 20.10.1969 року народження, останнє відоме місце
проживання: м. Чернівці, вул. Бульвар Героїв Сталінграда, 22/88,
як відповідачку в судове засідання по цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приват-
Банк» до Качановської Алли Вікторівни про стягнення заборгова-
ності.

Судове засідання призначене о 09.45 год. 28 грудня 2015 року
за адресою: м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, кабінет № 20.

До зазначеної дати суд пропонує відповідачці надати запере-
чення на позов та докази на їх підтвердження.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачка вважа-
ється повідомлена про час і місце розгляду справи і у випадку її
неявки в судове засідання справа буде розглянута за її відсутності.

У разі вашої неявки в судове засідання справу буде розглянуто
у вашу відсутність.

Суддя В.М. Чебан

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області ви-
кликає Динника Дмитра Володимировича (останнє відоме
місце проживання: вул. О.Вишні, 38А, м. Лубни Полтавської
області) в якості відповідача в судове засідання в цивільній
справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Динника Дмитра
Володимировича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 08 годині 30 хвилин 18
січня 2016 року в приміщенні суду за адресою: Полтавська
область, м. Лубни, вул. Монастирська, 17.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки справу буде
розглянуто за Вашої відсутності. Відповідач зобов’язаний
повідомити суд про причину неявки в судове засідання.

Суддя В. М. Даценко

Біловодським районним судом Луганської області
викликається до суду:

- Гулов Сергій Олександрович (останнє відоме
місце проживання: 94800, Луганська обл., Свердлов-
ський р-н, с. Нагірне, вул. Іванова, буд. 5) на 09 го-
дину 00 хвилин 30.12.2015 р. для участі у розгляді
справи № 408/3854/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк».

- Мельников Роман Анатолійович (останнє відоме
місце проживання: 94786, Луганська обл., м. Ро-
веньки, вул. Свердлова, буд. 172) на 09 годину 
15 хвилин 30.12.2015 р. для участі у розгляді справи 
№ 408/3852/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк».

- Яценко Сергій Юрійович (останнє відоме місце
проживання: 94800, Луганська обл., м. Червонопар-
тизанськ, пров.Першотравневий, буд. 12, кв. 26) на
09 годину 30 хвилин 30.12.2015 р. для участі у роз-
гляді справи № 408/3932/15-ц по суті за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Меженський Григорій Іванович (останнє відоме
місце проживання: 92830, Луганська обл., Біловод-
ський р-н, с. Бараниківка, вул. Підгорна, буд. 8) на
09 годину 45 хвилин 30.12.2015 р. для участі у роз-
гляді справи №408/3856/15-ц по суті за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк».

Суддя Карягіна В.А.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської
області (суддя Боженко Л.В ) викликає в судове засідання
відповідачів по цивільних справах за позовом Публічного
акціонерного товариства «Дельта Банк» про стягнення за-
боргованості. 

Семенов Василь Васильович (185/9844/15-ц) — судове
засідання призначене на 14 січня 2016 року о 13-30 год.
за адресою : м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 203.

Прокопенко Борис Сергійович, Прокопенко Лариса Ва-
силівна (185/9322/15-ц) — судове засідання призначене
на 14 січня 2016 року о 13-00 год. за адресою: м. Павлог-
рад, вул. Дніпровська, 135, каб. 203.

Лобова-Ладік Ельвіра Ігорівна (185/9303/15-ц), Рогож-
кін Сергій Олександрович, Рогожкіна Ольга Олександрівна
(185/9327/15-ц), Алексєєва Марія Валентинівна, Рожков
Дмитро Євгенович (185/9597/15-ц), Рижакова Галина Іва-
нівна, Бондаренко Олександр Миколайович (185/9318/15
ц), Парцикян Олександр Акопович, Нікіфорова Світлана
Анатоліївна (185/9337/15-ц), Гревцев Антон Володимиро-
вич, Гревцева Валентина Миколаївна (185/9313/15-ц), Вдо-
виченко Олександр Миколайович, Вдовиченко Людмила
Вікторівна (185/9307/15-ц) — судові засідання призначені
на 19 січня 2016 року о 14-00 год. за адресою: м. Павлог-
рад, вул. Дніпровська, 135, каб. 203.

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

Суддя Л. В. Боженко

Новоселицький районний суд Чернівецької області
викликає Кайбханова Віктора Курбановича, 14.07.1959
року народження, останнє відоме місце проживання:
вул. Власенко, 5, м. Горлівка Донецької області, як від-
повідача в судове засідання по цивільній справі за по-
зовом Романюк Л. І. до Кайбханова В. К. про розірвання
шлюбу, призначене на 09.40 год. 28 грудня 2015 року за
адресою: вул. 1-го Травня, 1-а, м. Новоселиця Новосе-
лицького району Чернівецької області.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач
вважається повідомленим про час і місце розгляду
справи та у випадку його неявки в судове засідання
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Оленчук І. В.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільні справи за позовом ПАТ «УкрсоцБанк» до
Ільченко І.О. про стягнення заборгованості.

Відповідачка Ільченко Інна Олександрівна, останнє
місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Гор-
лівка, вул. Курченко, буд. 6, кв. 63, викликається 28
грудня 2015 року о 08 год. 00 хв. до суду для участі у
розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дачка повинна повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у її відсутності.

Суддя О.В. Неженцева

Слов’янським міськрайонним судом Донецької об-
ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2)
розглядається цивільна справа за позовом Пасечник
Валентини Никифорівни до Балахніна Віктора Вікторо-
вича про визнання права власності. Відповідач у справі
Балахнін Віктор Вікторович, останнє місце проживання:
м. Горлівка, вул. Кудряшова, 82, викликається до суду
для участі у розгляді справи по суті на 28.12.2015 р. о
13.00 год.

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 Ю.В. Чернишов

Комсомольський районний суд м. Херсона пові-
домляє, що 18.01.2016 р. о 08 год. 30 хв., суддя Ско-
рик С.А., буде розглядати цивільну справу за
позовом Публічного акціонерного товариства Ко-
мерційного банку «Приватбанк» до Арутюняна Вар-
дана Суріковича про стягнення заборгованості.

Просимо Арутюняна Вардана Суріковича з’яви-
тись до суду за адресою: м. Херсон, вул. Маяков-
ського, 6/29, каб. 417, на вказані дату і час. У випадку
неявки відповідача справа буде розглянута за її від-
сутності.

Токмацький районний суд Запорізької області ви-

кликає в судове засідання, яке відбудеться 28 грудня

2015 року о 13 год. 20 хв. в приміщенні Токмацького

районного суду Запорізької області  Павлюченка

Олега Олександровича як відповідача в цивільній

справі №328/4158/15-ц за позовом Чаус Тетяни Ми-

колаївни до Павлюченко Олега Олександровича про

розірвання шлюбу. 

Суддя Курдюков В. М.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 13) розгляда-
ється цивільна справа за позовом Данченко Олесі Ми-
колаївни до Данченка Ігоря Васильовича, заінтересована
особа: служба у справах дітей Диканської районної дер-
жавної адміністрації, про надання дозволу на виїзд ди-
тини за кордон. Відповідач Данченко Ігор Васильович
викликається до каб. №18 суду на 28 грудня 2015 року
на 09 год. 00 хв. для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. В. Бікезіна

В Окружному адміністративному суді м. Києва
27.01.2016 р. о 13.15 год. за адресою: м. Київ, вул.
Командарма Каменєва, 8, корпус 1, блок Б, 1–й по-
верх, зал судових засідань № 36 (суддя Федорчук А.
Б.) буде розглядатися справа за позовом ВАТ «То-
льяттіазот» до Мінекономрозвитку про визнання
протиправними та нечинними з дати прийняття на-
казу від 18.08.2015 № 1003 «Про надбавку до та-
рифу за транзит аміаку трубопровідним
транспортом через територію країни».

Солом’янський районний суд м. Києва повідом-
ляє, що розгляд цивільної справи за позовною за-
явою Тесакової Надії Іванівни до Гайдай Олени
Володимирівни про відшкодування шкоди, завданої
внаслідок залиття квартири та зобов’язання вчинити
дії, призначено на 28.12.2015 р. о 12.00 год. в при-
міщенні суду (03113, м. Київ, вул. Шутова, 1, каб. 23)
під головуванням судді Козленко Г.О.

У судове засідання викликається як відповідачка
Гайдай Олена Володимирівна.

В разі вашої неявки, справу буде розглянуто у
вашу відсутність.

Суддя Козленко Г.О.

