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Без російської 
жуйки обійдемося

ЦИТАТА ДНЯ

Володимир ГРОЙСМАН:

У Любліні відкрили штаб 
багатонаціональної 
бригади 

СТАНДАРТИ БЕЗПЕКИ. Спільна бригада Збройних сил 
України, Литви і Польщі («ЛитПолУкрбриг»), створена на під-
ставі міжнародного договору, підписаного у вересні 2014 року, 
досягне операційної готовності 2017-го. Учора міністри оборо-
ни Литви, Польщі й України Юозас Олекас, Антоні Мацєревич і 
Степан Полторак взяли участь у церемонії початку функціону-
вання спільної литовсько-польсько-української бригади у Лю-
бліні, де буде її штаб-квартира.

«Звіти, які ми отримали, свідчать про добре зроблену робо-
ту, добру зіграність усіх трьох батальйонів та про високу віро-
гідність, а можливо, навіть упевненість, що ця бригада досягне 
операційної готовності наступного року», — цитує Антоні Мацє-
ревича Польське радіо.

Символічно, що бригаду утворюють два члени НАТО — Поль-
ща й Литва, а також Україна, яка перебуває під тиском росій-
ської агресії.

«Але ми теж розуміємо, що бригада — символ і дуже чіт-
кий сигнал для всіх, хто хоче підірвати мир у Європі. Тому ми 
теж надаємо великого значення якомога швидшому досягнен-
ню операційної готовності, а також діям у межах нашої співпра-
ці», — сказав міністр оборони Польщі.

ЦИФРА ДНЯ

6 302 000 
пасажирів перевезли торік 

вітчизняні авіакомпанії 

«Слід 
оновити коаліційну 

угоду, проаналізувати 
її виконання за рік та 

змінити під ці завдання 
склад Кабінету 

Міністрів».

ДОКУМЕНТИНЕРУХОМІСТЬ

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про схвалення Концепції Державної 
цільової програми реформування 
та розвитку оборонно-промислового 
комплексу на період до 2020 року»

В Україні є чимало занехаяних 
будівель, в які можна вкласти 
мінімальні кошти і створити 
прибуткові помешкання для 
здачі їх в оренду

Голова Верховної Ради про перспективу ухвалення 
парламентаріями відповідальних рішень

ПРОГНОЗ. Подорожчання та дефіциту через ембарго 
на товари з РФ не буде, переконані експерти 

Відбудувати можна, 
забути та пробачити — ніколи…
ПАМ’ЯТЬ. Минув рік після реактивного обстрілу бойовиками житлового масиву в Маріуполі

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

У неділю рівно об 11.30 у Ма-
ріуполі розпочалася за-

гальноміська хвилина мовчан-

ня за загиблими торік мирними 
жителями мікрорайону Схід-
ний. Невинних жертв неоголо-
шеної війни також вшанува-
ли під час поминальної літургії 
та на багатолюдному мітингу-

реквіємі. Вогняний шквал, що 
у 9.20 суботнього ранку 24 січ-
ня налетів зі східного та північ-
но-східного напрямків, за ліче-
ні секунди перетворив житло-
вий масив на пекельну суміш 

вогню, диму, руїн, відчайдуш-
них криків поранених і наляка-
них людей. Жертвами обстрі-
лу терористів стали три десят-
ки людей, а ще понад сотня за-
знала поранень. Пошкоджено 

було майже чотири сотні буді-
вель та споруд, серед яких ба-
гатоповерхові та приватні жит-
лові будинки, школи, ди-
тячі садки, амбулаторія, 
магазини. 5
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реклама. оголошення
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-

ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, №157) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» до Коровіна С.В., про стягнення за-
боргованості за кредитним договором. Відповідач у ци-
вільній справі № 233/7/16-ц Коровін Сергій
Володимирович, 08.04.1978 р.н., зареєстрований за ад-
ресою: Донецька область, м. Макіївка, квартал Залізно-
дорожний, 28/105, викликається у судове засідання на
09-15 год. 01 лютого 2016 р. Розгляд зазначеної цивіль-
ної справи відбудеться в приміщенні Костянтинівського
міськрайонного суду Донецької області (корп. №2, каб.
№16).

