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Глибинна сутьЦИТАТА ДНЯ

ГЕННАДІЙ ЗУБКО:

Депутати 
роздержавили пресу

ЗАКОНОТВОРЕННЯ. Верховна Рада ухвалила 260 голоса-
ми Закон «Про реформування державних і комунальних дру-
кованих засобів масової інформації». На засіданні парламенту 
народний депутат Микола Томенко зазначив, що документ пе-
редбачає норми, які допоможуть «раз і назавжди відмовитися 
від того, щоб за рахунок бюджету керівник міста, голова облра-
ди чи керівник районної ради розповідали про свої досягнення 
у своїх газетах». Ідеться про чималі кошти. Тільки цього року 
в київському міському бюджеті на комунальні медіа витрачено 
35 мільйонів гривень.

Закон регламентує відносини між органами державної влади, 
органами місцевого самоврядування та заснованими ними дру-
кованими засобами масової інформації, а ще встановлює пра-
вила співпраці органів державної влади та місцевого самовряду-
вання і заснованими ними друкованими ЗМІ, повідомляє УНІАН. 

Орієнтовно на реформування державних і комунальних дру-
кованих ЗМІ знадобиться 195,57 мільйона гривень, зокрема: на 
першому етапі — обсягом 6,98 мільйона гривень; на другому — 
188,59 мільйона.

ЦИФРА ДНЯ

11 потягів  
додатково призначила на період 

новорічних і різдвяних свят Акціонерна 
компанія «Українська залізниця» 

«Реформа 
децентралізації — 

це головний амбітний 
проект розміром 

з державу, який не 
реалізовувався за такий 
короткий час в жодній 

країні Європи».

ДІЯ ЗАКОНУ ДОКУмеНТИ

На другому етапі декомунізації 
повноваження перейшли 
до голів місцевої влади, 
а рішення про перейменування 
ухвалить парламент 

Розпорядження 
Кабінету Міністрів України 
«Про схвалення Стратегії 
розвитку Державної 
прикордонної служби»

Віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства 
про зміни, які охоплюють усі сфери нашого життя

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження 
Президента, урядові рішення, адже більшість 
із цих документів набирають чинності саме 
з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів
відповідають авторитетні  
спеціалісти: урядовці, 
юристи, учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

послуга за
приймання
передплати

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний 
індекс 40227

Передплатний індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 25 грн . . . . . . . . . . . . 47 грн . . . . . . . . . . 95 коп.

на 3 місяці . . . . . . . . . 75 грн . . . . . . . . . . 141 грн . . . . . . . . 2,15 грн

на півроку . . . . . 150 грн . . . . . . . . . . 282 грн . . . . . . . . 2,60 грн

на рік . . . . . . . . . . . . 300 грн . . . . . . . . . . 564 грн . . . . . . . . 4,00 грн

ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТА 

ГАЗЕТИ 
«УРЯДОВИЙ 

КУР’ЄР» 
НА 2016 РІК

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ

УСІ
ВІДДІЛЕННЯ

ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ

СТРАТеГІЯ. Днопоглиблення українських портів: держава 
зацікавлена в нарощуванні потужностей гаваней 
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реклама. оголошення

Свідоцтво про право власності 

№ 43951 від 03.11.2008 р., зареєс-

троване МКП «Маріупольське

БТІ» 24.11.2008 р. № 25518899, 

вважати недійсним.

Втрачений довірителем примірник
Договору про уступку майнових

прав 
№ 63488 від 03.05.2012 р., укла-
деного між ПАТ АКБ «АРКАДА» та
Шинкаренко О.С., 

вважати недійсним.

Втрачені документи:
паспорт СК 573568, виданий
06.08.1997 року Білоцерківським
РВ ГУ МВС України в Київській
обл., ідентифікаційний код, по-
свідчення водія на ім’я Ткаченко
Ріти Іванівни, 

вважати недійсними.

Оголошення про проведення додаткового аукціону №204Д 
з продажу енергоресурсів на базі ПрАТ «УМВБ»

30.11.2015 р. о 15-00 за адресою: м.Київ, вул.Межигірська, 1, ПрАТ "Українська міжбанківська валютна
біржа" відбудеться додатковий аукціон  №204Д з продажу енергоресурсів, які підлягають реалізації згідно
постанови КМУ №570 від 16.10.14 р. 

Обсяги нафти сирої та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль»
(вул. Лєскова, буд. 9, м. Київ, 01011) (далі – Банк)

повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (далі – Збори) 
03 грудня 2015 року

за адресою: Україна, м. Київ, вул. Алма-Атинська, буд. 109 в приміщенні Центру культури та мистецтв
Дніпровського району м. Києва. Початок Зборів – о 9:30.

Порядок денний:
1. Припинення повноважень Голови та членів Лічильної комісії, обрання її нового складу.
2. Про збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових простих акцій існуючої номінальної вартості

за рахунок додаткових внесків за спрощеною процедурою відповідно до Закону України «Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації
та реструктуризації банків» від 28.12.2014 р. №78-VIII.

3. Про затвердження рішення про приватне розміщення акцій Банку та затвердження переліку осіб, які є учасниками такого
розміщення.

4. Про визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб Банку щодо прийняття рішень та вчинення необхідних дій, пов’язаних
із приватним розміщенням акцій Банку.

Реєстрація учасників Зборів буде проводитися 03 грудня 2015 року з 08:45 до 09:15 в приміщенні Центру культури та мистецтв
Дніпровського району м. Києва, що розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Алма-Атинська, буд. 109. Реєстрацію учасників Зборів
буде проводити реєстраційна комісія.

Для реєстрації на Зборах необхідно мати: акціонерам - паспорт, який зареєстрований в переліку акціонерів Банку станом на 27
листопада 2015 року; представникам акціонерів - довіреність, оформлену згідно вимог законодавства України (для фізичних осіб з
посиланням на паспорт акціонера) та паспорт представника.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24 годину на 27 листопада 2015 року.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: акціонери, що не пройшли реєстрацію 03 грудня 2015 року до 9:15 на Збори не допускаються (Закон України «Про

акціонерні товариства», ст. 40).
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень за питаннями порядку денного

акціонери можуть ознайомитися після подання письмової заяви в приміщенні управління менеджменту відносин з акціонерами та пайової
участі Банку за адресою: бульвар Л. Українки, буд. 28-а, м. Київ, відповідальна особа - начальник управління Лашук Т.Л., в робочий час
Банку: понеділок-п’ятниця, з 9:30 до 17:00 години, обідня перерва з 13:00 до 14:00 години.

Шановні акціонери! Звертаємо Вашу увагу, що на Зборах розглядатиметься питання про збільшення статутного капіталу Банку шляхом
приватного розміщення простих іменних акцій Банку за спрощеною процедурою відповідно до Закону України «Про заходи, спрямовані
на сприяння капіталізації та реструктуризації банків» від 28.12.2014 р. №78-VIII (далі – Закон). Враховуючи вимоги ст. 2 Закону, реалізація
акціонерами-власниками простих іменних акцій Банку свого переважного права на придбання акцій додаткової емісії буде здійснюватися
на наступний день після Зборів, а саме 04 грудня 2015 р. 

Інформація щодо порядку реалізації акціонерами переважного права буде оприлюднена по закінченню Зборів шляхом публікації в
офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Відомості Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку»,  а також розміщена на сайті Банку в мережі Інтернет за посиланням https://www.aval.ua/about/for publication/ та в
приміщенні Банку за адресою: м. Київ, бул.Лесі Українки, 28а, в приміщенні Управління менеджменту відносин з акціонерами та пайової
участі АТ «Райффайзен Банк Аваль». Акціонерам-власникам простих іменних акцій, які мають намір реалізувати своє переважне право
та придбати акції Банку, що будуть розміщуватись, необхідно 04 грудня 2015 року з 9:00 до 17:00 (перерва на обід з 13:00 до 14:00)
надати до Банку (за адресою: м. Київ, бул.Лесі Українки, 28а, приміщення Управління менеджменту відносин з акціонерами та пайової
участі АТ «Райффайзен Банк Аваль») відповідну заяву та документи акціонера, що передбачені та відповідають вимогам Положення
про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного
банку України №306 від 08.09.2011р. із змінами, у тому числі документи на підтвердження достатності власних коштів акціонера для
оплати акцій Банку, і сплатити кошти в сумі повної вартості додатково випущених акцій, що ними придбаваються (та виконати інші умови
рішення Зборів про приватне розміщення додаткових акцій Банку, якщо такі будуть затверджені Зборами).

Також звертаємо увагу акціонерів, що під час спрощеної процедури збільшення статутного капіталу Банку не застосовуються
положення законодавства України щодо обов’язкового викупу акцій на вимогу акціонерів Банку (пп.13 «е» п.1 ст.2 Закону).

З питань щодо проведення Зборів, в т.ч. щодо приватного розміщення додаткових акцій, просимо звертатися до Управління
менеджменту відносин з акціонерами та пайової участі Банку за телефонами: (044) 490-87-43, 490-87-42, 285-91-82.

УВАГА!
Шановні акціонери! Звертаємо Вашу увагу на те, що 11 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України «Про депозитарну систему

України» від 06 липня 2012 року №5178-VI. 
У відповідності до п. 10 розділу VI зазначеного Закону, якщо власник цінних паперів (акціонер) протягом року з дня набрання чинності

Законом (тобто до 12.10.2014 р.) не уклав з обраною емітентом депозитарною установою (тобто, з депозитарною установою АТ
«Райффайзен Банк Аваль») договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних
йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери (акції) такого власника
(акціонера), які дають право на участь в органах емітента (зокрема, на загальних зборах учасників Банку) не враховуються при визначенні
кворуму та при голосуванні в органах емітента (зокрема, на загальних зборах учасників Банку).

З метою укладення договору про обслуговування рахунку у цінних паперах Вам необхідно звернутись до депозитарної установи, яка
здійснює облік прав на цінні папери, що належать Вам. Якщо Ви особисто не відкривали рахунок у цінних паперах та не укладали договір
з депозитарною установою для здійснення обліку прав на цінні папери, то на цей час облік Ваших прав на акції Банку здійснює депозитарна
установа – АТ «Райффайзен Банк Аваль».

За додатковою інформацією з питань укладення договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах просимо звертатися до:
-Управління менеджменту відносин з акціонерами та пайової участі Банку за телефонами:
(044) 490-87-43, 490-87-42, 285-91-82;
-Управління депозитарної діяльності Банку за телефоном:
(044) 498-79-30.

Правління Банку

Дніпровський районний суд 
м. Києва повідомляє, що
01.12.2015 року о 12 год. 45 хв.
розглядатиметься цивільна справа 
№ 755/14657/15-ц за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства
«АКТАБАНК» до Онищенка Віталія
Станіславовича про стягнення за-
боргованості.

Онищенко Віталій Станіславо-
вич, останнє відоме місце знаход-
ження: Автономна Республіка
Крим, м. Керч, вул. Леніна, 16, кв.
25, викликається в судове засі-
дання як відповідач.

У разі неявки відповідача справа
буде розглянута на підставі наяв-
них в матеріалах справи доказів.
Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця,
5, каб. №202.

Суддя Бартащук Л. П.

Оріхівський районний суд Запо-
різької області викликає Феоктистова
Олега Миколайовича, який проживає
за адресою: 87354, Донецька об-
ласть, Амвросіївський район, смт Ам-
вросіївка, вул. Фрунзе, буд. 33, у
судове засідання по цивільній справі
№ 323/3419/15-ц  (2/323/1274/15) за
позовом Публічного акціонерного то-
вариства ПАТ КБ «Приватбанк» до
Феоктистова Олега Миколайовича
про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 08
годині  30 хвилин 02 грудня 2015
року у приміщенні суду за адресою:
Запорізька область, м. Оріхів, вул.
Першотравнева,23, під головуванням
судді Плечищевої Оксани Валенти-
нівни, кабінет №8.