Офіційне  повідомлення 

ПАТ «Укртелеком»
ПАТ «Укртелеком» повідомляє, що з 1 січня

2016 року змінюються деякі тарифи на надання
послуги доступу до мережі Інтернет за техноло-
гією ADSL (послуга «Інтернет від Укртелеком»)
для фізичних осіб та вводяться в дію тарифні
плани (тарифи) «Вільний» і «Базовий». Також для
послуг «Інтернет від Укртелеком», «Оптичний ін-
тернет», «Інтернет-країна» та «Інтерактивне теле-
бачення» змінюється період тарифікації з 30-
денного на щомісячний.

Детальну інформацію можна отримати за теле-
фоном Контакт-центру 0-800-506-800 або на веб-
сайті www.ukrtelecom.ua/newtariffs.

Малиновський районний суд м. Одеси викли-
кає Арісова Володимира Валерійовича,
01.01.1984 року народження, останнє відоме
місце проживання: м. Одеса, вул. Б. Хмельниць-
кого, буд. 15/17, корп. 1, кв. 24, у судове засі-
дання по цивільній справі за позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційний банк «При-
ватбанк» до Арісова Володимира Валерійовича
про стягнення заборгованості. яке призначене до
слухання на 28.12.2015 року о 10 год. 00 хв., 
у залі №209 суду за адресою: м. Одеса, 
вул. В. Стуса, 1 а.

У разі неявки у судове засідання без поважних
причин, розгляд справи буде проведено за Вашої
відсутності за наявними у справі доказами.

Суддя Леонов О. С. 

Білокуракинський районний суд Луганської
області викликає в судове засідання як відпо-
відачів Попескула Вадима Борисовича (91015,
м. Луганськ, кв. Мирний, б. 17, кв. 43) та Кузь-
мичову Марину Станіславівну (91015, м. Лу-
ганськ, кв. Мирний, б. 17, кв. 43) по цивільній
справі № 409/3375/15-ц за позовом ПАТ «Уні-
версал Банк» про стягнення кредитної забор-
гованості.

Судове засідання відбудеться 28.12.2015
року (резервна дата 30.12.2015 р.) о 10.00 го-
дині в залі суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О.Г.

Таращанський районний суд Київської об-
ласті повідомляє громадянина Корж Сергія Іва-
новича, 07.03.1960 року народження, останнє
відоме місце проживання: с. Лук’янівка, вул. Лі-
сова, 4, Таращанського району Київської об-
ласті, що він викликається в судове засідання
як відповідач в справі за позовом ПАТ «Акцент -
Банк» про стягнення заборгованості. Судове
засідання відбудеться 29 грудня 2015 року о 10
годині 00 хвилин в залі суду за адресою: м. Та-
раща, вул. В. Сікевича, 75, Київської області. В
разі неявки справа буде розглянута за вашої
відсутності.

Суддя О.М. Бабоїд

Втрачений 
паспорт 

серії СО №720573,
виданий Печер-
ським РУГУ МВС
України в м. Києві
від 05.09.2001 р. на
ім’я Сусь Анатолія
Івановича, 
вважати недійсним
з 11 грудня 2015
року.

В провадженні Селидівського міського суду Донець-
кої області, що розташований за адресою: 85400, м. Се-
лидове, вул. Пушкіна, буд. 4, перебуває цивільна справа
за позовом Кирпач Богдана Володимировича до Петров-
ської Тетяни Борисівни про визнання права власності в
порядку спадкування за законом.

Відповідачка у справі № 242/4381/15-ц Петровська Те-
тяна Борисівна, яка зареєстрована за адресою: 83119,
м. Донецьк, вул. Щетиніна, буд. № 23, кв. № 28, викли-
кається для участі у відкритому судовому засіданні, при-
значеному на 29 грудня 2015 року о 10 годині 00 хвилин
до суду в залі Селидівського міського суду Донецької
області № 5.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дачка повинна повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за її відсутність.

Суддя Хацько Н.О.

Відповідач по справі за позовом
Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «ПриватБанк» про
стягнення заборгованості за кредитним
договором Длугаш Олег Леонідович,
05.05.1963 р.н., викликається в судове
засідання, яке відбудеться в Бердичів-
ському міськрайонному суді Житомир-
ської області за адресою: м. Бердичів,
вул. Житомирська, 30а, о 10 годині 00
хвилин 28 грудня 2015 року.

У разі неявки у судове засідання від-
повідача Длугаша Олега Леонідовича,
судовий розгляд буде проведено за
його відсутності в порядку ст. 169 ч. 4
ЦПК України (постановлено заочне рі-
шення).

Суддя Д.С. Щербак

Переяслав-Хмельницький міськрайон-
ний суд Київської області викликає як від-
повідача Костигіна Сергія Вячеславовича
(останнє відоме суду місце проживання:
вул. Грушевського, 57, кв. 56, м. Переяслав-
Хмельницький, Київська область) в судове
засідання по цивільній справі за позовом
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» про стягнення за-
боргованості.

Судове засідання відбудеться 28 грудня
2015 року о 08 год. 30 хв. в приміщенні Пе-
реяслав-Хмельницького міськрайонного
суду Київської області за адресою: Київська
область, м. Переяслав-Хмельницький, вул.
Богдана Хмельницького, 65.

У разі неявки відповідача в судове засі-
дання справу буде розглянуто за його від-
сутності на підставі наявних у справі
доказів.

Суддя Я.І. Керекеза

Краматорський міський суд Донець-
кої області (84000, м. Краматорськ,
вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільні справи за позовом Публічного
акціонерного товариства «Ідея Банк»
до Миколишен Станіслава Васильо-
вича про звернення стягнення на пред-
мет іпотеки, місце проживання якого
невідомо, викликається на 18.01.2016
року о 08-30 годині до суду, каб. №22,
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Михальченко А. О.

Краматорський міський суд Донецької
області (84000, м. Краматорськ, вул. Мая-
ковського, 21) розглядає цивільні справи
за позовом ПАТ «Ідея Банк» до:

Левченка Сергія Вікторовича (договір
№910.17158) про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором, місце про-
живання якого невідомо, викликається на
28.01.2016 року о 10-00 годині до суду,
каб. №3, для участі у розгляді справи по
суті.

Відповідачеві пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття, відповідач повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсут-
ності. 

Суддя Літовка В.В.

Краматорський міський суд До-
нецької області (84000, м. Крама-
торськ, вул. Маяковського, 21)
розглядає цивільні справи за позо-
вом ПАТ «Ідея Банк» до:

Пархоменка Олександра Васильо-
вича (договір №910.76264) про стяг-
нення заборгованості за кредитним
договором, місце проживання якого
невідомо, викликається на
28.01.2016 року о 09-00 годині до
суду, каб. №3, для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачеві пропонується на-
дати свої заперечення щодо позову
та докази. У випадку неприбуття, від-
повідач повинен повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде
розглянута за його відсутності. 

Суддя Літовка В.В.

Марківський районний суд Луган-
ської області викликає відповідача
Алішаєву Сабіну Магамедівну на су-
дове засідання для розгляду цивільної
справи за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Акціонерний
банк «Експрес-Банк» в особі Донець-
кого регіонального відділення Акціо-
нерного банку «Експрес-Банк» до
Алішаєвої Сабіни Магамедівни про до-
строкове стягнення суми заборгова-
ності по кредитному договору.

Судове засідання відбудеться в
приміщенні Марківського районного
суду Луганської області 25.12.2015 р.
о 13-00 год. за адресою: смт Марківка,
пл. Жовтнева, буд. 31 Луганської об-
ласті. У разі неявки в судове засідання
суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. М. Шкиря

В провадженні Костянтинівського
міськрайонного суду Донецької області
(85110, м. Костянтинівка, пр-т Ломоно-
сова, 157) перебуває цивільна справа
№233/5035/15-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства «Акціонерний
комерційний промислово-інвестицій-
ний банк» до Козеріт Юлії Вікторівни.
Відповідач по справі Козеріт Юлія Вік-
торівна, зареєстрована за адресою: До-
нецька область, м. Костянтинівка, вул.
Брестська, буд. 49, викликається для
участі у відкритому судовому засіданні,
призначеному на 13 годину 30 хвилин
28 грудня 2015 року в залі Костянтинів-
ського міськрайонного суду Донецької
області №3 (корпус №1).

У випадку неприбуття відповідачі по-
винні повідомити суд про причини не-
явки. В іншому випадку справа буде
розглянута в їх відсутність на підставі
наявних доказів.