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

Суддя Т. О. Мартишева

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радян-
ська, буд. 39 а) розглядає цивільну справу 227/6316/15-
ц за позовом Гіпнер Ганни Петрівни до Кузіна Дмитра
Анатолійовича про стягнення аліментів на утримання не-
повнолітньої дитини.

Відповідач Кузін Дмитро Анатолійович, який зареєс-
трований за адресою: Донецька область, м. Моспіне,
вул. Шевченка, буд. 71, викликається на 08 лютого 2016
року на 09.00 годину до Добропільського міськрайон-
ного суду, кабінет № 15, для участі у розгляді справи.

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

Суддя Мавроді Р. Ф.

Солонянський районний суд Дніпропетровської об-
ласті повідомляє, що 05 лютого 2016 року о 09 годині
30 хвилин у приміщенні суду (вул. Строменко, 1 А, 
смт Солоне, Дніпропетровська область) відбудеться су-
дове засідання по цивільній справі №192/1766/15-ц, про-
вадження 2/192/619/15 за позовом Семакова Віталія
Леонідовича до Телюри Вячеслава Станіславовича про
стягнення боргу.

У судове засідання, відповідно до ч. 3 ст. 122 ЦПК Ук-
раїни, викликається відповідач: Телюра Вячеслав Ста-
ніславович, 20 березня 1967 року народження, останнім
відомим зареєстрованим місцем проживання якого є:
смт Солоне, вул. Шевченка, 16, кв.7, Солонянського
району Дніпропетровської області. У разі неявки в су-
дове засідання відповідача Телюри Вячеслава Станісла-
вовича та невиконання обов’язку повідомити суд про
причини своєї неявки, справу буде розглянуто за його
відсутності та ухвалено рішення суду.

Суддя Н. О. Щербина

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області по-
відомляє Селімшаєва Ізета Сітнебійовича (останнє відоме місце про-
живання: м. Донецьк, вул. К. Ратнікова, буд, 6-А кв. 34) про те, що 21
грудня 2015 року по цивільній справі № 185/11770/15-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Селімшаєва
Ізета Сітнебійовича про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором було ухвалене заочне рішення.

Суд вирішив:
Позовні вимоги Публічного акціонерного товариства «Укрсоц-

банк» до Селімшаєва Ізета Сітнебійовича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором задовольнити в повному обсязі.

Стягнути з Селімшаєва Ізета Сітнебійовича (ідент. номер
2596211577) на користь Публічного акціонерного товариства «Укр -
соцбанк» (ЄДРПОУ 00039019) заборгованість за договором кредиту
№ 158/4-44 від 18.01.2008 року станом на 27.10.2015 року в розмірі
61 203 (шістдесят одна тисяча двісті три) грн 20 коп., яка складається
з наступного:

— 39 964 (тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот шістдесят чотири) грн
00 коп. — заборгованість за кредитом;

—11 633 (одинадцять тисяч шістсот тридцять три) грн 10 коп. —
заборгованість за процентами;

— 1 975 (одна тисяча дев’ятсот сімдесят п’ять) грн 36 коп. — пеня
за несвоєчасне повернення кредиту;

- 3 498 (три тисячі чотириста дев’яносто вісім) грн. 40 коп. — пеня
за несвоєчасне повернення процентів;

— 1 468 (одна тисяча чотириста шістдесят вісім) грн, 78 коп. —
інфляційні витрати за кредитом;

— 2 663 (дві тисячі шістсот шістдесят три) грн 56 коп. — інфля-
ційні витрати за процентами.

Стягнути з Селімшаєва Ізета Сітнебійовича (ідент. номер
2596211577) на користь Публічного акціонерного товариства «Укр -
соцбанк» (ЄДРПОУ 00039019) судові витрати по справі, а саме; суму
судового збору в розмірі 1218 (одна тисяча двісті вісімнадцять) грн
00 коп. та витрати, пов’язані з публікацією в пресі оголошення про
виклик відповідача в розмірі 420 (чотириста двадцять) грн 00 коп.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив,
за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рі-
шення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його
копії.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Апеля-
ційного суду Дніпропетровської області через суд першої інстанції
шляхом подачі в десятиденний строк з дня проголошення рішення
апеляційної скарги.