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

Сєвєродонецьким  міським судом
Луганської області викликається до
суду:

- Кузьменко Євген Михайлович
(останнє місце проживання: 94013,
Луганська обл., м. Стаханов, вул. Су-
ворова, буд. 7, кв. 20) на 14 годину 00
хвилин 07.12.2015 р. для участі у роз-
гляді справи № 428/9258/15-ц по суті
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Кіктенко Любов Олександрівна
(останнє місце проживання: 94010,
Луганська обл., м. Стаханов, вул. Ча-
паєва буд. 10, кв. 4) на 15 годину 00
хвилин 07.12.2015 р. для участі у роз-
гляді справи № 428/9369/15-ц по суті
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Добріков Олександр Геннадійович
(останнє місце проживання: 94000, Лу-
ганська обл., м. Стаханов, пл. Пере-
моги, буд. 1, кв. 20) на 16 годину 00
хвилин 07.12.2015 р. для участі у роз-
гляді справи № 428/9821/15-ц по суті за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Баронін Д.Б.

Печерський районний суд м. Києва
викликає Кобзар К.М. як відповідача в
судове засідання по цивільній справі за
позовом Управління державної охорони
до Кобзар К.М. про відшкодування
шкоди, завданої державі, яке призна-
чено на 7 грудня 2015 року о 15 годині
15 хвилин і відбудеться за адресою: 
м. Київ, вул. М. Гайцана, б. 4, каб. 107,
під головуванням судді Писанець В.А.

Роз’яснюємо, що у разі неявки в су-
дове засідання без поважних причин
або неповідомлення суду про причини
неявки, справу буде розглянуто за
вашої відсутності на підставі наявних у
ній доказів.

Додатково роз’яснюємо, що відпо-
відно до ч.9 ст. 74 ЦПК України з опуб-
лікуванням оголошення про виклик,
відповідач вважається повідомленим
про час та місце розгляду справи.

Суддя В.А. Писанець

Краматорський міський суд До-
нецької oбласті (84000, м. Крама-
торськ, вул. Маяковського, 21)
розглядає цивільну справу за позо-
вом Новосьолової Катерини Володи-
мирівни до Новосьолова Дмитра
Миколайовича, третя особа: Орган
опіки та піклування Краматорської
міської ради, про позбавлення бать-
ківських прав. Відповідач Новосьолов
Д.М. викликається на 3 грудня 2015
року о 14.00 годині до суду, каб. №15,
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Ткачова С. М.

Таращанський районний суд Ки-
ївської області повідомляє грома-
дянку Руденко Євгенію Юріївну,
06.10.1987 року народження, ос-
таннє відоме місце проживання: 
м. Тараща, вул. Р. Люксембург, 12
Київської області, що вона викли-
кається в судове засідання як від-
повідач у справі за позовом ПАТ
КБ «Приватбанк» про стягнення
заборгованості. Судове засідання
відбудеться 30 листопада 2015
року о 10 годині 00 хвилин у залі
суду за адресою: м. Тараща, вул. Р.
Люксембург, 75 Київської області.
В разі неявки справа буде розгля-
нута за вашої відсутності.

Суддя О. М. Бабоїд

ППоозз.. ППррооддааввееццьь ВВииддооббууттоокк 

ООббссяягг,, щщоо 
ммііссттииттььссяя             

вв ооддннооммуу ллооттіі,, 
ттоонннн

КК--ссттьь ллооттіівв,, 
ооддииннииццьь

ССттааррттоовваа ццііннаа ззаа 
11 ттооннннуу ((ббеезз 
ППДДВВ)),, ггррнн..

ССттааррттоовваа ццііннаа ззаа 
11 ттооннннуу ((зз ППДДВВ)),, 

ггррнн..

CCттааррттоовваа ввааррттііссттьь 
ооддннооггоо ллооттуу,, ггррнн ((зз 

ППДДВВ))

ЗЗааггааллььнниийй ооббссяягг,, 
ттоонннн

ЗЗааггааллььннаа ввааррттііссттьь,, 
ггррнн..((зз ППДДВВ))

УУммооввии ттррааннссппооррттуувваанннняя

1 ПАТ "Укрнафта" НГВУ "Полтаванафтогаз" 2 000 1 8 172,46 9 806,95 19 613 900,00 2 000 19 613 900,00
по трубопроводам:філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП ЦППН і Г НГВУ 
"Полтаванафтогаз" (Ресурс грудня 2015 p.)

2 ПАТ "Укрнафта" НГВУ "Полтаванафтогаз" 2 600 1 8 172,46 9 806,95 25 498 070,00 2 600 25 498 070,00
по трубопроводам:філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП ЦППН і Г НГВУ 
"Полтаванафтогаз" (Ресурс грудня 2015 p.)

3 ПАТ "Укрнафта" НГВУ "Полтаванафтогаз" 2 200 1 8 172,46 9 806,95 21 575 290,00 2 200 21 575 290,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ 
(Ресурс грудня 2015 p.)

4 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 4 000 1 8 172,46 9 806,95 39 227 800,00 4 000 39 227 800,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ 
(Ресурс грудня 2015 p.)

5 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 4 000 1 8 172,46 9 806,95 39 227 800,00 4 000 39 227 800,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ 
(Ресурс грудня 2015 p.)

6 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 4 000 1 8 172,46 9 806,95 39 227 800,00 4 000 39 227 800,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ 
(Ресурс грудня 2015 p.)

7 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 4 000 1 8 172,46 9 806,95 39 227 800,00 4 000 39 227 800,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ 
(Ресурс грудня 2015 p.)

8 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 4 000 1 8 172,46 9 806,95 39 227 800,00 4 000 39 227 800,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ 
(Ресурс грудня 2015 p.)

9 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 4 000 1 8 172,46 9 806,95 39 227 800,00 4 000 39 227 800,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ 
(Ресурс грудня 2015 p.)

10 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 4 000 1 8 172,46 9 806,95 39 227 800,00 4 000 39 227 800,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ 
(Ресурс грудня 2015 p.)

11 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 4 000 1 8 172,46 9 806,95 39 227 800,00 4 000 39 227 800,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ 
(Ресурс грудня 2015 p.)

12 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 4 280 1 8 172,46 9 806,95 41 973 746,00 4 280 41 973 746,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ 
(Ресурс грудня 2015 p.)

13 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 4 000 1 8 172,46 9 806,95 39 227 800,00 4 000 39 227 800,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" НГВУ 
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс грудня 2015 p.)

14 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 4 000 1 8 172,46 9 806,95 39 227 800,00 4 000 39 227 800,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" НГВУ 
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс грудня 2015 p.)

15 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 4 000 1 8 172,46 9 806,95 39 227 800,00 4 000 39 227 800,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" НГВУ 
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс грудня 2015 p.)

16 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 4 000 1 8 172,46 9 806,95 39 227 800,00 4 000 39 227 800,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" НГВУ 
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс грудня 2015 p.)

17 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 4 000 1 8 172,46 9 806,95 39 227 800,00 4 000 39 227 800,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" НГВУ 
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс грудня 2015 p.)

18 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 4 400 1 8 172,46 9 806,95 43 150 580,00 4 400 43 150 580,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" НГВУ 
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс грудня 2015 p.)

19 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 4 500 1 8 172,46 9 806,95 44 131 275,00 4 500 44 131 275,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" НГВУ 
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс грудня 2015 p.)

20 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Чернігівнафтогаз” 4 300 1 8 172,46 9 806,95 42 169 885,00 4 300 42 169 885,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" НГВУ 
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс грудня 2015 p.)

21 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Чернігівнафтогаз” 4 500 1 8 172,46 9 806,95 44 131 275,00 4 500 44 131 275,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" НГВУ 
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс грудня 2015 p.)

22 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Чернігівнафтогаз” 4 500 1 8 172,46 9 806,95 44 131 275,00 4 500 44 131 275,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" НГВУ 
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс грудня 2015 p.)

23 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Чернігівнафтогаз” 4 500 1 8 172,46 9 806,95 44 131 275,00 4 500 44 131 275,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" НГВУ 
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс грудня 2015 p.)

24 ПАТ "Укрнафта" НГВУ ”Бориславнафтогаз“ 4 000 1 8 172,46 9 806,95 39 227 800,00 4 000 39 227 800,00

по трубопроводам:філії МН "Дружба" ПАТ 
"Укртранснафта" знах. ТП ДППН НЗП "Кінцевий", 

НЗП "Уличне"-1 НГВУ "Бориславнафтогаз"          
(Ресурс грудня 2015 p.)

25 ПАТ "Укрнафта" НГВУ ”Бориславнафтогаз“ 4 000 1 8 172,46 9 806,95 39 227 800,00 4 000 39 227 800,00

по трубопроводам:філії МН "Дружба" ПАТ 
"Укртранснафта" знах. ТП ДППН НЗП "Кінцевий", 

НЗП "Уличне"-1 НГВУ "Бориславнафтогаз"       
(Ресурс грудня 2015 p.)

26 ПАТ "Укрнафта" НГВУ ”Бориславнафтогаз“ 2 300 1 8 172,46 9 806,95 22 555 985,00 2 300 22 555 985,00

по трубопроводам:філії МН "Дружба" ПАТ 
"Укртранснафта" знах. ТП ДППН НЗП "Кінцевий", 

НЗП "Уличне"-1 НГВУ "Бориславнафтогаз"        
(Ресурс грудня 2015 p.)

27 ПАТ "Укрнафта" НГВУ ”Долинанафтогаз“ 4 500 1 8 172,46 9 806,95 44 131 275,00 4 500 44 131 275,00
по трубопроводам:філії МН "Дружба" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦППН НГВУ 
"Долинанафтогаз" (Ресурс грудня 2015 p.)

28 ПАТ "Укрнафта" НГВУ ”Долинанафтогаз“ 4 500 1 8 172,46 9 806,95 44 131 275,00 4 500 44 131 275,00
по трубопроводам:філії МН "Дружба" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦППН НГВУ 
"Долинанафтогаз" (Ресурс грудня 2015 p.)

29 ПАТ "Укрнафта" НГВУ ”Долинанафтогаз“ 4 500 1 8 172,46 9 806,95 44 131 275,00 4 500 44 131 275,00
по трубопроводам:філії МН "Дружба" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦППН НГВУ 
"Долинанафтогаз" (Ресурс грудня 2015 p.)

30 ПАТ "Укрнафта" НГВУ ”Долинанафтогаз“ 4 500 1 8 172,46 9 806,95 44 131 275,00 4 500 44 131 275,00
по трубопроводам:філії МН "Дружба" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦППН НГВУ 
"Долинанафтогаз" (Ресурс грудня 2015 p.)

31 ПАТ "Укрнафта" НГВУ ”Надвірнанафтогаз“ 3 000 1 8 172,46 9 806,95 29 420 850,00 3 000 29 420 850,00
по трубопроводам:ПАТ "Укрнафта" на ПАТ 

"Нафтохімік Прикарпаття" знах. ТП ДППН "Пасічна" 
НГВУ "Надвірнанафтогаз" (Ресурс грудня 2015 p.)

32 ПАТ "Укрнафта" НГВУ ”Надвірнанафтогаз“ 3 000 1 8 172,46 9 806,95 29 420 850,00 3 000 29 420 850,00
по трубопроводам:ПАТ "Укрнафта" на ПАТ 

"Нафтохімік Прикарпаття" знах. ТП ДППН "Пасічна" 
НГВУ "Надвірнанафтогаз" (Ресурс грудня 2015 p.)

33 ПАТ "Укрнафта"
НГВУ “Чернігівнафтогаз” 
Спільна діяльність  №35/21

700 1 8 172,46 9 806,95 6 864 865,00 700 6 864 865,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 
"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" 

НГВУ"Чернігівнафтогаз" (Ресурс грудня 2015 p.)