Суддя О. В. Білик

Ковельський міськрайонний суд
Волинської області викликає відпові-
дача Дубінчука Ігоря Миколайовича,
10.06.1965 року народження, у цивіль-
ній справі за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Укрсоцбанк»
до Дубінчука Ігоря Миколайовича про
стягнення заборгованості за кредит-
ним договором. Судове засідання по
справі відбудеться о 09 год. 30 хв. 28
грудня 2015 року в приміщенні Ко-
вельського міськрайонного суду Во-
линської області за адресою: 
м. Ковель, вул. Незалежності, 15 (го-
ловуючий в справі — суддя Наваляний
Т.Д.). У разі неявки в судове засідання
відповідача справа буде розглянута за
його відсутності за наявними у справі
доказами. Крім того, суд роз’яснює
відповідачу обов’язок повідомити суд
про причини неявки в судове засі-
дання.

Костянтинівський міськрайонний
суд Донецької області (суддя Т.І. Ко-
тормус) викликає в судове засідання
у справі за позовом Товариства з об-
меженою відповідальністю «Фінан-
сова компанія «Довіра та Гарантія»
про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором у якості відпові-
дача Чубітова Сергія Миколайовича,
останнє місце проживання: 86109,
Донецька обл., пос. Крупське, вул.20
партз’їзду. Судове засідання призна-
чено на 25 грудня 2015 року о 13-00
год.

Відповідачу пропонується надати
свої заперечення щодо позову та до-
кази. У разі неявки відповідачів у су-
дове засідання справа згідно з
вимогам ЦПК України може бути роз-
глянута за їх відсутності.

Токмацький районний суд Запо-
різької області викликає в судове
засідання, яке відбудеться 29
грудня 2015 року о 09.00 годині в
приміщенні Токмацького район-
ного суду Запорізької області за
адресою: Запорізька область, 
м. Токмак, вул. Леніна, буд. 28,
Миронова В’ячеслава Григоро-
вича, останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область,
Старобешівський район, с. Андрі-
ївка, вул. Глінки, 2 а, як відпові-
дача в цивільній справі
№328/4376/15-ц за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства
«Ідея Банк» до Миронова В’ячес-
лава Григоровича про звернення
стягнення на предмет застави. 

Суддя Погрібна О. М.
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реклама. оголошення
Білокуракинським районним судом Луганської області викликається

до суду:
- Гур’янов Сергій Михайлович (останнє відоме місце проживання:

91021, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Павлівська, буд. 61) на 09 годину
40 хвилин 02.02.2016 р. для участі у розгляді справи № 409/2938/15-ц
по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Потураєва Юлія Ігорівна (останнє відоме місце проживання: 92024,
Луганська обл., Лутугинський р-н, смт. Георгіївка, вул. Підгірна, буд. 89)
на 09 годину 40 хвилин 04.02.2016 р. для участі у розгляді справи 
№ 409/2949/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Костенко Ярослав Станиславович (останнє відоме місце проживання:
92001, Луганська обл., м. Лутугине, вул. Папаніна, буд. 129) на 09 годину
20 хвилин 04.02.2016 р. для участі у розгляді справи № 409/2958/15-ц
по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Рощик Юрій Миколайович (останнє відоме місце проживання: 91021,
Луганська обл., м. Луганськ, вул. 2-а Свєрдлова, буд. 3-А) на 09 годину
00 хвилин 04.02.2016 р. для участі у розгляді справи № 409/2956/15-ц
по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Антіпова Вікторія Володимирівна (останнє відоме місце проживання:
92000, Луганська обл., м. Лутугине, вул. Мендєлєєва, буд. 69) на 10 го-
дину 40 хвилин 05.02.2016 р. для участі у розгляді справи № 409/2833/15-
ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Горулько Людмила Олександрівна (останнє відоме місце прожи-
вання: 91000, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Горна, буд. 1) на 10 го-
дину 20 хвилин 05.02.2016 р. для участі у розгляді справи №
409/2821/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Третьяченко Олександр Васильович (останнє відоме місце прожи-
вання: 92014, Луганська обл., Лутугинський район, с. Біле, вул. Остров-
ського, буд. 13) на 10 годину 00 хвилин 05.02.2016 р. для участі у
розгляді справи № 409/2839/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк».

Суддя Тімінський В.В.

Білокуракинським районним судом Луган-
ської області викликається до суду:

- Матвєєв Костянтин Юрійович (останнє ві-
доме місце проживання: 91000, Луганська обл.,
м. Луганськ, вул. Н.-Левицького, буд. 25) на 10
годину 20 хвилин 29.01.2016 р. для участі у роз-
гляді справи № 409/2902/15-ц по суті за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Дубровська Ганна Сергіївна (останнє відоме
місце проживання: 92023, Луганська обл., Луту-
гинський р-н, смт. Георгіївка, вул. Карла Маркса,
буд. 65) на 11 годину 00 хвилин 29.01.2016 р. для
участі у розгляді справи № 409/2905/15-ц по суті
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Качура Тетяна Сергіївна (останнє відоме
місце проживання: 92007, Луганська обл., Луту-
гинський р-н, смт. Успенка, вул. Маяковського,
буд. 11) на 11 годину 20 хвилин 29.01.2016 р. для
участі у розгляді справи № 409/2907/15-ц по суті
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Панченко Світлана Григоріївна (останнє ві-
доме місце проживання: 91000, Луганська обл.,
м. Луганськ, кв. Луганський, буд. 11, кв. 32) на
11 годину 40 хвилин 29.01.2016 р. для участі у
розгляді справи № 409/2908/15-ц по суті за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Харчов Володимир Олексійович (останнє ві-
доме місце проживання: 92032, Луганська обл.,
Лутугинський р-н, с. Македонівка, вул. Юві-
лейна, буд.21) на 12 годину 00 хвилин
29.01.2016 р. для участі у розгляді справи
№409/2909/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк».

- Михайловський Олексій Анатолійович (ос-
таннє відоме місце проживання: 91021, Луган-
ська обл., м. Луганськ, туп. 5-й Короткий, буд. 6)
на 12 годину 20 хвилин 29.01.2016 р. для участі
у розгляді справи №409/2910/15-ц по суті за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Тімінський В.В.

Білокуракинським районним судом Луган-
ської області викликається до суду:

- Овчаренко Андрій Анатолійович (останнє ві-
доме місце проживання: 91000, Луганська обл.,
м. Луганськ, вул. 2-а Краснознаменна, буд. 10,
кв. 44) на 10 годину 20 хвилин 09.02.2016 р. для
участі у розгляді справи № 409/2994/15-ц по суті
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Пухла Олена Олександрівна (останнє відоме
місце проживання: 92006, Луганська обл., Луту-
гинський р-н, смт Успенка, вул. Тімірязєва, буд.
52) на 10 годину 40 хвилин 09.02.2016 р. для
участі у розгляді справи № 409/2992/15-ц по суті
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Наконечний Олександр Олександрович (ос-
таннє відоме місце проживання: 91015, Луган-
ська обл., м. Луганськ, вул. Победоносна, буд.19,
кв.90) на 09 годину 40 хвилин 09.02.2016 р. для
участі у розгляді справи №409/3001/15-ц по суті
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Галкін Сергій Сергійович (останнє відоме
місце проживання: 91000, Луганська обл., м. Лу-
ганськ, кв. Зарічний, буд. 9, кв. 17) на 09 годину
20 хвилин 09.02.2016 р. для участі у розгляді
справи № 409/2999/15-ц по суті за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк».

- Сарафанов Андрій Миколайович (останнє ві-
доме місце проживання: 91038, Луганська обл.,
м. Луганськ, вул. Білоруська, буд. 48) на 09 го-
дину 00 хвилин 11.02.2016 р. для участі у роз-
гляді справи № 409/3088/15-ц по суті за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Ананенко Лариса Вікторівна (останнє відоме
місце проживання: 91000, Луганська обл., м. Лу-
ганськ, кв. Мирний, буд. 16, кв. 8) на 09 годину
00 хвилин 12.02.2016 р. для участі у розгляді
справи № 409/3094/15-ц по суті за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк».

Суддя Тімінський В.В.

Личаківський районний суд 
м. Львова викликає Іллєнзеєра Ми-
хайла Олександровича, останнє ві-
доме місце проживання якого: м.
Львів-Винники, вул. Кільцева, 8, як
відповідача в судове засідання по ци-
вільній справі за позовом Публічного
акціонерного товариства комерцій-
ного банку «Приватбанк» до Іллєн-
зеєра Михайла Олександровича про
стягнення заборгованості, що відбу-
деться 25.01.2016 р. о 10.45 год. в
приміщенні суду за адресою: 79007,
м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал су-
дових засідань № 6.