34 ПАТ "Укрнафта"
НГВУ “Охтирканафтогаз” 

Спільна діяльність  №999/97
300 1 8 172,46 9 806,95 2 942 085,00 300 2 942 085,00

по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 
"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" 

НГВУ"Чернігівнафтогаз" (Ресурс грудня 2015 p.)

35
ПАТ "Укрнафта" 

НГВУ"Чернігівнафтогаз" 
СД №35/4

7 250 1 8 172,46 9 806,95 71 100 387,50 7 250 71 100 387,50
По трубопроводу ПАТ "УН" з подальшим 

відвантаженням по залізниці зі ст.Прилуки 
(Ресурс грудня 2015 p.)

36
ПАТ "Укрнафта" 

НГВУ"Чернігівнафтогаз" 
СД №35/4

6 750 1 8 172,46 9 806,95 66 196 912,50 6 750 66 196 912,50
По трубопроводу ПАТ "УН" з подальшим 

відвантаженням по залізниці зі ст.Прилуки 
(Ресурс грудня 2015 p.)

37
ПрАТ «Галс-К Угода про 
спільну діяльність»

200 1 8 172,46 9 806,95 1 961 390,00 200 1 961 390,00
По трубопроводу ПАТ "УТН"                                

(Ресурс грудня 2015 p.)

38
ПрАТ «Галс-К Угода про 
спільну діяльність»

300 1 8 172,46 9 806,95 2 942 085,00 300 2 942 085,00
По трубопроводу ПАТ "УН" з подальшим 

відвантаженням по залізниці зі ст.Прилуки 
(Ресурс грудня 2015 p.)

ПАТ "Укрнафта"

ППоозз.. ППррооддааввееццьь ВВииддооббууттоокк 
ООббссяягг,, щщоо 
ммііссттииттььссяя вв 

ооддннооммуу ллооттіі,, ттоонннн

КК--ссттьь ллооттіівв,, 
ооддииннииццьь

ССттааррттоовваа ццііннаа ззаа 
11 ттооннннуу ((ббеезз 
ППДДВВ)),, ггррнн..

ССттааррттоовваа ццііннаа ззаа 
11 ттооннннуу ((зз ППДДВВ)),, 

ггррнн..

CCттааррттоовваа ввааррттііссттьь 
ооддннооггоо ллооттуу,, ггррнн ((зз 

ППДДВВ))

ЗЗааггааллььнниийй ооббссяягг,, 
ттоонннн

ЗЗааггааллььннаа ввааррттііссттьь,, 
ггррнн..((зз ППДДВВ))

УУммооввии ттррааннссппооррттуувваанннняя

1 ПАТ "Укрнафта"
НГВУ "Полтаванафтогаз" 

Спільна діяльність №999/97
2800 1 8 892,00 10 670,40 29 877 120,00 2 800 29 877 120,00

по трубопроводу:філії "ПМН" ПАТ "Укртранснафта" 
знах.ТП ЦППН і Г НГВУ "Полтаванафтогаз" (Ресурс 

грудня 2015 p.)

ПАТ "Укрнафта" 1) Продавець проводить продаж газового конденсату  на умовах EXW-НГВУ, товарний парк. 

Порядок подання заявок на участь в аукціоні та перелік документів, що додаються до них, розмір гарантійного внеску та порядок його сплати визначено в Регламенті організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, 
газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу на ПрАТ "Українська міжбанківська валютна біржа", що затверджений протоколом  Аукціонного комітету з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і 

скрапленого газу   №2 від 19.11.2014р., ознайомитись з яким можна на офіційному веб-сайті біржі: www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання заявок: до 18:00 27.11.2015р. за адресою: м.Київ, вул.Межигірська, 1. Довідки за телефоном: 
(044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00.

ООббссяяггии ггааззооввооггоо ккооннддееннссааттуу ттаа ххааррааккттееррииссттииккии ппооззиицціійй ззааппррооппоонноовваанніі ддоо ппррооддаажжуу::

Загальний обсяг, тонн: 139 580,00

Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 1 368 854 081,00

Загальний обсяг, тонн:

1) Продавець проводить продаж нафти  на умовах EXW-НГВУ, товарний парк.   
2) Транспортування нафти магістральними трубопроводами  ПАТ "Укртранснафта", забезпечує Покупець за окремими договорами, укладеними Покупцем з 
транспортними (транспортно-експедиційними) організаціями.

Загальна вартість (з ПДВ), грн.:

2 800,00

29 877 120,00

ПАТ "Укрнафта" 
НГВУ"Чернігівнафтогаз" 

СД №35/4

1. Продавець проводить продаж нафти на умовах франко-резервуар нафтозбірного пункту НГВУ.
2. Оплату за транспортування нафти трубопроводним транспортом здійснює покупець.
3. При транспортуванні нафти залізницею поставку цистерн та оплату за налив нафти в цистерни здійснює покупець.

ПрАТ «Галс-К Угода про 
спільну діяльність»

1. Продавець проводить продаж нафти на умовах франко-резервуар нафтозбірного пункту НГВУ.

2. Оплату за транспортування нафти трубопроводним транспортом здійснює покупець.

3. При транспортуванні нафти залізницею поставку цистерн та оплату за налив нафти в цистерни здійснює покупець.
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Стіжоцька сільська рада веде пошук спадкоємців земельних ділянок (земельних часток,
паїв), розташованих на території Стіжоцької сільської ради, власники яких померли, а право
власності на які не переоформлено, з метою утримання та вчинення інших фактичних та юри-
дичних дій підтримання земельних ділянок в належному стані. У разі невиявлення спадкоємців
Стіжоцька сільська рада ці ділянки передасть у порядку, передбаченому ст. 1285 Цивільного
кодексу. У разі виявлення спадкоємцям слід звернутися до Стіжоцької сільської ради або за
телефоном 0962544010.

Список власників земельних часток (паїв), які померли, 
а право власності яких не переоформлено:

Білоцерківський міськрайонний
суд (09100, м. Біла Церква, вул. Пер-
шотравнева, 4-а, зал судового засі-
дання №1, суддя Гапоненко А. П.)
викликає як відповідачів Шведун Ва-
дима Івановича, 19.08.1966 р. н., ос-
таннє відоме місце проживання: вул.
Докучаєва, буд. 17, кв. 2, м. Біла Цер-
ква та Берлоус Андрія Олексійовича,
13.08.1974 р. н., останнє відоме місце
проживання: вул. Карбишева, буд. 8,
кв. 7, м. Біла Церква, по цивільній
справі №357/12792/2015-ц за позо-
вом Публічного акціонерного това-
риства «Альфа Банк» до Шведун
Вадима Івановича, Берлоус Андрія
Олексійовича про стягнення заборго-
ваності, розгляд вищезазначеної
справи призначено на 10 грудня 2015
року о 16 год. 00 хв. У разі неявки в
судове засідання справа буде роз-
глянута за вашої відсутності на під-
ставі наявних у справі доказів. З
опублікуванням у пресі оголошення
про виклик відповідач вважається
повідомленим про час та місце роз-
гляду справи згідно з вимогами ст. 74
ЦПК України.

Дніпровський районний суд м.
Дніпродзержинська викликає в від-
крите судове засідання в якості від-
повідача (свідка, третьої особи і т.д.)
на 10.00 годину 02 грудня 2015 року
по справі за позовом Моісєєва Сергія
Олександровича, останнє місце про-
живання чи мешкання: м. Дніпрод-
зержинськ, пр. Металургів, буд. 46,
кв.83;

Моісєєва Ольга Леонідівна до Моі-
сєєва Сергія Олександровича про по-
збавлення батьківських прав.

Відкрите судове засідання по ци-
вільній справі відбудеться під голову-
ванням судді Лобарчук О. О. в
приміщенні Дніпровського районного
суду м. Дніпродзержинська за адре-
сою: м. Дніпродзержинськ, вул. Пет-
ровського, 166, 2 поверх, кабінет №1.

На підставі ч.9 ст.74 ЦПК України
після опублікування оголошення в
пресі відповідач Моісєєв С.О. вважа-
ється повідомленим про час і місце
розгляду справи. У разі неявки
справу буде розглянуто за його від-
сутності.

В провадженні Селидівського мі-
ського суду Донецької області, що
розташований за адресою: 85400, м.
Селидове, вул. Пушкіна, буд. 4, пере-
бувають цивільні справи за позовом
Публічного акціонерного товариства
«БМ Банк» до Ракітянського Сергія
Олексійовича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором.

Відповідач у справі № 242/4506/15-
ц Ракітянський Сергій Олексійович,
який зареєстрований за адресою:
83001, м. Донецьк, вул. Постишева,
буд. № 137, кв. № 47, викликається
для участі у відкритому судовому за-
сіданні, призначеному на 01 грудня
2015 року на 11 годину 30 хвилин до
суду, в залі Селидівського міського
суду Донецької області № 5.

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

Суддя Хацько Н.О.

Приазовський районний суд Запо-
різької області викликає відповідачів —
Грицай Миколу Івановича, 24.02.1982
р.н., останнє відоме місце проживання:
Донецька область, Новоазовський
район, с.Козацьке, вул. Леніна, 53, та
Грицай Івана Миколайовича, 04.06.1947
року народження, останнє відоме місце
проживання: Донецька область, Новоа-
зовський район, с. Козацьке, вул. Ле-
ніна, 53, у судове засідання по цивільній
справі за позовом публічного акціонер-
ного товариства акціонерного банку
«Укргазбанк» до Грицай Миколи Івано-
вича, Грицай Івана Миколайовича про
стягнення кредитної заборгованості, яке
призначене на 09 грудня 2015 року о 09
годині 00 хвилин і відбудеться у примі-
щенні Приазовського районного суду
Запорізької області за адресою: вул.
Пушкіна, 5, смт Приазовське Приазов-
ського району Запорізької області.

З опублікуванням оголошення про
виклик відповідачі вважаються повідом-
леними про час і місце розгляду справи
і у разі неявки до суду справа може бути
розглянута за відсутності відповідачів
на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Пантилус О.П.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає в якості відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» м. Дніпропетровськ про стягнення заборгованості у судові засі-
дання, які відбудуться у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м.Сєвєродонецьк,
вул. Леніна, 19: 

07 грудня 2015 року
14:00 Арутюняна Самвела Левоновича (останнє відоме місце проживання: Луганська об-

ласть, м. Сєвєродонецьк, ш. Будівельників, 11/3) (цивільна справа №428/9269/15-ц);
11 грудня 2015 року
13:00 Сальник Тетяну Іванівну (Луганська область, м. Стаханов, вул. Стаханова, 8/86)

(цивільна справа №428/10802/15-ц);
13:10 Афанасьєва Олександра Вікторовича (Луганська область, м. Алмазна,  пров. Сві-

жий, 12а) (цивільна  справа №428/10787/15-ц);
13:20 Кашубу Сергія Васильовича (останнє відоме місце проживання: Луганська область,

м. Сєвєродонецьк, Молодіжна, 13/76) (цивільна справа №428/9967/15-ц). 
У разі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме справу без вашої участі на

підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Юзефович І.О.

Оболонський районний суд м. Києва
викликає в судове засідання Іващенко
Олену Василівну як відповідача по цивіль-
ній справі № 2/756/3528/15р
(756/5792/15-ц) за позовом ТОВ «Кре-
дитні ініціативи» до Іващенко Олени Ва-
силівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 7 грудня
2015 р. о 09.30 годині в приміщенні Обо-
лонського районного суду м. Києва за ад-
ресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-є,
каб. 15.

Суддя Д.Г. Камбулов

У Подільському районному суді м.
Києва 02.12.2015 р. о 14 год. 00 хв. під го-
ловуванням судді Декаленко B.C. буде
розглядатись цивільна справа за позовом
Антонюк Олени Андріївни до Антонюка
Сергія Миколайовича про розірвання
шлюбу.

Явка вищезазначених осіб (сторін по
справі) в судове засідання обов’язкова.

При неявці відповідача справа буде
слухатись за його відсутності згідно ст.
169 ЦПК України.

Суддя В.С. Декаленко

Києво-Святошинський районний суд
Київської області повідомляє як відпові-
дача Васюка Сергія Миколайовича про те,
що справа за позовом ОВ ПАТ СК «Інтер-
Поліс» до Васюка Сергія Миколайовича
про відшкодування шкоди в порядку рег-
ресу, відбудеться о 10 год. 30 хв. 11
грудня 2015 року в приміщенні Києво-
Святошинського районного суду Київ-
ської області, який знаходиться за
адресою: м. Київ, вул. Мельниченка, 1.

У випадку вашої неявки в судове засі-
дання справа буде розглянута за вашої
відсутності на підставі наявних у справі
доказів.

Суддя А.Я. Волчко
Синельниківський міськрайонний суд Дніпро-

петровської області викликає Сонора Павла Сергі-
йовича як відповідача по цивільній справі 
№ 191/2760/15-ц за позовною заявою Сонора
Ольги Олегівни до Сонора Павла Сергійовича про
стягнення аліментів на утримання дитини у від-
крите судове засідання, яке відбудеться 3 грудня
2015 року о 12 годині 45 хв., за адресою: Дніпро-
петровська область, м. Синельникове, вул. Чехова,
буд. № 1, за головування судді Бондаренко Г.В.

В разі неявки відповідача у судове засідання
справа буде розглянута за його відсутності на під-
ставі наявних у справі доказів та винесено заочне
рішення.

З опублікуванням цього оголошення відповідач
по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

Суддя Г.В. Бондаренко

Роздільнянський районний суд Одеської
області викликає на судове засідання Діор-
дійчук Любу Анатоліївну не зареєстровану в
Роздільнянському районі Одеської області,
по цивільній справі № 511/2732/15ц, номер
провадження 2/511/1013/15 за позовом
Діордійчука Олега Анатолійовича до Діордій-
чук Люби Анатоліївни про розірвання
шлюбу.

Судове засідання відбудеться 1 грудня
2015 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні Роз-
дільнянського районного суду Одеської об-
ласті за адресою: м. Роздільна, вул. Леніна,
37А Одеської області.

У випадку вашої неявки в судове засі-
дання цивільна справа буде розглянута без
вашої присутності.

Суддя Ж.В. Теренчук

Комсомольський районний суд м. Херсона ви-
кликає в якості відповідачів Баденко Миколу Ми-
колайовича, 31.03.1980 р.н., Баденко Євгена
Миколайовича, 22.03.1989 р. н., останнє відоме
місце проживання: м. Херсон, вул. 9 Січня, буд.48,
кв. 1, у судове засідання для розгляду цивільної
справи за позовом Макарової Людмили Микола-
ївни до Баденка Миколи Миколайовича, Баденка
Євгена Миколайовича про визнання осіб такими,
що втратили право користування житловим примі-
щенням.

Судове засідання відбудеться в приміщенні
Комсомольського районного суду м. Херсона
10.12.2015 року об 11-00 годині за адресою: 
м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, 3 поверх, 
каб. 303.

У разі неявки в судове засідання відповідача,
справа буде розглянута у його відсутність за наяв-
ними у справі доказами.

Суддя С. І. Майдан

Оболонський районний суд м. Києва викли-
кає ЖБК «Суднобудівник-7» у якості відпові-
дача по цивільній справі № 2/756/3990/15 за
позовом Дрижак Тетяни Василівни до прав-
ління ЖБК «Суднобудівник-7», третя особа:
голова ЖБК «Суднобудівник-7» про стягнення
заробітної плати за час вимушеного прогулу,
у судове засідання на 01 грудня 2015 р. об
11:00 год. Адреса суду: м. Київ, вул. Тимо-
шенка, 2-Є, каб. 27, суддя Луценко О.М.

У разі неявки та неповідомлення суду про
причини неявки в судове засідання, справа
буде розглянута за Вашої відсутності за наяв-
ними у справі доказами відповідно до ст. 169
ЦПК України. 

Глобинський районний суд Полтавської об-
ласті викликає в якості відповідача Таку Олексія
Володимировича (останнє відоме місце прожи-
вання: Полтавська область, Глобинський район,
с. Горби) в судове засідання по цивільній справі
за позовом Таку Маргарити Павлівни до Таку
Олексія Володимировича про розірвання
шлюбу.

Судове засідання відбудеться 30 листопада
2015 року о 09 год. 30 хв. в приміщенні Глобин-
ського районного суду Полтавської області за
адресою: м. Глобине, вул. Леніна, 183/23. Явка
відповідача в судове засідання є обов’язковою.
В разі неявки в судове засідання без поважних
причин або неповідомлення про причини не-
явки, справу буде розглянуто за Вашої відсут-
ності. Відповідач зобов’язаний повідомити суд
про причину неявки в судове засідання.

Суддя Т. В. Левицька

Комунальне підприємство 
«Дезинфекційна станція 

«Винищувач» 
(код 21252042; місцезнаходження: 61075, 
м. Харків, вул. Сімнадцятого Партз’їзду, буд. 38)
ліквідується за рішенням Харківської обласної
ради від 29.10.2015 року №1359-VI. Голова лік-
відаційної комісії: Бєккєль Ю.П. (адреса: м. Хар-
ків, вул. Героїв Праці, буд. 19-в, кв. 57,
реєстраційний номер облікової картки платника
податків 3314804263), члени комісії: Шевченко
Л. І. (реєстраційний номер облікової картки плат-
ника податків 273630498), Гламазда Л. І. (реєс-
траційний номер облікової картки платника
податків 2226001547). Претензії кредиторів при-
ймаються протягом двох місяців з дня опубліку-
вання цього оголошення на адресу підприємства.

Біловодський районний суд Луганської
області викликає в якості відповідача Че-
ботарьова Володимира Михайловича для
участі в цивільних справах за позовом AT
«Райффайзен Банк Аваль» до Чебота-
рьова Володимира Миколайовича, які
відбудуться 30 листопада 2015 року
№408/1928/15-ц (2/408/1155/15) о 14.00
год. та №408/1925/15-ц (2/408/1153/15) о
14.20 год. про стягнення заборгованості
за кредитним договором у приміщенні
суду за адресою: Луганська область, смт
Біловодськ, вул. Комсомольська, 30. 

Суддя Карягіна В.А.

Дніпровський районний суд міста
Києва викликає в судове засідання відпо-
відача Карпішина Володимира Віталійо-
вича (останнє відоме місце проживання
відповідача: м. Київ, вул. Бучми, буд. 7,
кв. 146) по цивільній справі за позовом
Кавуніченко Олега Івановича до Карпі-
шина Володимира Віталійовича про стяг-
нення коштів, яке відбудеться 02 грудня
2015 року о 12:00 год., в приміщенні
Дніпровського районного суду міста
Києва за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка,
3, каб. 43. (Суддя Савлук Т. В.).

У разі неявки відповідача Карпішина
В.В. справа буде розглянута за його від-
сутності. 

Корольовський районний суд м. Жито-
мира викликає в якості відповідача Па-
вленко Любов Петрівну по справі за
позовом Товариства з обмеженою відпо-
відальністю «Кредо-Центр» до Павленко
Дмитра Петровича, Павленко Любові Пет-
рівни про стягнення коштів, розгляд якої
відбудеться 07.12.2015 року об 11 год. 00
хв. в приміщенні Корольовського район-
ного суду м. Житомира за адресою: м.
Житомир, майдан Соборний, 1, каб. 332.

У разі неявки у судове засідання відпо-
відача без поважних причин справа буде
розглянута у його відсутність на підставі
наявних доказів.

Суддя Н. М. Анциборенко

Бучацький районний суд Тернопільської області
викликає в судове засідання як відповідача Кіт
Ігоря Івановича, місце перебування якого невідоме,
останнє місце проживання — с. Білявинці Бучаць-
кого району Тернопільської області, по справі за
позовом Питулиної Василини Якимівни до Кіт Ігоря
Івановича про визнання особи такою, що втратила
право на користування жилим приміщенням.

Розгляд справи призначено на 11 год. 00 хв. 3
грудня 2015 року в приміщенні Бучацького район-
ного суду Тернопільської області за адресою: м.
Бучач, вул. Міцкевича, 11. Явка до суду є обов’яз-
ковою. Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У разі неявки
відповідач повинен повідомити суд про причини. B
разі неявки без поважної причини справу буде роз-
глянуто у його відсутності згідно із ч. 4 ст.169 ЦПК
України за наявними в ній доказами.

Суддя В. Б. Федорончук

1. Іванюк Софія Миколаївна
2. Тимощук Антоніна Артемівна
3. Іванюк Тетяна Оксентіївна
4. Іванюк Євстахій Прокопович
5. Карп’юк Лук’яна Прокопівна
6. Байдюк Ганна Ільківна
7. Тищук Віра Омелянівна
8. Панасюк Катерина Семенівна
9. Іванюк Оксана Степанівна
10. Гайдук Ольга Марківна
11. Радчук Ольга Степанівна
12. Лакей Марфа Варфоломіївна
13. Медведчук Олександра Іванівна
14. Філіпова Ольга Прокопівна
15. Радчук Ганна Семенівна
16. Польова Марія Йосипівна
17. Тимощук Ганна Семенівна
18. Устич Степан Григорович
19. Радчук Софія Ауксентіївна
20. Карпюк Трохим Савович
21. Радчук Євгенія Іванівна
22. Іванюк Галина Миколаївна
23. Радчук Ганна Яківна
24. Радчук Дмитро Романович

25. Радчук Дмитро Герасимович
26. Киричук Надія Лук’янівна
27. Дмитрук Афанасія Павлівна
28. Тимощук Ганна Петрівна
29. Когут Любомир Василь Іванович
30. Сливчук Василь Пилипович
31. Присяжнюк Ніна Іванівна
32. Яремчук Марія Никонівна
33. Лоцький Павло Іванович
34. Присяжнюк Володимир Євстафійович
35. Трачук Надія Данилівна
36. Присяжнюк Ганна Михайлівна
37. Трачук Надія Гаврилівна
38. Іщук Прокіп Філіпович
39. Дмитрук Йосип Тихонович
40. Дмитрук Олена Іванівна
41. Присяжнюк Петро Деомидович
42. Стецюк Олександра Тихонівна
43. Гайдук Антоніна Микитівна
44. Скакальська Олександра Ільківна
45. Левчунь Іван Олексійович
46. Шлапак Павліна Микитівна
47. Харчунь Ніна Євдокимівна

Черняхівський районний суд Житомир-
ської області (Житомирська обл., Черня-
хівський р-н, смт Черняхів, вул.
Червоноармійська, 1) у зв’язку з розгля-
дом цивільної справи за позовом ПАТ КБ
«ПРИВАТ БАНК» до Дубініна Михайла Іва-
новича про стягнення заборгованості за
кредитним договором викликає Дубініна
Михайла Івановича в судові засідання на
09 год. 00 хв. 03 грудня 2015 року та 09
год. 45 хв. 11 грудня 2015 року, а також
повідомляє, що в разі неявки справа буде
розглянута у його відсутність.

Суддя Мініч Г.Г.

Оболонський районний суд міста Києва ви-
кликає як відповідачів: Дрякіна Дениса Мико-
лайовича, Дрякіну Лесю Валеріївну (останнє
відоме місце проживання: 98100, АР Крим, 
м. Феодосія, с. Краснокам’янка, в/ч 4125) у су-
дове засідання на 30.11.2015 року о 14 год. 00
хв., у зв’язку з розглядом цивільної справи за
позовом Публічного акціонерного товариства
Комерційний банк «ПРАВЕКС-БАНК» до Дря-
кіна Дениса Миколайовича, Дрякіної Лесі Ва-
леріївни про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

В разі неявки в судове засідання, справа
буде розглянута у відсутність відповідачів на
підставі зібраних по справі доказів.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є ,
каб. 21, суддя Яценко Н.О.