В разі неявки у вказане судове за-
сідання, суд розглядатиме справу без
його участі на підставі ст.169 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя Головатий Р.Я.

У Володимир-Волинський мі-
ський суд Волинської області за ад-
ресою: м. Володимир-Волинський,
вул. Сагайдачного, 24 о 09 годині
00 хв. 29 грудня 2015 року у справі
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
до Удода Віталія Миколайовича про
стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, як відповідач
викликається Удод Віталій Мико-
лайович, останнє місце прожи-
вання якого: вул. Луцька, 2/67, м.
Володимир-Волинський.

Відповідач має право подати свої
докази чи повідомити про них суд.
У разі неявки відповідача справа
буде розглядатися у його відсут-
ності.

Суддя Л.Ф. Канівець

ТОВ «Градострой» звертається до потенційних інвесторів
з застереженням щодо купівлі-продажу майнових прав на квартири у
незавершеному будівництві житлового комплексу за будівельною ад-
ресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, 13 (поштова адреса: м. Київ, вул.
Здолбунівська, 11-в).

У період з 26 вересня 2014 року по даний час ТОВ «Інтерпреміал»
набуло майнові права і мало право на відчуження лише двох квартир
за №№ 181, 186 (№№ 183, 188 за старим проектом).

На відчуження майнових прав на інші квартири ТОВ «Градострой»
не надавало повноважень ТОВ «Інтерпреміал».

З усіх питань щодо купівлі квартир у вищевказаному житловому
комплексі просимо звертатися у відділ продажів тільки за адресою: м
Київ, вул. Здолбунівська, 11-в, тел.: (044) 3382177.

Житомирський районний суд Житомирської області викликає Жекова Семена Анто-
новича в судове засідання, що відбудеться о 09 годині 00 хвилин 28 грудня 2015 року за
адресою: м. Житомир, вул. Щорса, 92, каб. 16, як відповідача по цивільній справі 
№ 278/3306/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Жекова С.А. про стягнення забор-
гованості.

В призначений для слухання справи день і час ви маєте право з’явитись для прийняття
участі у судовому засіданні. Готуватись до слухання справи, ознайомитись з матеріалами
справи, знімати копії, заявляти клопотання про забезпечення доказів (виклик свідків, ви-
требування письмових доказів) тощо, у випадку прийняття у ній участі, прошу завчасно,
до дати визначеної для слухання справи. Крім того, повідомляю, що в судове засідання ви
повинні надати всі оригінали документів, якими обґрунтовуєте свої заперечення проти
вимог або копії цих документів, завірених у встановленому законом порядку у випадку не-
визнання заявленого позову. У разі вашого неприбуття в судове засідання, суд розгляне
дану справу у вашій відсутності, за наявними в матеріалах справи доказами. Для входу в
приміщення суду ви повинні мати при собі паспорт або інший документ, що підтверджує
особу. Суддя Є.О. Грубіян

У зв’язку із розглядом цивільної справи № 2-6034/15 за позовом Бор-
тника Вячеслава Михайловича до Лук’янова Олександра Анатолійовича,
третя особа: Бортник Марина Дмитрівна про визнання правочину недійс-
ним, визнання права власності, Оболонський районний суд м. Києва викли-
кає як відповідача Лук’янова Олександра Анатолійовича в судове засідання
на 10.02.2016 р., о 12.00 год.

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

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

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

Суддя Шевчук А.В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Кос-
тянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Орлова Є.В. про стягнення за-
боргованості за кредитним договором. Відповідач у цивільній справі 
№ 233/6704/15-ц – Орлов Євген Вікторович, 28.01.1973 р.н., зареєстрований
за адресою: Донецька область, м. Макіївка, м-н. Сонячний, 11/170, викли-
кається у судове засідання о 09.00 год. 30.12.2015 року. Розгляд зазначеної
цивільної справи відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайон-
ного суду Донецької області (корп. № 2, каб. № 16).

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

Суддя Т.О. Мартишева

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добро-
пілля Донецької області, вул. Радянська, буд. 39а) розглядає цивільну справу
№ 227/6191/15-ц за позовом Чичикало Юлії Анатоліївни, Чичикало Анатолія
Йосиповича, Чичикало Андрія Анатолійовича, Чичикало Сергія Анатолійовича
до Чичикало Ольги Олександрівни про усунення перешкод у здійсненні права
власності, визнання особи такою, що втратила право користування житловим
приміщенням та такою, що підлягає зняттю з реєстрації місця проживання.

Відповідач Чичикало Ольга Олександрівна, 01 листопада 1983 року народ-
ження викликається на 12 січня 2016 року о 10.00 годині до Добропільського
міськрайонного суду, кабінет № 15, для участі у розгляді справи.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.
У випадку неприбуття повинна повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у її відсутність, на підставі наявних у ній доказів буде
ухвалено заочне рішення.

Суддя Мавроді Р.Ф.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добро-
пілля Донецької області, вул. Радянська, буд. 39а) розглядає цивільну справу
за позовом Публічного акціонерного товариства КБ «ПРИВАТБАНК» про стяг-
нення заборгованості.

Відповідач:
Рибинець Василь Вікторович, 02.07.1984 р.н., який зареєстрований за ад-

ресою: Донецька обл., м. Авдіївка, вул. Менделєєва, 3/1, номер справи 
№ 227/6204/15-ц.

Викликається на 14 січня 2016 року о 09.00 годині до Добропільського
міськрайонного суду, кабінет № 15, для участі у розгляді справи.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.
У випадку неприбуття повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності, на підставі наявних у справі доказів
буде ухвалено заочне рішення.

Суддя Мавроді Р.Ф.

Попільнянський районний суд Житомирської області викликає в судове за-
сідання в якості відповідачів: Ярема Івана Танасійовича (05.10.1987 року на-
родження) та Добряк Андрія Петровича (07.12.1989 року народження), останнє
відоме місце проживання яких : с. Саверці, вулиця Б. Семенова, 68 Попільнян-
ського району Житомирської області в справі за позовом Фурс Сергія Степа-
новича до Ярема Івана Танасійовича, Добряк Андрія Петровича, третя особа
— Попільнянський районний сектор Управління Державної імміграційної
служби в Житомирській області про усунення перешкод в користуванні жит-
ловим приміщенням шляхом зняття з реєстраційного обліку, яке відбудеться
12.01.2016 року о 09 годині 50 хвилин в залі суду Попільнянського районного
суду в смт Попільня по вул. Б. Хмельницького, 24 Попільнянського району Жи-
томирської області.

В разі неявки відповідача в судове засідання справу буде розглянуто за його
відсутності.

Суддя Зленко А. В.

В провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської
області знаходиться цивільна справа за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Сав-
ченка Максима Анатолійовича про звернення стягнення на предмет іпотеки,
яка призначена на 11 січня 2016 року о 13 годині.

Павлоградським міськрайонним судом Дніпропетровської області викли-
кається в судове засідання відповідач: Савченко Максим Анатолійович
(номер справи 185/9831/15-ц) у приміщення Павлоградського міськрайон-
ного суду Дніпропетровської області: Дніпропетровська область, м. Павло -
град, вул. Дніпровська, буд. 135. Справу слухає суддя Болдирєва У.М.

Після опублікування оголошення в пресі, відповідач вважається повідом-
леним про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки відповідача
справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя У. М. Болдирєва

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костян-
тинівка, Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Чахмахашвілі Д.Д., Чах-
махашвілі Н.А. про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відпо-
відачі у цивільній справі № 233/6715/15-ц – Чахмахашвілі Давид Дмитрович,
10.04.1989 р.н., та Чахмахашвілі Ніно Автондилівна, 06.05.1971 р.н., зареєс-
тровані за адресою: Донецька область, м. Дебальцеве, вул. Путєва, 24/1, ви-
кликаються у судове засідання о 09.30 год. 30.12.2015 р. Розгляд зазначеної
цивільної справи відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного
суду Донецької області (корп. № 2, каб. № 16).

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

Суддя Т.О. Мартишева

29.12.2015 p. o 10 год. 10 хв. відбудеться судове за-
сідання у цивільній справі за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» до Яцько Костянтина Миколайовича
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром.