Оболонський районний суд м. Києва
викликає як відповідача Чернишука Ро-
мана Віталійовича (останнє відоме місце
проживання: м. Київ, вул. Автозавод-
ська, 25, кв. 3) по цивільній справі
№ 2/756/4240/15, унікальний №756/8114/15
за позовом ПАТ «Акцент-Банк» до Черни-
шука Р.В. про стягнення заборгованості в
судове засідання на 19 січня 2016 року о
14 год. 10 хв.

Наслідки неявки в судове засідання пе-
редбачені ст. 169 ЦПК України.

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

Тернівський районний суд м. Кривого
Рогу Дніпропетровської області викликає
Телесова Руслана Вікторовича в судове
засідання як відповідача по справі за по-
зовом Публічного акціонерного товарис-
тва «Приват Банк» до Телесова Руслана
Вікторовича про стягнення заборгова-
ності, яке відбудеться 11.12.2015 року о
09.30 год. за адресою: м. Кривий Ріг, вул.
Ухтомського, 23, зал №6.

У разі неявки справа буде розглянута
за відсутністю відповідача.

Суддя Я. А. Квятковський

Роздільнянський районний суд Одеської
області викликає в судове засідання Долин-
ську Олену Миколаївну, 24.02.1972 року на-
родження, у цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства комерцій-
ного банку «ПриватБанк» до Долинської
Олени Миколаївни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 10.12.2015
року об 11.00 годині в приміщенні Роздільнян-
ського районного суду Одеської області за ад-
ресою: Одеська область, м. Роздільна, вул.
Леніна, 37-А.

У випадку неявки в судове засідання ци-
вільна справа буде розглянута без вашої при-
сутності.

Суддя С. І. Гринчак
Новотроїцький районний суд Херсонської

області викликає Давосира Василя Євгено-
вича, 03.01.1970 року народження, як відпові-
дача у справі за позовом ПАТ КБ «Приват
Банк» до Давосира В.Є. про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.

Судове засідання призначено на 11.30 го-
дину 07.12.2015 року, яке відбудеться в при-
міщенні Новотроїцького районного суду
Херсонської області за адресою: смт Новотро-
їцьке, вул. Леніна, 87 Херсонської області, го-
ловуючий по справі Соляник Н.І. У разі неявки
відповідача в судове засідання, справа буде
розглядатися за його відсутності за наявними
в ній доказами. Крім того, суд роз’яснює від-
повідачу його обов’язок повідомити про при-
чини неявки в судове засідання.

Суддя Н. І. Соляник

Марківський районний суд Луганської
області викликає відповідача Добову
Лілію Володимирівну в судове засідання
для розгляду цивільної справи за позо-
вом Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «Приватбанк» до До-
бової Лілії Володимирівни про стягнення
заборгованості.

Судове засідання відбудеться в примі-
щенні Марківського районного суду Лу-
ганської області 18.12.2015 р. о 15.00 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

Суддею Бердянського міськрайонного

суду Стручковою Л.І. (за адресою: м. Бер-

дянськ, вул. Комунарів, б. 64, каб. № 308)

2 грудня 2015 року о 14 годині 00 хвилин

буде розглядатися справа за позовом

Публічного акціонерного товариства ко-

мерційний банк «Приватбанк» до Лисиці

Костянтина Миколайовича про стягнення

заборгованості за кредитним договором.

Явка відповідача у справі обов’язкова.

У разі неявки справа буде розглянута за

його відсутності.

Заводський районний суд м. Мико-
лаєва ПОВТОРНО викликає в судове засі-
дання відповідача Кулічкіну Олену
Сергіївну за позовом ПАТ «Дельта Банк»
про звернення стягнення на предмет іпо-
теки на 30 листопада 2015 року о 9 год.
00 хв. у каб. № 2 Заводського районного
суду міста Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України
після публікації оголошення відповідач
вважається повідомленим про час і місце
розгляду справи і у разі неявки позов
може бути розглянуто за його відсутності.

Суддя В. В. Кузьменко

Виноградівський районний суд Закар-
патської області викликає Бабаєва Вік-
тора Олександровича, 04.05.1990 року
народження, мешкає: м. Дрогобич, вул.
Самбірська, 123 Львівської області, в су-
дове засідання як відповідача по цивіль-
ній справі за позовом Бабаєвої Тетяни
Юріївни до Бабаєва Віктора Олександро-
вича про розірвання шлюбу, яке відбу-
деться 07.12.2015 року о 09.00 годині у
Виноградівському районному суді за ад-
ресою: Закарпатська область, м. Виног-
радів, вул. Тюльпанів, 24.

Суддя А. В. Кашуба
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реклама. оголошення
Солом’янським районним судом м.Києва викли-

кається до суду:

- Шамі Мохамед Алі (останнє місце проживання:

03087, м. Київ, б-р Чоколовський, буд. 40, кв. 146)

на 10 годину 45 хвилин 09.12.2015 р. для участі у

розгляді справи № 760/15647/15-ц по суті за позо-

вом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Лазаренко В.В.

Приморський районний суд Запорізької області
викликає у судове засідання на 11 грудня 2015 р. о
10.30 годині (резервна дата 18 грудня 2015 р. о
10.30 годині) за адресою: Запорізька область, м.
Приморськ, вул.Поштова,6, в якості відповідача Го-
ловня Дмитра Івановича по цивільній справі 
№326/428/15-цр. (провадження №2/326/807/2015) за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до нього про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

У разі неявки відповідача в судове засідання на
вказані дату та час, справу буде розглянуто за його
відсутності. 

Суддя Р.Л. Булашев  

Приморський районний суд Запорізької області
викликає у судове засідання на 11 грудня 2015 р. о
10.00 годині (резервна дата 18 грудня 2015 р. о 10.00
годині) за адресою: Запорізька область, м. При-
морськ, вул.Поштова,6, в якості відповідача Гор-
шкову Антоніну Миколаївну по цивільній справі 
№ 326/411/15–цр. (провадження №2/326/806/2015)
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до неї про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

У разі неявки відповідачки в судове засідання на
вказані дату та час, справу буде розглянуто за її від-
сутності. 

Суддя Р.Л. Булашев  

Личаківський районний суд м. Львова викликає Бєло-
конь Євгена Вікторовича (останнє відоме місце прожи-
вання: Луганська область, Лутугинський район, селище
Успенка, вул. Перемоги, буд. 10) як відповідача у судове
засідання по цивільній справі №2/463/2049/2015
(463/4561/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Бєлоконь
Євгена Вікторовича, Михальської Надії Василівни про звер-
нення стягнення на предмет застави, що відбудеться 08
грудня 2015 р. о 09 год. 30 хв. у приміщенні суду за адре-
сою: 79007, м. Львів, вул. Б.Лепкого, 16, зал судових засі-
дань №10.

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

Суддя Гирич С.В.

Рубіжанським міським судом Луганської області

викликається до суду:

- Гранковська Інна Вадимівна (останнє місце про-

живання: 93000, Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Б.

Хмельницького, буд. 101, кв. 18) на 16 годину 30

хвилин 01.12.2015 р. для участі у розгляді справи 

№ 425/2621/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «При-

ватБанк».

Суддя Овчаренко О.Л.

Рубіжанським міським судом Луганської області

викликається до суду:

- Ветошкина (Кулага) Яна Валеріївна (останнє

місце проживання: 92913, Луганська обл., м. Ру-

біжне, вул. Студентська, буд. 31, кв. 210,211) на 16

годину 00 хвилин 30.11.2015 р. для участі у розгляді

справи № 425/2545/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ

«ПриватБанк».

Суддя О.Л.Овчаренко

Дунаєвецьким районним судом Хмельницької області
викликається до суду:

- Ткач Валентина Анатоліївна (останнє місце прожи-
вання: 32401, Хмельницька обл., м. Дунаївці, вул. Сонячна,
буд. 35) на 16 годину 30 хвилин 02.12.2015 р. для участі у
розгляді справи № 674/1223/15-ц по суті за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк».

- Танащук Леонід Петрович (останнє місце проживання:
32400, Хмельницька обл., м. Дунаївці, пров. Декоративний,
буд. 23) на 09 годину 30 хвилин 11.12.2015 р. для участі у
розгляді справи № 674/1217/15-ц по суті за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк».

Суддя Кучерява А.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Горба-
чова Ігоря Володимировича (останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, м. Торез, вул. Бастіонна (ул.
Бастионная), буд.92) як відповідача у судове засідання по
цивільній справі №2/463/2050/2015 (463/4563/15-ц) за по-
зовом ПАТ «Ідея Банк» до Горбачова Ігоря Володимиро-
вича, Михальської Надії Василівни про звернення
стягнення на предмет застави, що відбудеться 08 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.

Рубіжанський міський суд Луганської обл. викли-
кає відповідача за позовами ПАТ КБ “ПриватБанк”
про стягнення заборгованості у судове засідання,
яке відбудеться:

03.12.2015 року
11:00 Матюшонок Вадим Валерійович (цивільна

справа 2/425/3708/15-ц).
У разі неявки відповідача  в судове засідання суд

розглядатиме справу без Вашої участі на підставі 
ст. 169 ЦПК України. 

Суддя Мирошникова О.Ш.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викли-
кає в якості відповідача за позовом ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК»
м. Дніпропетровськ про стягнення заборгованості у судове
засідання, яке відбудеться 11 грудня 2015 року о 13-30 год.
Скубенка Дениса Петровича (останнє відоме місце прожи-
вання: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Радян-
ський, 74а/152) (цивільна справа № 428/9928/15-ц) у
приміщенні суду за адресою: Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 19. 

У разі неявки на вказане судове засідання суд розгля-
датиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя І.О. Юзефович

Марківський районний суд Луганської області ви-

кликає до суду:

- Ніяку (Рябоконь) Валентину Олексіївну (останнє

місце проживання: 92424, Луганська обл., Марків-

ський р-н, с. Кризьке, вул. Чкалова, буд. 5) на 11 го-

дину 00 хвилин 30.11.2015 р. для участі у розгляді

справи № 417/1462/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ

«ПриватБанк».

Суддя Шкиря В.М.

В провадженні Ірпінського міського суду знаходиться
цивільна справа за позовом Позднякової Анни Олексан-
дрівни до Позднякова Олександра Анатолійовича про ро-
зірвання шлюбу.

Ірпінський міський суд викликає: Позднякова Олексан-
дра Анатолійовича (останнє відоме місце проживання:
08200, м. Ірпінь, вул. Кошового, буд. 2-в, кв. 9) як відпові-
дача в судове засідання, яке відбудеться в приміщенні Ір-
пінського міського суду о 10.30 годині 02.12.2015 року за
адресою: м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7.

У разі неявки в судове засідання, справа згідно з вимо-
гами ЦПК України буде розглянута у вашу відсутність.

Суддя А.В. Мікулін

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в судове
засідання як відповідача Притулу Олександра Олеговича
(останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. Курнатов-
ського, 11-б, кв. 6) по цивільній справі за позовом Тригуб
Наталії Григорівни до Притули Олександра Олеговича про
стягнення заборгованості за договором позики на підставі
рішення суду, яке відбудеться 14 грудня 2015 року о 10.30
год. в приміщенні Дніпровського районного суду м. Києва
за адресою: м. Київ, вул. І. Сергієнка, 3, каб. 47 (суддя Мар-
цинкевич В.А.)

У разі неявки відповідача Притули О.О. справа буде роз-
глянута у його відсутності.

Суддя Марцинкевич В.А.

Дудченко Олександр Володимирович, зареєстрований за
адресою: м. Київ, вул. Вереснева, 5, кв. 131, викликається Дар-
ницьким районним судом м. Києва в судове засідання як від-
повідач о 15 год. 30 хв. 17 грудня 2015 року у цивільній справі
за позовом Дудченко Олени Анатоліївни до Дудченка Олек-
сандра Володимировича про визнання особи такою, що втра-
тила право користування житловим приміщенням.