В судове засідання викликається:
- Яцько Костянтин Миколайович, останнє відоме

місце проживання: м. Вінниця, вул. Маяковського, 112.
Явка Яцько Костянтина Миколайовича є обов’язко-

вою.
Судове засідання відбудеться за адресою: м. Він-

ниця, вул. Грушевського, 17, каб. № 5.
Cуддя С. А. Федчишен

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київ-
ської області викликає в судове засідання як відповідачів
гр. України Пархоменка Сергія Вікторовича, 17.06.1977
року народження та Пархоменка Олександра Вікторо-
вича, 21.03.1979 року народження, останнє відоме місце
реєстрації проживання: Київська область, Переяслав-
Хмельницький район, с. Пристроми у справі за позовом
Кредитної спілки «ОЩАД КАСА» до Пархоменка Сергія
Вікторовича та Пархоменка Олександра Вікторовича про
стягнення боргу за кредитним договором о 10.00 год. 05
січня 2016 року.

У разі неявки відповідачів у судове засідання суд роз-
гляне справу на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Рева О.І.

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільні справи за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Коваль
Ганни Вікторівни, Передерій Ганни Володимирівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором,
місце проживання яких невідомо, викликаються на
18.01.2016 року о 08.00 годині, до суду, каб. № 22, для
участі у розгляді справ 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 Михальченко А.О.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Мазура
Андрія Романовича, останнє відоме місце проживання
якого: м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 284 А, та Гордин-
ську Ірину Василівну, останнє відоме місце проживання
якої: м. Львів, вул. Філатова, 14/3 А, як відповідачів в судове
засідання по цивільній справі за позовом Чепурного Віталія
Григоровича, Чепурного Тараса Віталійовича до Мазура Ан-
дрія Романовича, Гординської Ірини Василівни про ви-
знання недійсним договору застави майнових прав, що
відбудеться 20.01.2016 р. о 10.00 год. в приміщенні суду за
адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових
засідань № 6.

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

Суддя Головатий Р.Я.

Артемівський міськрайонний суд Донецької
області (84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) роз-
глядає цивільну справу за позовом ПАТ «Страхова
компанія ВУСО» до Башилова Дмитра Миколайо-
вича, третя особа: ПАТ «Страхова компанія «АСКО
Донбас Північний» про стягнення заборгованості
за договором про надання послуг.

Відповідач у справі Башилов Дмитро Мико-
лайович, що мешкає за адресою: м. Єнакієве До-
нецької області, вул. Рахманінова, 30, кв. 17,
викликається о 10.00 годині 18 січня 2016 року,
до суду каб № 306 для участі у розгляді вказаної
справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття відповідач повинен повідомити суд про
причини неявки. В разі неявки відповідача відпо-
відно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України справа буде роз-
глянута за його відсутності.

Суддя О.М. Павленко

Приморський районний суд м. Одеси
викликає Татарова Костянтина Олеговича
у судове засідання як відповідача по ци-
вільній справі за позовною заявою Пет-
рова Володимира Борисовича до
Татарова Костянтина Олеговича про стяг-
нення боргу за позикою, яке призначене
25 січня 2016 р. о 10 годині 30 хвилин в
приміщенні Приморського районного
суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул.
Балківська, 33, зала 233. У разі неявки
справа буде розглянута у вашу відсут-
ність.

Суддя Кічмаренко С.М.

В провадженні Олександрівського район-
ного суду Кіровоградської області знаходиться
цивільна справа за позовом Публічного акціо-
нерного товариства комерційний банк «При-
ватБанк» до Шерстяка Юрія Анатолійовича про
стягнення заборгованості (місце фактичного
проживання (перебування) як відповідача Шер-
стяка Юрія Анатолійовича невідоме). 12 січня
2016 року о 08 год. 45 хв. в приміщенні суду за
адресою: 27300, сел. Олександрівка, вул. Ра-
дянська, 21, Олександрівського району Кіро-
воградської області (суддя Безуматов М.В.),
відбудеться слухання цивільної справи за по-
зовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «ПриватБанк» до Шерстяка
Юрія Анатолійовича про стягнення заборгова-
ності. В судове засідання викликається відпо-
відач Шерстяк Юрій Анатолійович.

Голова суду М.В. Безуматов

Орджонікідзевський районний суд
міста Маріуполя (місто Маріуполь, про-
спект Перемоги, 6) розглядає цивільну
справу за позовом Горшкова Євгена Ми-
колайовича до Горшкова Олега Євгено-
вича про визнання особи такою, що
втратила право користування житловим
приміщенням.

Відповідач Горшков Олег Євгенович
викликається на 30 грудня 2015 року об
11.45 годині до Орджонікідзевського ра -
йонного суду міста Маріуполя Донецької
області для участі в розгляді справи по
суті.

Суддя Щербіна А.В.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає Чеснокова Олега Вікторовича,
12.07.1984 р.н., Лутугинський р-н, с. Білорічен-
ський, вул. Леніна, 14/32, як відповідача, та Чес-
нокова Віктора Олексійовича, 27.05.1945 р.н.,
Лутугинський р-н, с. Білоріченський, вул. Леніна,
14/32, як третю особу, в судове засідання по ци-
вільній справі № 2/409/2374/15-ц за позовом ТДВ
СК «Кредо» про стягнення кредитної заборгова-
ності, що відбудеться 11.02.2016 року о 09 год. 20
хв. в приміщенні суду за адресою: 92200, Луган-
ська область, смт Білокуракине, пл. Горького, 2,
тел. 2-27-92.

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

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

Суддя В.В. Тімінський
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Бердянським міськрайонним судом, що знахо-
диться за адресою: вул.. Комунарів, 64, м. Бер-
дянськ, 27 січня 2016 року о 10-00 годині буде
проведено судове засідання у цивільній справі
№310/3538/15-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства Комерційний Банк «Приват Банк»
до Ейчинас Сергія Алфонсовича про стягнення за-
боргованості. 

Суд викликає Ейчинас Сергія Алфонсовича як від-
повідача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки
відповідача в судове засідання, воно буде проведе-
ноза наявними матеріалами.

Суддя З. П. Пустовіт

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа за
№310/7563/15-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства Комерційний Банк «ПриватБанк» до Виродової
Світлани Володимирівни про стягнення заборгованості
за кредитним договором. Судовий розгляд справи при-
значено на 14 січня 2016 року об 11 год. 00 хв. в примі-
щенні Бердянського міськрайонного суду за адресою:
Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64,
каб.409. Суддя Парій О.В., тел.(код 06153) 4-70-63.

Суд викликає Виродову Світлану Володимирівну як
відповідача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки
справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа за
№310/6957/15-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства Комерційний Банк «ПриватБанк» до Іванова
Вадима Ігоровича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Судовий розгляд справи призначено
на 14 січня 2016 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні Бер-
дянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька
область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб.409.
Суддя Парій О.В., тел.(код 06153) 4-70-63.

Суд викликає Іванова Вадима Ігоровича як відпові-
дача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки справа
розглядатиметься за наявними матеріалами.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа за
№310/6914/15-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства Комерційний Банк «ПриватБанк» до Попової
Світлани Володимирівни про стягнення заборгованості
за кредитним договором. Судовий розгляд справи при-
значено на 14 січня 2016 року о 10 год. 30 хв. в примі-
щенні Бердянського міськрайонного суду за адресою:
Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64,
каб.409. Суддя Парій О.В., тел.(код 06153) 4-70-63.

Суд викликає Попову Світлану Володимирівну як від-
повідача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки
справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа за
№310/10193/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до
Яременко Олени Василівни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором. Судовий розгляд справи
призначено на 06 січня 2016 року о 08 год. 30 хв. в при-
міщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою:
Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64,
каб.501. Суддя Петягін В.В., тел.(код 06153) 3-63-75.

Суд викликає Яременко Олену Василівну як відпові-
дача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки справа
розглядатиметься за наявними матеріалами.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду зна-
ходиться цивільна справа 310/9935/15-ц за позовом ПУБ-
ЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК «ПРИВАТБАНК» до Конюшкова Сергія Володимиро-
вича про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 18.01 2016 р. о 09 годині
30 хвилин в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Комунарів, 64, каб. 406, суддя Троценко Т.А., тел. (код
06153) 3-55-31.

Суд викликає Конюшкова Сергія Володимировича в
якості відповідача.

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

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, 
м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну справу за по-
зовом Богдановської Аліни Сергіївни до Степаненко Анатолія Ми-
хайловича, третя особа: виконавчий комітет Артемівської міської
ради Донецької області про позбавлення батьківських прав.

Відповідач у справі Степаненко Анатолій Михайлович, що
мешкає за адресою: с. Парасковіївка Артемівського району До-
нецької області, вул. Л. Зайченко, 50, викликається на 10.00 го-
дину 20 січня 2016 року до суду, каб. № 306, для участі у розгляді
вказаної справи по суті.