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

У разі неявки відповідача в судове засідання справа буде
розглянута у його відсутності з урахуванням наявних у справі
доказів.

Суддя Л.К. Леонтюк

Броварський міськрайонний суд Київської області
викликає як відповідача Массіхулу по справі 
№ 361/5822/15-ц, провадження № 2/361/2785/15р.
за позовом Органу опіки та піклування Броварської
райдержадміністрації Київської області до Массіхули
про позбавлення батьківських прав. Справу призна-
чено до розгляду на 4 грудня 2015 р. о 09.30 год. в
приміщенні суду за адресою: 07400, Київська об-
ласть, м. Бровари, вул. Грушевського, 2, каб. № 209-
210 (2-й поверх).

Суддя А.О. Шинкар

Голосіївський районний суд м. Києва викликає в судове
засідання як відповідача Запорожан Михайла Івановича,
який проживає за адресою: 03028, м. Київ, вул. Феодосій-
ська, 4, кв. 5, по цивільній справі за позовом Приватного
акціонерного товариства Страхова компанія «Еталон» до
Запорожан Михайла Івановича про відшкодування шкоди
в порядку регресу, слухання по справі призначено на 9
грудня 2015 року об 11 годині.

У разі неявки справу буде розглянуто без участі відпо-
відача.

Адреса суду: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 14-А, каб. 23.
Суддя М.І. Шкірай

Оболонський районний суд м. Києва викликає в
судове засідання Колодзінського Віталія Ігоровича
як відповідача по цивільній справі № 2/756/4796/15р
(756/9502/15-ц) за позовом ПАТ Страхова компанія
«Еталон» до Колодзінського Віталія Ігоровича про
відшкодування шкоди в порядку регресу.

Судове засідання відбудеться 11 грудня 2015 р. о
12.30 годині в приміщенні Оболонського районного
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимо-
шенка, 2-є, каб. 15.

Суддя Д.Г. Камбулов

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської
області викликає у судове засідання як відповідача
Богодвіда Сергія Владиславовича у цивільній справі
№ 274/3275/15-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства Комерційний банк «ПриватБанк»
про стягнення заборгованості. Судове засідання від-
будеться в приміщенні суду 21.12.2015 р. об 11.30
за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, вул.
Житомирська, 30-А.

Суддя В.В. Корбут

Шосткинський міськрайсуд Сумської обл. пові-
домляє, що розгляд справи за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «ПРИ-
ВАТБАНК» до Горох Антоніни Миколаївни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором,
призначено на 07.12.2015 р. о 09 год., м. Шостка,
вул. К. Маркса, 63, к. 15.

У разі неявки справа розглядатиметься за вашої
відсутності.

Суддя О.М. Сидорчук

Відповідач по справі за позовом ПАТ КБ «Приват-

Банк» про стягнення заборгованості Нечмоня Олек-

сандр Анатолійович викликається на судове

засідання, яке відбудеться в Бердичівському міськ-

районному суді Житомирської області за адресою:

м. Бердичів, вул. Житомирська, 30-А, о 09 годині 30

хвилин 1 грудня 2015 року.

Суддя Т.М. Потапова

Відповідач по справі за позовом ПАТ КБ «Приват-

Банк» про стягнення заборгованості Комашня Олеся

Анатоліївна викликається на судове засідання, яке

відбудеться в Бердичівському міськрайонному суді

Житомирської області за адресою: м. Бердичів, вул.

Житомирська, 30 -А, о 10 годині 30 хвилин 4 грудня

2015 року.

Суддя Т.М. Потапова

Жашківський районний суд Черкаської області викли-
кає в судове засідання як відповідача по цивільній справі
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Грубася Геннадія Ва-
сильовича, про стягнення заборгованості, Грубася Геннадія
Васильовича, 22.01.1980 року народження, зареєстрова-
ного в с. Конело-Хутори Жашківського району Черкаської
області.

Судове засідання відбудеться 1 грудня 2015 року о 09
год. 30 хв. в залі судових засідань Жашківського район-
ного суду Черкаської області за адресою: вул. Чапаєва, 8,
м. Жашків, Черкаська область.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки в судове за-
сідання, справа буде розглянута без вашої участі.

Суддя Р.В. Шимчик

Соломянський районний суд м. Києва повідомляє
Савенкова Ігоря Геннадійовича про те, що 22 грудня
2015 року о 12 год. 30 хв. за адресою: 03037, м. Київ,
вул. М. Кривоноса, 25, каб. 15, відбудеться судове
засідання в цивільній справі за позовом ПрАТ «Лі-
зинг інформаційних технологій» до вас як відпові-
дача про стягнення заборгованості.

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

Суддя Усатова І.А.

Луцький міськрайонний суд Волинської області пові-
домляє Белика Станіслава Олександровича, що 20.10.2015
року було ухвалено рішення суду, яким частково задово-
ленні вимоги Візнюк Юлії Миколаївни про стягнення алі-
ментів з нього на утримання дочки – Білик А.С., 21.04.2005
року народження, у твердій грошовій сумі у розмірі – 600
(шістсот) гривень щомісячно з 06.07.2015 року до досяг-
нення дитиною повноліття.

Також суд роз’яснює Белику Станіславу Олександро-
вичу, що він може протягом десяти днів подати письмову
заяву до Луцького міськрайонного суду для перегляду вка-
заного рішення суду.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення
строку для подання заяви про перегляд.

Суддя А.О. Подзіров

В Луцький міськрайонний суд Волинської області за
адресою: м. Луцьк, вул. Сенаторки Левчанівської, 1, каб.
6, о 10 год. 30 хв. 11 грудня 2015 року у цивільній справі
за позовом Щедріна Олександра Сергійовича, Щедріної
Лариси Анатоліївни до Щедріна Єгора Сергійовича про
припинення права на частку у спільному майні.

Викликається як відповідач – Щедрін Єгор Сергійо-
вич.

Відповідач має право подати свої заперечення проти
позову, посилання на докази, якими вони обґрунтову-
ються, та повідомити про них суд. В разі неявки справа
буде розглядатись у його відсутності. (Головуючий -
суддя Крупінська С.С.).

Суддя С.С. Крупінська

Апеляційний суд м. Києва повідомляє, що розгляд
апеляційної скарги Сіваченка В.В. в інтересах Гера-
сименко Н.П. на рішення Святошинського районного
суду м. Києва від 11.12.2013 в справі за позовом
Гриб О.Г., Гриб М.П., Гриб О.М. до Сезонової O.K.,
Сезонової Н.А., Сезонова А.Г. про визнання недійс-
ним договору купівлі-продажу квартири, відбудеться
в приміщенні Апеляційного суду м. Києва (вул. Со-
лом’янська, 2а) 10 грудня 2015 року о 09 годині 15
хвилин.

У випадку явки при собі мати паспорт або інший
документ, який посвідчує особу.

Суддя В.В. Саліхов

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає Богдановську Наталію Йосипівну, м. Луганськ, вул.
Победоносна, 11/10, Птушка Ларису Яківну, м. Луганськ,
кв. Степовий, 2\56, як відповідачів в судове засідання по
цивільній справі № 409/1958/15-ц за позовом ПАТ «Форум
Банк» про стягнення кредитної заборгованості, що відбу-
деться 4.12.2015 року о 09 год. 40 хв. в приміщенні суду
за адресою: 92200, Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Горького, 2, тел. 2-27-92.

Із опублікуванням цього оголошення відповідачі вважа-
ються належним чином повідомленими 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

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає Фетісову Тетяну Петрівну, м. Луганськ, кв. Ольхов-
ський, 10\21, Фетісову Наталію Вікторівну, м. Луганськ, кв.
Мирний, 16/103, як відповідачів в судове засідання по ци-
вільній справі № 409/2188/15-ц за позовом ПАТ «Форум
Банк» про стягнення кредитної заборгованості, що відбу-
деться 4.12.2015 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні суду за
адресою: 92200, Луганська область, смт Білокуракине, 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.

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

Суддя В.В. Тімінський

Деснянський районний суд м. Києва викликає як
відповідача Маркевіч Світлану Миколаївну на роз-
гляд цивільної справи за позовом ПАТ «Банк «Фі-
нанси та Кредит» до Маркевіч С.М., Дащенко В.Д.
про стягнення заборгованості.

Розгляд справи відбудеться 9 грудня 2015 р. о 10
год. 30 хв. в приміщенні Деснянського районного
суду м. Києва (02225, пр. Маяковського, 5 – В, каб.
17).

В разі неявки відповідача в судове засідання
справу буде розглянуто без її участі.

Суддя Шевчук О.П.

Троїцьким районним судом Луганської області

10.11.2015 року було винесено рішення по справі 

№ 433/2574/15-ц за позовом Кіпа Валентини Олек-

сандрівни, Хлапоніної Віри Семенівни до Біловол Во-

лодимира Олександровича, Біловол Сергія

Олександровича про визнання права власності на

спадкове майно.

Суддя А.А. Радькова

Відповідно до ст. ст. 74-76 ЦПК України, Приморський
районний суд м. Одеси (суддя Ільченко Н.А.) викликає в
судове засідання як відповідача Черникова Дмитра Ми-
колайовича по справі № 522/18888/15 за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Укрсиббанк» до
Арнаутової Ірини Василівни, Арнаутової Надії Василівни,
Черникова Дмитра Миколайовича про стягнення забор-
гованості.

Судове засідання відбудеться 14.12.2015 р. о 14 год.
40 хв. за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, каб. 224.

У випадку неявки у судове засідання зазначеної
особи, справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя Н.А. Ільченко

Києво-Святошинський районний суд Київської об-
ласті повідомляє відповідача Бублика Руслана Пет-
ровича про те, що справа за позовом ОВ «Софіївка»
до Бублика Руслана Петровича про відшкодування
шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної
пригоди, відбудеться о 10 год. 00 хв. 11 грудня 2015
року в приміщенні Києво-Святошинського район-
ного суду Київської області, який знаходиться за ад-
ресою: м. Київ, вул. Мельниченка, 1.

У випадку вашої неявки в судове засідання справа
буде розглянута за вашої відсутності на підставі на-
явних у справі доказів.

Суддя А.Я. Волчко
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Личаківський районний суд м. Львова викликає Пет-
ренко Ольгу Миколаївну (останнє відоме місце прожи-
вання: Луганська область, Слов’яносербський р-н, 
с. Лозівський, вул. Московська, буд. 45) як відповідача у
судове засідання по цивільній справі №2/463/2051/2015
(463/4564/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Петренко
Ольги Миколаївни, Михальської Надії Василівни про звер-
нення стягнення на предмет застави, що відбудеться 08
грудня 2015 р. о 13 год. 00 хв. у приміщенні суду за адре-
сою: 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.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Князева
Олексія Климовича (останнє відоме місце проживання: Лу-
ганська область, м. Ровеньки, смт Ясенівський, вул. Пер-
вомайська, буд. 7) як відповідача у судове засідання по
цивільній справі №2/463/2052/2015 (463/4567/15-ц) за по-
зовом ПАТ «Ідея Банк» до Князева Олексія Климовича,
Михальської Надії Василівни про звернення стягнення на
предмет застави, що відбудеться 08 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 С.В. Гирич

Личаківський районний суд м. Львова викликає Суховє-
єнка Юрія Володимировича (останнє відоме місце прожи-
вання: Луганська область, м. Луганськ, с. Ювілейне, кв.
Корольова, буд. 9, кв. 25) як відповідача у судове засідання
по цивільній справі №2/463/2055/2015 (463/4571/15-ц) за
позовом ПАТ «Ідея Банк» до Суховєєнка Юрія Володимиро-
вича, Михальської Надії Василівни про звернення стягнення
на предмет застави, що відбудеться 09 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 завдання,
суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Півня
Миколу Івановича (останнє відоме місце проживання: Лу-
ганська область, місто Красний Луч, місто Вахрушеве-3, вул.
3-а Донецька, буд. 7/2) як відповідача у судове засідання по
цивільній справі №2/463/2066/2015 (463/4582/15-ц) за по-
зовом ПАТ «Ідея Банк» до Півня Миколи Івановича, Михаль-
ської Надії Василівни про звернення стягнення на предмет
застави, що відбудеться 09 грудня 2015 р. о 09 год. 15 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 завдання,
суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає По-
лішка Владислава Сергійовича (останнє відоме місце про-
живання: Донецька область, м. Донецьк, пр. Россіні, буд.
4/50) як відповідача у судове засідання по цивільній справі
№2/463/2067/2015 (463/4583/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея
Банк» до Полішка Владислава Сергійовича, Михальської
Надії Василівни про звернення стягнення на предмет за-
стави, що відбудеться 09 грудня 2015 р. о 09 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 завдання,
суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Сази-
кіна Юрія Анатолійовича (останнє відоме місце прожи-
вання: Луганська область, м. Ровеньки, с. Н-Дар’ївка, вул.
Пітомна, буд. 35/2) як відповідача у судове засідання по
цивільній справі №2/463/2068/2015 (463/4584/15-ц) за по-
зовом ПАТ «Ідея Банк» до Сазикіна Юрія Анатолійовича,
Михальської Надії Василівни про звернення стягнення на
предмет застави, що відбудеться 09 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 завдання,
суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Глад-
кова Миколу Володимировича (останнє відоме місце про-
живання: Луганська область, Лутугінський район, смт
Успенка, вул. Пархоменко, буд. 20, кв. 2) як відповідача у
судове засідання по цивільній справі №2/463/2069/2015
(463/4585/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Гладкова
Миколи Володимировича, Михальської Надії Василівни
про звернення стягнення на предмет застави, що відбу-
деться 09 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 завдання,
суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Гор-
шкова Валерія Олександровича (останнє відоме місце про-
живання: Луганська область, Перевальський район, сел.
Чорнухине, вул. Молодіжна, буд. 31, кв. 2) як відповідача
у судове засідання по цивільній справі №2/463/2072/2015
(463/4585/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Горшкова
Валерія Олександровича, Михальської Надії Василівни про
звернення стягнення на предмет застави, що відбудеться
09 грудня 2015 р. о 13 год. 15 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 завдання,
суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Арка-
това Миколу Дмитровича (останнє відоме місце прожи-
вання: Луганська область, м. Ровеньки, сел. Н-Дар’ївка,
вул. Калініна, буд. 25) як відповідача у судове засідання по
цивільній справі №2/463/2074/2015 (463/4590/15-ц) за по-
зовом ПАТ «Ідея Банк» до Аркатова Миколи Дмитровича,
Михальської Надії Василівни про звернення стягнення на
предмет застави, що відбудеться 09 грудня 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 завдання,
суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Бонда-
рева Максима Володимировича (останнє відоме місце про-
живання: Донецька область, м. Донецьк, вул.
Університетська, буд. 116, кв. 84) як відповідача у судове
засідання по цивільній справі №2/463/2075/2015
(463/4591/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Бондарева
Максима Володимировича, Михальської Надії Василівни
про звернення стягнення на предмет застави, що відбу-
деться 09 грудня 2015 р. о 13 год. 45 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 завдання,
суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Джеб-
женяка Миколу Івановича (останнє відоме місце прожи-
вання: м. Донецьк, вул. Калініна, буд. 75) як відповідача у
судове засідання по цивільній справі №2/463/2076/2015
(463/4592/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Джебже-
няка Миколи Івановича, Михальської Надії Василівни про
звернення стягнення на предмет застави, що відбудеться
10 грудня 2015 р. о 09 год. 00 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 завдання,
суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Гово-
руху Володимира Григоровича (останнє відоме місце про-
живання: Донецька область, Волноваський район, 
с. Оленівка, вул. Фрунзе, буд. 180, кв. 11) як відповідача у
судове засідання по цивільній справі №2/463/2077/2015
(463/4593/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Говорухи
Володимира Григоровича, Михальської Надії Василівни
про звернення стягнення на предмет застави, що відбу-
деться 10 грудня 2015 р. о 09 год. 15 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 завдання,
суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Анохіна
Артема Вікторовича (останнє відоме місце проживання:
Луганська область, м. Ровеньки, кв. Шахтарський, буд. 24,
кв. 54) як відповідача у судове засідання по цивільній
справі №2/463/2079/2015 (463/4595/15-ц) за позовом ПАТ
«Ідея Банк» до Анохіна Артема Вікторовича, Михальської
Надії Василівни про звернення стягнення на предмет за-
стави, що відбудеться 10 грудня 2015 р. о 09 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 завдання,
суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Мі-
щенка Володимира Івановича (останнє відоме місце про-
живання: Луганська область, м. Ровеньки, с. Ясенівське,
вул. Трудова, буд. 43) як відповідача у судове засідання по
цивільній справі №2/463/2080/2015 (463/4596/15-ц) за по-
зовом ПАТ «Ідея Банк» до Міщенка Володимира Івановича,
Михальської Надії Василівни про звернення стягнення на
предмет застави, що відбудеться 10 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 завдання,
суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Тара-
біна Костянтина Олександровича (останнє відоме місце
проживання: Луганська область, м. Свердловськ, с. Воло-
дарськ, вул. Комуністична, буд. 13) як відповідача у судове
засідання по цивільній справі №2/463/2080/2015
(463/4598/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Тарабіна
Костянтина Олександровича, Михальської Надії Василівни
про звернення стягнення на предмет застави, що відбу-
деться 10 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 завдання,
суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Поля-
кова Сергія Вячеславовича (останнє відоме місце прожи-
вання: Луганська область, м. Луганськ, вул. Ватутіна, буд.
19, к. 73) як відповідача у судове засідання по цивільній
справі №2/463/2082/2015 (463/4599/15-ц) за позовом ПАТ
«Ідея Банк» до Полякова Сергія Вячеславовича, Михаль-
ської Надії Василівни про звернення стягнення на предмет
застави, що відбудеться 10 грудня 2015 р. о 13 год. 15 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 завдання,
суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Лупанова
Олега Олексійовича (останнє відоме місце проживання: Лу-
ганська область, Свердловський р-н, м. Свердловськ, вул.
Бережного, буд.61) як відповідача у судове засідання по ци-
вільній справі №2/463/2054/2015 (463/4569/15-ц) за позовом
ПАТ «Ідея Банк» до Лупанова Олега Олексійовича, Михаль-
ської Надії Василівни про звернення стягнення на предмет
застави, що відбудеться 08 грудня 2015 р. о 13 год. 45 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 Янов-
ського Аркадія Олексійовича (останнє відоме місце про-
живання: Луганська область, м. Ровеньки, с. Ясенівське,
Суворова, буд.71) як відповідача у судове засідання по ци-
вільній справі №2/463/2053/2015 (463/4568/15-ц) за позо-
вом ПАТ «Ідея Банк» до Яновського Аркадія Олексійовича,
Михальської Надії Василівни про звернення стягнення на
предмет застави, що відбудеться 08 грудня 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 Попова
Сергія Петровича (останнє відоме місце проживання: Лу-
ганська область, м. Краснодон, кв. Лютикова, буд. 28,
корп. 45) як відповідача у судове засідання по цивільній
справі № 2/463/2087/2015 (463/4604/15-ц) за позовом ПАТ
«Ідея Банк» до Попова Сергія Петровича, Михальської
Надії Василівни про звернення стягнення на предмет за-
стави, що відбудеться 10 грудня 2015 р. о 13 год. 45 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 завдання,
суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Запо-
рожця Володимира Володимировича (останнє відоме
місце проживання: Луганська область, м. Красний Луч,
вул. В. Пахоли, буд. 1, корп. А, кв. 3) як відповідача у су-
дове засідання по цивільній справі № 2/463/2086/2015
(463/4603/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Запорожця
Володимира Володимировича, Михальської Надії Васи-
лівни про звернення стягнення на предмет застави, що від-
будеться 10 грудня 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 завдання,
суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Анікі-
єнка Максима Олександровича (останнє відоме місце про-
живання: Донецька область, м. Харцизьк, вул. Дундіча,
буд. 20) як відповідача у судове засідання по цивільній
справі № 2/463/2088/2015 (463/4605/15-ц) за позовом ПАТ
«Ідея Банк» до Анікієнка Максима Олександровича, Ми-
хальської Надії Василівни про звернення стягнення на
предмет застави, що відбудеться 11 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 завдання,
суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Орла
Юрія Павловича (останнє відоме місце проживання: До-
нецька область, м. Донецьк, вул. Іонова, буд. 2/5) як від-
повідача у судове засідання по цивільній справі 
№ 2/463/2089/2015 (463/4606/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея
Банк» до Орла Юрія Павловича, Михальської Надії Васи-
лівни про звернення стягнення на предмет застави, що від-
будеться 11 грудня 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 завдання,
суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Верті-
пороха Миколу Пилиповича (останнє відоме місце прожи-
вання: м. Донецьк, вул. 50 років України (50 лет Украины),
буд. 102) як відповідача у судове засідання по цивільній
справі № 2/463/2090/2015 (463/4607/15-ц) за позовом ПАТ
«Ідея Банк» до Вертіпороха Миколи Пилиповича, Михаль-
ської Надії Василівни про звернення стягнення на предмет
застави, що відбудеться 11 грудня 2015 р. о 09 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 завдання,
суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Цибу-
ліну Катерину Вячеславівну (останнє відоме місце прожи-
вання: Луганська область, м. Луганськ, вул. Комінтерна,
буд. 34) як відповідача у судове засідання по цивільній
справі № 2/463/2091/2015 (463/4608/15-ц) за позовом ПАТ
«Ідея Банк» до Цибуліної Катерини Вячеславівни, Михаль-
ської Надії Василівни про звернення стягнення на предмет
застави, що відбудеться 11 грудня 2015 р. о 09 год. 45 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 завдання,
суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Смер-
тенюк Тетяну Борисівну (останнє відоме місце прожи-
вання: Луганська область, м. Стаханов, пр. 50 років
Жовтня, буд. 15/7) як відповідача у судове засідання по
цивільній справі № 2/463/2092/2015 (463/4609/15-ц) за по-
зовом ПАТ «Ідея Банк» до Смертенюк Тетяни Борисівни,
Михальської Надії Василівни про звернення стягнення на
предмет застави, що відбудеться 11 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 завдання,
суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Скором-
ного Олександра Анатолійовича (останнє відоме місце про-
живання: Луганська область, Лутугинський район, селище
Георгіївка, вул. Чкалова, буд. 14А) як відповідача у судове
засідання по цивільній справі № 2/463/2101/2015
(463/4620/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Скоромного
Олександра Анатолійовича, Михальської Надії Василівни
про звернення стягнення на предмет застави, що відбу-
деться 11 грудня 2015 р. о 13 год. 15 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 завдання, суд
розглядатиме справу без його участі на підставі ст. 169 ЦПК
України.