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

Суддя О. М. Павленко

Палію Сергію Дмитровичу необхідно з’явитися в
судове засідання 25 січня 2016 року на 10-00 годину
до Амур-Нижньодніпровського райсуду м. Дніпро-
петровська за адресою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9,
як відповідачу по цивільній справі № 199/5001/15-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства
«Дельта Банк» до Палія Сергія Дмитровича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

У разі неявки відповідача у судове засідання
справа буде розглянута за його відсутності на під-
ставі наявних матеріалів та постановлено заочне рі-
шення.

Суддя Якименко Л. Г.

Кіровський районний суд міста Дніпропетровська
у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом
Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк»
до Бакун Романа Геннадійовича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором викликає від-
повідача Бакун Романа Геннадійовича у судове
засідання, яке відбудеться 28.12.2015 року о 14.00
годині в приміщенні Кіровського районного суду 
м. Дніпропетровська (пр. Пушкіна, 29, суддя Казак
С.Ю., каб. 6).

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

Немирівський районний суд Вінницької області
викликає Онищенка Віктора Володимировича як від-
повідача по цивільній справі за позовом Публічного
акціонерного товариства «Дельта Банк» до Они-
щенка Віктора Володимировича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 11 січня 2016 року
о 10.30 годині за адресою: м. Немирів, вул. Шев-
ченка, 27, суддя Слободяник Т.В.

У випадку неявки відповідача в судове засідання,
справу буде розглянуто без її участі на підставі на-
явних доказів.

Немирівський районний суд Вінницької області
викликає Топчій Людмилу Віталіївну як відповідача
по цивільній справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Дельта Банк» до Топчій Людмили
Віталіївни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Судове засідання відбудеться 11 січня 2016 року
о 10.00 годині за адресою: м. Немирів, вул. Шев-
ченка, 27, суддя Слободяник Т.В.

У випадку неявки відповідача в судове засідання,
справу буде розглянуто без її участі на підставі на-
явних доказів.

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове,
пл.50-річчя Перемоги, 34, викликає Полякова Олега Єв-
геновича як відповідача в судове засідання по цивільній
справі № 426/4880/15-ц за позовом Моторного (транс-
портного) страхового бюро України до Полякова Олега
Євгеновича про відшкодування в порядку регресу ви-
трат, пов’язаних з виплатою страхового відшкодування,
що відбудеться 29 грудня 2015 року о 16-00 год.

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

Суддя С.А.Пчолкін

Подільський районний суд м. Києва повідомляє
про те, що 20 січня 2016 року о 15.00 год. в примі-
щенні суду за адресою: м. Київ, вул. Волоська, 6/14б
(каб. 9), відбудеться розгляд справи за позовом Іл-
ліна Олексія Володимировича до Ільїна Сергія Олек-
сійовича про визнання особи такою, що втратила
право користування житловим приміщенням. В су-
дове засідання викликається відповідач по справі
Ільїн Сергій Олексійович, 06.04.1986 р. н., зареєс-
трований за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, 28,
кв. 2.

Суддя Н.М. Ларіонова

ПрАТ «КЕЗ «Транссигнал» 
має намір передати в оренду частину 

виробничого приміщення будівлі ливарного цеху
площею 94,5 м2 для здійснення виробничої 

діяльності.
Місцезнаходження об’єкта: 01135, м. Київ, вул. Жи-

лянська, 97 (територія заводу «Транссигнал»).
Пропозиції приймаються протягом 10 днів з дати пуб-

лікації оголошення за адресою: 01135, м. Київ, вул. Жи-
лянська, 97, тел. (044)498-36-08. Контактна особа
Вишницька С.С.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викли-
кає Смірнова Андрія Юрійовича, останнє відоме
місце проживання якого за адресою: м. Чернівці,
вул. П. Проїзд, 10/59, як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі за позовом Смірнова
Олександра Івановича про усунення перешкод в ко-
ристуванні власністю на 09 годину 30 хвилин 28
грудня 2015 року за адресою: м. Чернівці, вулиця Ка-
федральна, 4, кабінет № 13.

У разі неявки відповідача в судове засідання
справу буде розглянуто у його відсутності на підставі
наявних у справі доказів.

Голова суду М. І. Данилюк

Томашпільський районний суд Вінницької області ви-
кликає Діденка Сергія Олександровича в судове засі-
дання, що відбудеться 29.12.2015 року о 10.20 годині в
Томашпільському районному суді Вінницької області за
адресою: вул. Леніна, 45, смт Томашпіль, Томашпіль-
ський район, Вінницька область. Справа за позовом ПАТ
КБ «Приватбанк» до Діденка Сергія Олександровича про
стягнення заборгованості за кредитним договором. Го-
ловуючий суддя Семко Г.В.

Діденко C.O. викликається в судове засідання як від-
повідач. Явка до суду є обов’язковою. У випадку неявки
до суду справа буде розглянута без участі відповідача.

Апеляційний суд Закарпатської області викликає Ло-
магу Ірину Миколаївну (99000, м. Севастополь, вул. Ко-
ломенская, 16) в судове засідання з розгляду
апеляційної скарги прокуратури Іршавського району на
рішення Іршавського районного суду Закарпатської об-
ласті від 06 липня 2015 року у справі за позовом Ломаги
Михайла Михайловича до Ломаги Ірини Миколаївни,
третя особа: Служба у справах дітей Іршавської РДА, про
позбавлення батьківських прав, яке призначено на 19
січня 2016 року на 10:00 к. ч. і відбудеться в приміщенні
Апеляційного суду Закарпатської області за адресою:
Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Довженка, 7.

Суддя Р. Ю. Кондор

Синельниківський міськрайонний суд Дніпропет-
ровської області викликає в судове засідання Коб-
зарьову Марину Аміровну по справі № 191/2463/15-ц
на 28.12.2015 о 10:00 та Шейко Наталію Володими-
рівну по справі №191/2465/15-ц на 28.12.2015 о
10:10 за позовом ТОВ «Кредекс фінанс» про стяг-
нення боргу. Судове засідання відбудеться в примі-
щенні суду (вул. Чехова, 1, м. Синельникове). У разі
неявки, суд розглядатиме справу без Вашої участі на
підставі ст.169 ЦПК України. 

Суддя Бондаренко Г.В.

Арцизький районний суд Одеської області викли-

кає в судове засідання Унгурян Інну Василівну для

розгляду цивільної справи за позовом ТОВ «Кредекс

фінанс» про стягнення боргу. Судове засідання від-

будеться 11.01.2016 р. о 09:15 та 21.01.2016 р. 

о 09:00 в приміщенні суду (вул. Орджонікідзе, 29, 

м. Арциз). У разі неявки, суд розглядатиме справу

без Вашої участі на підставі ст.169 ЦПК України. 

Суддя О.М. Крутова

Томашпільський районний суд Вінницької області ви-
кликає Самбурського Олександра Вячеславовича в су-
дове засідання, що відбудеться 29.12.2015 року о 10.00
годині в Томашпільському районному суді Вінницької
області за адресою: вул. Леніна, 45, смт Томашпіль, То-
машпільський район, Вінницька область. Справа за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Самбурського
Олександра Вячеславовича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором. Головуючий суддя
Семко Г.В.

Самбурський О. В. викликається в судове засідання
як відповідач. Явка до суду є обов’язковою. У випадку
неявки до суду справа буде розглянута без участі відпо-
відача.

Суддею Бердянського міськрайонного суду Прінь
І. П. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64,
каб. № 302) 28 грудня 2015 року о 15 год. 30 хв. буде
розглядатися цивільна справа за позовом публіч-
ного акціонерного товариства комерційний банк
«Правекс-Банк» до Кузьміна Сергія Євгеновича,
Кузьміна Андрія Євгеновича про солідарне стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Явка відповідачів Кузьміна С.Є., Кузьміна А. Є. у
справі обов’язкова. У разі їхньої неявки справа буде
розглянута за відсутності відповідачів за наявними
в справі матеріалами.

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає у судове засідання, яке відбудеться у примі-
щенні суду 28 грудня 2015 року об 11 годині 45
хвилин, у якості відповідача Целовальник Людмилу
Миколаївну по цивільній справі № 433/3069/15-ц за
позовом Куценка Олександра Миколайовича до Ку-
ценко Нелі Григорівни та Целовальник Людмили Ми-
колаївни про визнання права власності на спадкове
майно.

У разі неявки Целовальник Людмили Миколаївни
судове засідання буде проведено без участі остан-
ньої у порядку ч. 4 ст.169 ЦПК України. 

Суддя Суський О.І.

Оратівський районний суд Вінницької області викликає в
судове засідання по цивільній справі відповідачів Кравчука Ва-
силя Михайловича, Кравчук Тетяну Дмитрівну, останнє відоме
місце проживання: с. Скоморошки Оратівського району Він-
ницької області, за позовом ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» до
Кравчука Василя Михайловича, Кравчук Тетяни Дмитрівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться о 09 год. 30 хв. 29.12.2015
року. Адреса суду: вул. Героїв Майдану, 88, смт Оратів Оратів-
ського району Вінницької області, інд. 22600; тел. (04330) 
12-59.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки, неповідомлення
про причини неявки, неявки без поважних причин в судове за-
сідання, справа буде розглядатися без участі відповідачів.

Суддя Круглик В. В.

Києво-Святошинський районний суд Київської об-
ласті (вул. Мельниченка, 1, м. Київ) викликає в су-
дове засідання в якості відповідача Петросяна
Арсена Каджиковича, яке призначено на 30.12.2015
року на 08:35 год. по розгляду цивільної справи
№2/369/5201/15 за позовом ПАТ «Українська охо-
ронно-страхова компанія» до Петросяна Арсена Кад-
жиковича про стягнення коштів.

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

Суддя Н. С. Пінкевич

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Оде-
ської області викликає в якості відповідача Хандрига
Дмитра Івановича у судове засідання, яке відбу-
деться 13 січня 2016 року о 10 годині 00 хвилин у
приміщенні Білгород-Дністровського міськрайон-
ного суду за адресою: м. Білгород-Дністровський,
вул. Енгельса, 27 (зал судових засідань №5), по ци-
вільній справі за позовом Хандрига Людмили Олек-
сіївни до Хандрига Дмитра Івановича про розірвання
шлюбу.

У разі Вашої неявки у судове засідання, справа
може бути розглянута за Вашої відсутності.

Суддя Н.В.Чебан

Жданюк Ігор Ігорович, 11.02.1975 року народження,
останнє відоме місце проживання якого: м. Київ, вул. Бу-
лаховського, буд. 5-д, кв. 131, викликається до Святошин-
ського районного суду м. Києва як відповідач в цивільній
справі за позовом Приватного акціонерного товариства
«Страхова компанія «Український страховий стандарт» до
Жданюка Ігоря Ігоровича, третя особа: Одаренко Вален-
тина Вікторівна про стягнення страхового відшкодування
в порядку регресу.

Судове засідання відбудеться о 10 годині 00 хвилин
14.01.2016 року в приміщенні суду за адресою: м. Київ,
вул. Жилянська, 142, каб. 12, 12а. У разі неявки відпові-
дача до суду справу буде вирішено на підставі наявних у
ній даних чи доказів.

Суддя Коваль О.А.

Оболонський районний суд м. Києва викликає в судове
засідання Єсик Юлію Сергіївну (2/756/4801/15), Кузьменко
Олену Миколаївну, Кузьменка Богдана Миколайовича
(2/756/4769/15), Маклакова Сергія Вячеславовича, Макла-
кову Олену Анатоліївну, Хитрого Олександра Петровича,
Медведєва Юрія Володимировича (2/756/6376/15), Леван-
довську Олену Анатоліївну (2/756/6253/15), як відповідачів
по цивільних справах за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
про стягнення заборгованості.

Судові засідання відбудуться 11 січня 2016 р. о 09.00,
09.30,10.00 та 10.15 годинах в приміщенні Оболонського
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Ти-
мошенка, 2-є, каб. 15.

Суддя Д.Г. Камбулов

Богуславський районний суд Київської області 
в зв’язку з розглядом цивільної справи 
№ 358/1647/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк»
до Ращенка Сергія Івановича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, викликає в су-
дове засідання, яке відбудеться 04 січня 2016 року
о 15 год. 00 хв. за адресою: м. Богуслав, Київська
область, вул. Франка, 29-а, як відповідача:

Ращенка Сергія Івановича, 05 грудня 1965 року
народження (вул. Пшенична, 6, м. Богуслав Київ-
ської області).

Суддя В.М. Корбут
Вільшанський районний суд Кіровоград-

ської області викликає Габрієляна Грача Кар-
леновича, який зареєстрований за адресою:
смт Вільшанка, Вільшанського району, Кіро-
воградської області, вул. Миру, 14, як відпові-
дача в судове засідання у цивільній справі №
384/908/15-ц, провадження № 2/384/194/2015
за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Габ-
рієляна Грача Карленовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором о 09
годині 00 хвилин 29 грудня 2015 року за адре-
сою: вул. Миколи Лагонди, 5, смт Вільшанка
Кіровоградської області.

У разі неявки відповідача справа буде роз-
глядатись за його відсутності.

Суддя О.О. Сорокіна

Ізюмський міськрайонний суд Харківської
області викликає як відповідачку Рильцову
Олену Миколаївну, яка мешкає за адресою:
Харківська область, м. Ізюм, вул. Курортна,
буд. 19, кв. 4, по справі № 623/4947/15-ц,
2/623/1283/2015 року за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк
«Приват Банк» до Рильцової Олени Миколаївни
про стягнення заборгованості в судове засі-
дання, яке відбудеться 14 січня 2016 року о 10
годині 00 хвилин.

Явка відповідачки Рильцової Олени Микола-
ївни обов’язкова.

У разі неявки справу буде розглянуто за
вашої відсутності відповідно до ст. 169 ч. 4 ЦПК
України.

Адреса суду: 64309, Харківська область, м.
Ізюм, вул. Соборна, 52.

Суддя Т.Д. Бєссонова

Ямпільський районний суд Сумської області
викликає Ільїна Сергія Володимировича,
25.04.1972 р.н., останнє відоме місце реєстрації
за адресою: м. Дружба Ямпільського району
Сумської області, вул. Миру, 9, в судове засі-
дання як відповідача по цивільній справі за по-
зовом ПАТ «Приват Банк» про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 11 січня
2016 року о 10 годині 00 хвилин в примі-
щенні Ямпільського районного суду Сум-
ської області, що знаходиться за адресою: 
б-р Ювілейний, 8/2, смт Ямпіль Сумської об-
ласті.

У разі неявки відповідача в судове засідання
без поважних причин, справа буде розглянута
у його відсутність.

Суддя О.В. Сатарова

Артемівський міськрайонний суд Донецької
області (84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5)
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ
«Приватбанк» до Глуховцова Олександра
Олексійовича про стягнення заборгованості.

Відповідач у справі Глуховцов Олександр
Олексійович, що мешкає за адресою: м. Юно-
комунарівськ Донецької області, вул. Балакі-
рева, 4, викликається о 09.30 годині 19 січня
2016 року до суду, каб. № 306, для участі у
розгляді вказаної справи по суті.

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

Суддя О.М. Павленко

Чернігівський районний суд Запорізької
області викликає як відповідачів у судове
засідання Гупанову Валентину Сергіївну,
Гупанову Інну Юріївну, Гупанова Валерія
Олеговича по справі № 329/1299/15-ц за
позовом ПАТ «Універсал Банк» до Гупано-
вої Валентини Сергіївни, Гупанової Інни
Юріївни, Гупанова Валерія Олеговича про
стягнення кредитної заборгованості. Засі-
дання відбудеться 28 грудня 2015 року о
10 год. 00 хв. за адресою: Запорізька обл.,
смт Чернігівка, вул. Леніна, 391.

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

Суддя Покопцева Д. О.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 25 ГРУДНЯ

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

Oбласть Нiч          День
Черкаська +2      -3      +3    +8
Кіровоградська +2      -3      +3    +8
Полтавська +2      -3      +2    +7
Дніпропетровська +2      -3      +3    +8
Одеська +2      -3      +6  +11
Миколаївська +2      -3      +3    +8
Херсонська +2      -3      +3    +8
Запорізька +2      -3      +3    +8
Харківська +2      -3      +2    +7
Донецька +2      -3      +3    +8
Луганська +2      -3      +3    +8
Крим +2      -3      +6  +11
Київ -1     +1      +4    +6

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

В Україні буде 
ще одна міжнародна
велогонка

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

СПОРТ БЕЗ КОРДОНІВ. Міжнародний союз велосипедис-
тів офіційно зареєстрував у календарі на наступний рік ще од-
ну міжнародну українську гонку — багатоденку на шосе Race
Kirovograd. Вона  пройде в три етапи — 2, 3 і 4 серпня 2016
року вулицями Кіровограда, повідомляє прес-служба Феде-
рації велоспорту України.