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Галіулліна
Михайла Михайловича (останнє відоме місце проживання:
Луганська область, м. Краснодон, м. Молодогвардійськ, вул.
Тюленіна, буд. 11/3) як відповідача у судове засідання по ци-
вільній справі № 2/463/2103/2015 (463/4623/15-ц) за позовом
ПАТ «Ідея Банк» до Галіулліна Михайла Михайловича, Ми-
хальської Надії Василівни про звернення стягнення на пред-
мет застави, що відбудеться 11 грудня 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 завдання,
суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Кулі-
кова Олександра Володимировича (останнє відоме місце
проживання: Донецька область, м. Донецьк, вул. Дніпрод-
зержинська, буд. 21/42) як відповідача у судове засідання
по цивільній справі № 2/463/2105/2015 (463/4625/15-ц) за
позовом ПАТ «Ідея Банк» до Кулікова Олександра Воло-
димировича, Михальської Надії Василівни про звернення
стягнення на предмет застави, що відбудеться 11 грудня
2015 р. о 13 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 завдання,
суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Мансу-
рова Євгена Аркадійовича (останнє відоме місце прожи-
вання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Слуцького, буд. 12,
кв. 9) як відповідача у судове засідання по цивільній справі
№ 2/463/2107/2015 (463/4627/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея
Банк» до Мансурова Євгена Аркадійовича, Михальської
Надії Василівни про звернення стягнення на предмет за-
стави, що відбудеться 14 грудня 2015 р. о 09 год. 00 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 завдання,
суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Бис-
трицького Євгена Володимировича (останнє відоме місце
проживання: Донецька область, м. Кіровське, вул. Запад-
ная, буд. 40) як відповідача у судове засідання по цивільній
справі № 2/463/2161/2015 (463/4761/15-ц) за позовом ПАТ
«Ідея Банк» до Бистрицького Євгена Володимировича, Ми-
хальської Надії Василівни про звернення стягнення на
предмет застави, що відбудеться 14 грудня 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 завдання,
суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Білого
Олексія Віталійовича (останнє відоме місце проживання:
Донецька область, м. Димитров, м-н «Западний», 14/33)
як відповідача у судове засідання по цивільній справі №
2/463/2164/2015 (463/4770/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея
Банк» до Білого Олексія Віталійовича, Михальської Надії
Василівни про звернення стягнення на предмет застави,
що відбудеться 14 грудня 2015 р. о 09 год. 30 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 завдання,
суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Мото-
виловця Костянтина Олександровича (останнє відоме
місце проживання: Луганська область, м. Луганськ, вул.
Лєнінского Комсомола, буд. 2/80) як відповідача у судове
засідання по цивільній справі № 2/463/2207/2015
(463/4921/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Мотови-
ловця Костянтина Олександровича, Михальської Надії Ва-
силівни про звернення стягнення на предмет застави, що
відбудеться 14 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 завдання,
суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя Гирич С.В.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 26 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч         День
Київська 0    -5       -1    +4
Житомирська 0    -5       -1    +4
Чернігівська 0    -5       -1    +4
Сумська 0    -5       -1    +4
Закарпатська -2   +3      +1    +6
Рівненська 0    -5       -1    +4
Львівська 0    -5       -1    +4
Івано-Франківська 0    -5       -1    +4
Волинська 0    -5       -1    +4
Хмельницька 0    -5       -1    +4
Чернівецька 0    -5       -1    +4
Тернопільська 0    -5       -1    +4
Вінницька -2   +3       -2    +3

Oбласть Нiч          День
Черкаська -2     +3      -2    +3
Кіровоградська -2     +3      -2    +3
Полтавська -2     +3      -2    +3
Дніпропетровська -2     +3      -2    +3
Одеська 0     +5      +3    +8
Миколаївська 0     +5      +3    +8
Херсонська 0     +5      +3    +8
Запорізька 0     +5      +3    +8
Харківська 0     +5        0    +5
Донецька 0     +5        0    +5
Луганська 0     +5        0    +5
Крим +3     +8   +10  +15
Київ -1      -3      +1    +3

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Сепаратизм він 
і в інтернеті злочин

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ІЗ ЗАЛИ СУДУ. Вироком Придніпровського районного суду
Черкас до кримінальної відповідальності притягнуто місцевого
жителя, який вів активну антиукраїнську пропаганду в соціаль-
них мережах. Про це повідомили в УСБУ в Черкаській області.

Зловмисник поширював в інтернеті матеріали з публічними
закликами до насильницької зміни конституційного ладу, гро-
мадської непокори, а також розміщував повідомлення, фото-, ві-
деоматеріали, репости сепаратистського характеру, які містять
заклики, спрямовані на зміну державного кордону України.

Рішенням суду пропагандиста визнано винним у вчиненні зло-
чину за ч. 1 ст. 110 Кримі-
нального кодексу України та
призначено покарання у ви-
гляді позбавлення волі на
строк до чотирьох років з іс-
питовим терміном один рік.

Набув чинності й вирок Ва-
тутінського міського суду
Черкаської області стосовно
депутата Ватутінської міської
ради, якого суд визнав вин-
ним у посяганні на територі-
альну цілісність і недоторкан-
ність України. Посадовець
був активним учасником груп
у російських соціальних ме-
режах, де поширював ідеї се-
паратизму та пропагував на-
сильницькі методи політичної боротьби. Зловмисника засудже-
но до одного року позбавлення волі з іспитовим строком один
рік.

Упродовж року на Черкащині припинено функціонування по-
над 140 інтернет-сайтів антиукраїнського спрямування, які адмі-
ніструвалися з тимчасово окупованих територій Донецької та
Луганської областей. Крім цього, з метою недопущення поши-
рення недостовірної інформації щодо суспільно-політичної, еко-
номічної ситуації в Україні, стану проведення АТО, протиправних
закликів до порушення конституційного ладу, порушення тери-
торіальної цілісності України, організації масових заворушень та
таких, що пропагують ідеали так званих ДНР/ЛНР, управління
СБУ вжило заходів для обмеження доступу до 174 інтернет-ре-
сурсів.

Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»

Дмитра Вишневецького
кожен з нас знає як

Байду. Дехто з істориків
схиляється до думки, що
саме він створив Запорозь-
ку Січ, дехто стверджує,
що понад 500 років тому
Байда взявся за розбудову
укріплень на Хортиці. Ві-
домий художник з Терно-
пільщини лауреат премії
ім. М. Бойчука Микола
Шевчук загострює увагу й
на маловідомому факті, що
Дмитро Вишневецький за-
снував Донське козацтво,
яке нині, на жаль, перерос-
ло в яничарське, антиукра-
їнське збройне формуван-
ня та на догоду кремлів-
ським агресорам принесло
на наш Донбас  руїну. 

Історична тематика посі-
дає у творчості пана Мико-
ли помітне місце.  Дмитро
Вишневецький постає од-
разу із двох його картин.
На одній легендарного вій-
ськовика зображено з лу-
ком на тлі родинного пала-
цу в селищі Вишнівець, у
якому народився, на іншо-
му полотні Байда на тлі
Хортиці. 

Примітно, що роботу над
цим образом Микола Шев-
чук завершує не деінде, а
саме в околицях, що при-
лягають до палацу Вишне-
вецьких. 

Зрештою, і не лише пан
Микола. Десятеро худож-
ників з різних областей
стали учасниками Всеук-
раїнського пленеру «Бай-
да-Sich Вишнівець-2015».
Митці працювали в різних

жанрах, на полотнах з’яв-
лялися не лише портрети
козацьких достойників, а й
ландшафтна архітектура,
історичні пам’ятки,  при-
родні принади. 

Борис Сердюк із Кре-
менчука, що на Полтавщи-
ні, вперше побував у цих
краях, вражень, мовить, не
переказати. На етюди ви-
ходив і вранці, і в полу-
день, і у надвечір’я. Щодня
три-чотири пейзажі з’яв-
лялися в його творчому до-
робку. Ось самотністю по-
віяло від старенької поки-
нутої хатини, над якою ви-
тяглися високі дерева, од-
не з яких гіллям заступило
церкву. Але символ духов-

ності виблискує золотим
хрестом на бані, а це озна-
чає, що світло життя пала-
тиме завжди. 

А заслужений художник
України тернополянин
Богдан Ткачик у цій окрузі
малює впродовж багатьох
років. До речі, 15 його кар-
тин за два останні місяці
виставлено в експозиції
Збаразького замку. Проте
на пленері пан Богдан ви-
рішив показати цю тверди-
ню й навколишню архітек-
туру не з парадного входу,
а навпаки.  

Ідею теперішнього жи-
вописного пленеру подав
голова облдержадмініс-
трації Степан Барна. Під-

тримали художників, які
захотіли працювати в по-
хідно-польових умовах,
Збаразькі райдержадмі-
ністрація та міська рада, а
опікуном, так би мовити,
став Національний запо-
відник «Замки Тернопіл-
ля». За словами вченого
секретаря цієї структури
Надії Макарчук, перший
живописний пленер у за-
повіднику відбувся ще
2009 року. Уже стало до-
брою традицією, що кожен
з учасників пленерів да-
рує заповіднику по дві
власні картини. Так і вчи-
нили художники, що при-
їхали на «Байду-Sich Ви-
шнівець-2015». 

Запорожець, художнику,
запорожець…
МИСТЕЦЬКА АКЦІЯ. На Тернопіллі десять днів тривав
Всеукраїнський пленер «Байда-Sich Вишнівець-2015»

Світлана АНТОНОВА
для «Урядового кур’єра»

ВИДАННЯ. Так називається
художньо-документальна
книжка, яка щойно побачила
світ у сумському видавництві
«Мрія». 

Її автор — власкор «Урядо-
вого кур’єра» в Сумській об-
ласті заслужений журналіст
України Олександр Вертіль —
розповідає про життєвий і
спортивний шлях видатного
веслувальника на байдарці —
уродженця селища Степанів-
ка Сумського району Олек-
сандра Шапаренка.

Гроно нагород і відзнак цьо-
го спортсмена викликає пова-
гу і захоплення. Дві золоті і
срібна олімпійські медалі в
Мехіко і Мюнхені (1968 та 1972
роки), семиразовий чемпіон
світу і п’ятиразовий — Євро-
пи, володар 23 золотих меда-
лей чемпіонатів СРСР,  двох

нагород з іспанською пропис-
кою: премія «За найкращі
спортивні досягнення» Асоціа-
ції спортивних журналістів Іс-
панії (1996 рік) та «DELFOS»
асоціації AMIGOS DEL DE-
PORTE. Входить до десятки
кращих спортсменів України
ХХ століття.   

У 1972 році, коли виборов
друге олімпійське золото в ні-
мецькому Мюнхені, в далекій
країні Султанат Оман вийшла
друком поштова марка, при-
свячена  рекордам сумчанина.
Такої честі не був удостоєний
жоден спортсмен-веслуваль-
ник світу. Марка давно стала
філателістичною рідкістю і ви-
соко цінується на світовому
ринку.

Почесний громадянин міста
Суми (2013). Герой спортивно-
го року-2014 у номінації
«Спортивна слава України».
Кавалер 5-ти державних ор-
денів. 

За участі Олександра Ша-
паренка та автора книжки від-
булись презентації у Сумах та
Білопіллі. Зокрема в обласно-
му товаристві «Динамо», де
розпочинався спортивний
шлях веслувальника, обласній
науковій бібліотеці, обласному
краєзнавчому музеї, Білопіль-
ській районній бібліотеці імені
Олександра Олеся.

До речі, мама спортсмена
Катерина Савеліївна родом з
Білопілля, там вона жила на
вулиці, де народився автор
всесвітньовідомого вірша
«Сміються-плачуть солов’ї»
Олександр Олесь.

Книжка містить понад 70
світлин, які додають їй особли-
вої ваги та історичної спортив-
ної цінності. 

Видатний спортсмен побу-
вав у Сумському машинобу-
дівному НВО імені Фрунзе, де
зустрівся з генеральним ди-
ректором підприємства Олек-

сієм Цимбалом. Саме у цьому
робітничому колективі майбут-
ній веслувальник з 1962 до
1966 року навчався і працю-
вав у 52-му модельному цеху.

Почесний гість відвідав пер-
ше місце своєї роботи, спілку-
вався з робітниками, які
пам’ятають і шанують свого
титулованого земляка.

Олександр Шапаренко: на гребені хвиль Посадовець був
активним учасником
груп у російських
соціальних мережах,
де поширював ідеї
сепаратизму та
пропагував
насильницькі методи
політичної боротьби.

Відомий художник з Тернопілля Микола Шевчук довершує на пленері образ Дмитра
Вишневецького (Байди)
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