Організаторами велогонки стали Кіровоградська обласна
адміністрація та місцева федерація велоспорту за підтримки
та в партнерстві з Федерацією велосипедного спорту України.

«Міжнародний старт також стане першою пробою організа-
торського таланту новообраного президента Федерації вело -
спорту Кіровоградської області Миколи Монашока. Він досить
молодий, однак  впевнений, що йому вистачить здібностей і
наполегливості успішно провести таку престижну велогонку.
Бажаю йому гідно представити Україну та Кіровоградську об-
ласть на міжнародному рівні», — прокоментував президент
ФВСУ Олександр Башенко.

«Поява ще одного українського багатоденного велостарту
в календарі інтернаціональних змагань з шосейного вело -
спорту на 2016-й рік — це свідчення того, що велоспорт в Ук-
раїні активно розвивається. Впевнені, що Race Kirovograd до-
зволить залучити до участі багато іноземних команд, адже
буквально за день після цього змагання веловікенд продов-
житься в Одесі. Там відбудуться міжнародні одноденки Тур де
Рібас і Odessa Grand Prix. А для іноземних спортсменів таке
«сусідство» — додаткова мотивація для участі і можливість
набрати якомога більше очок», — зазначив Олександр Ба-
шенко.

Нагадаємо, що всього в календарі UCI на 2016 рік на тери-
торії України заявлені рекордні 10 міжнародних змагань з шо-
сейного велоспорту. У тому числі два жіночі перегони, які ста-
нуть для українського велоспорту абсолютним дебютом.
Стартує український міжнародний велосезон на шосе в травні
з найпрестижнішого змагання Race Horizon Park (три одно-
денки). 27 травня — Race Horizon Park for Peace, 28 травня —
Race Horizon Park Maidan, 29 травня — Horizon Park Classic.
У ці ж дні відбудуться жіночі старти — Horizon Park Women
Challenge і VR Women IT. З 31 травня по 2 червня пройде Tour
of Ukraine. 4 та 5 червня у Вінниці стартують Grand Prix of Vin-
nytsia і Grand Prix of ISD. 
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Євдокія ТЮТЮННИК, 
«Урядовий кур’єр»

НАЗРІЛО. Єдиний в Україні
районний зоопарк у місті Ме-
ні, що на Чернігівщині, відте-
пер має програму оновлення
та розвитку на 2016-2020 ро-
ки, ухвалену депутатами об-
ласної ради. Оскільки серед

900 тварин, котрі полюбилися
не лише місцевому населен-
ню, а й гостям зоопарку, є чи-
мало таких, що в умовах клі-
мату півночі України почува-
ються некомфортно, першо-
черговою справою є утеплен-
ня приміщень та їх переоб-
ладнання з метою економії
енергоносіїв.

Понад 28 мільйонів гривень
буде використано на модерні-
зацію системи опалення, вста-
новлення металопластикових
вікон, спорудження ще одного
будиночка для бізонів, сімейс-
тво яких розростається, будівлі
для пум, приматів, водоплав-
ної птиці тощо. Більшу частину
цієї суми виділено з обласного

бюджету. Адже розвиток зоо-
парку — невід’ємна частина
розвитку туристичної галузі
Придесення. Щороку звірят,
серед яких є і червонокнижні,
відвідує до 50 тисяч гостей.
Тож на часі створити тут такі
умови, які  відповідатимуть
нормам Європейської асоціації
зоопарків та акваріумів.

Під ялинку звірятам виділили кошти

ЗНАК СВЯТ. «В яслах спови-
тий поміж бидляти спочив на сіні
Бог не обнятий», — нагадує іс-
торію народження Ісуса Христа
коляда. Здавна на Тернопільщи-
ні, як і в усій Галичині, в церквах,
на центральних майданах міст,
під час проведення вертепного
дійства облаштовували шопку
— символічну стаєнку, де на сіні
поміж свійських тварин побачив
земний світ Господь.

За незалежності України
давню традицію виставляти та
освячувати шопку в середмісті
Тернополя відродили. І багато
років поспіль її урочисто від-
кривали 5 січня — у переддень
Святвечора, який відзначають
греко-католики та православ-
ні. Позаторік Божу стаєнку
вперше освятили 24 грудня,
коли за святковий різдвяний
стіл сідають вірні католицької
церкви. Минулого ж, як і цього
року, ясла-вертеп з’явилися на
центральному Театральному
майдані міста вже у день Св.
Миколая.

Прикрасили шопку ялинкови-
ми гірляндами та гілками, світ-
ловою ілюмінацією. Над Божою
стаєнкою, зрозуміло, засіяла яс-
крава зірка. 

Миколай подарував дитсадок
Олег ЧЕБАН,

«Урядовий кур’єр»

ОБНОВИ ДО СВЯТ. У міс-
ті Жмеринка Вінницької об-
ласті урочисто відкрили пер-
шу чергу нового дошкільного
навчального закладу «Барві-
нок». Поки що він прийме 45
малят, та після реконструкції
другої частини приміщення в
ньому буде створено ще 6
дитячих груп. З радісною по-
дією краян привітав голова
Вінницької обласної держав-
ної адміністрації Валерій Ко-
ровій. «На Святого Миколая

ми всі стаємо маленькими
дітьми, віримо в добро, спра-
ведливість, любов, бажаємо,
щоб здійснились всі наші
мрії і бажання, чекаємо да-
рунків. Відкриття дошкільно-
го навчального закладу —
здійснення мрії, адже це
справді дарунок для наших
дітей. 

У ці непрості дні, які пере-
живає Україна, український
народ, такі події нам дуже
потрібні», — зазначив керів-
ник області та презентував
закладу комп’ютерну техніку,
а малечі — солодкі дарунки. 

З нагоди урочистої події до-
шкільнята приймали вітання
від заступника голови обласної
ради Олександра Качура і від
Жмеринського міського голови
Анатолія Кушніра. За словами
завідуючої ДНЗ «Барвінок»
Олени Яворської, з часом тут
здобуватимуть дошкільну осві-
ту 240 маленьких жмеринців. 

Тим часом Святий Миколай
завітав в багато установ об-
ласті. А до  Вінницького облас-
ного центру соціально-психо-
логічної реабілітації дітей та
молоді з функціональними об-
меженнями «Обрій»  він при-

їхав на новенькому автобусі,
чим здійснив давню мрію цьо-
го колективу. Так голова об-
лдержадміністрації Валерій
Коровій та голова обласної ра-
ди Анатолій Олійник в урочис-
тій обстановці вручили закла-
ду ключі від спеціалізованого
автобуса, придбаного коштом
обласного бюджету. Тепер
ним у комфортних умовах во-
зитимуть 30 клієнтів центру в
унікальні майстерні в селі До-
рожне, де діє започаткована
закладом програма працете-
рапії «Соціальні майстерні
для неповносправних». 

Кращий чиновник — спортсмен
Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»

МАСОВІ СТАРТИ. Днями
переможці і призери XVIII
Спартакіади серед працівни-
ків міністерств та інших цен-
тральних органів виконавчої
влади отримали нагороди в
Мінмолодьспорту. У Спарта-
кіаді, що проходила з 26 ве-
ресня по 29 листопада, взяла
участь понад 1000 представ-
ників з 38 організацій — мініс-

терств, державних служб, ко-
мітетів та інших органів вико-
навчої влади.

Змагання відбулись у 13 ви-
дах спорту. Зокрема, у легко-
атлетичному кросі, волейболі,
настільному тенісі, футзалі,
риболовному спорті, боулінгу,
городковому спорті, міні-голь-
фі, шахах тощо. В загально-
командному заліку команди
були поділені на три групи: А
(команди силових структур),
В (міністерств) та С (команди

державних служб, комітетів та
інших ЦОВ). За результатами
змагань перше місце у за-
гальнокомандному заліку гру-
пи А посіла команда Міністер-
ства оборони України. На дру-
гому — команда Державної
прикордонної служби, на тре-
тьому — Державної служби з
надзвичайних ситуацій.

У групі В перемогла коман-
да Міністерства молоді та
спорту. На другому місці — 
команда Міністерства освіти і

науки. На третьому — Мініс-
терства фінансів. У групі С пе-
ремогла команда Державної
фінансової інспекції, на друго-
му місці — Державна казна-
чейська служба, на третьому
— Національний інститут стра-
тегічних досліджень.

Заступник міністра молоді
та спорту — керівник апарату
Микола Даневич подякував
усім, хто взяв участь у змаган-
нях Спартакіади та продемон-
стрував волю до перемоги. 