У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задо-
волення, заочне рішення може бути оскаржене відповідачем в апе-
ляційному порядку.

Суддя В. М. Бондаренко

Печерський районний суд м. Києва викликає Тищенко
Наталію Михайлівну у судове засідання як відповідача у
справі № 757/12371/15-ц за позовом Міщенко Світлани
Олександрівни до Тищенко Наталії Михайлівни про стяг-
нення коштів за договором позики, яке перенесено до
09.00 год. 15 березня 2016 року і відбудеться за адре-
сою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42 а, каб.16, суддя Моска-
ленко К. О.

Пропонуємо подати всі раніше не подані докази. Ви
зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без
поважних причин або неповідомлення суд про причини
неявки, справу буде розглянуто у Вашу відсутність на
підставі наявних у ній доказів.

Додатково роз’яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст.74
ЦПК України, з опублікуванням оголошення про виклик
відповідач вважається повідомленим про час та місце
розгляду справи. 

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті повідомляє, що 18.12.2015 року розглянуто ци-
вільну справу № 409/3067/15-ц за позовом
Селезньової Тамари Миколаївни, яка діє в інтересах
неповнолітньої Дудник Єлизавети Олександрівни до
Дудника Олександра Володимировича, третя особа
— Департамент Луганської міської ради у справах
дітей та сім’ї, третя особа — Служба у справах дітей
Луганської обласної військово-цивільної адміністра-
ції про позбавлення батьківських прав та винесено
рішення, яким позовні вимоги задоволено в повному
обсязі.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного
суду Луганської області через Білокуракинський
районний суд Луганської області шляхом подання
апеляційної скарги протягом 10 днів з дня опубліку-
вання оголошення. 

Суддя Полєно B. C.

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідомляє, 
що вважаються втраченими наступні бланки:

обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів: серія АІ: 7954587, 7954594, 7430738,
7451472, 7812492, 7812554, 7957372, 7990760, 8670001, 7986062, 8677508,
7995611, 7461598, 7961760-7961762; серія АЕ:3222946, 5477634, 3219534-
3219535; Зелена Картка Білорусь, Молдова, Росія: 10880979, 10642151,
11285938, 10864991, 11460267, 11468728, 11264834-11264835, 11264841-
11264842; Зелена Картка Європа: 10618402, 11249719; добровільне стра-
хування відповідальності за оплату наданих послуг під час поїздки за
кордон: 1967862, 1978076, 1978345, 1934975, 1965249, 2040105, 2087416,
2118154, 2056904, 2101174, 2129949, 1977779, 2049409, 2084728, 2084731,
2061324, 2061340, 2061343, 2007324, 1953340, 1902884, 2019681, 2065745,
2065748, 2051576, 1984013, 1964891, 1591345, 1975303, 1755052, 2021585,
1997260, 2004419, 2038566, 2038576, 2069981, 2070033, 2001875, 2001900,
2041032, 2001911, 2029301, 2064179, 2019439, 2019446, 2019459, 2004711,
2023059, 2045348, 2045390, 2045422, 2129020-2129021, 2129940-2129941,
2129945-2129946, 2107841-2107842, 2107844-2107845, 2107848-2107849,
2179198-2179199, 2061326-2061332, 2061337-2061338, 2017010-2017011,
2022882-2022883, 2065501-2065502, 1984281-1984282, 2145648-2145657,
1628585-1628589, 2003711-2003712, 2003715-2003716, 2003734-2003735,
2003754-2003755, 2038570-2038571, 2069985-2069986, 2001862-2001864,
2041052-2041053, 2096568-2096571, 2096612-2096613, 2096632-2096633,
1997991-1998000, 2019436-2019437, 2019454-2019456, 2019462-2019463.

Деснянський районний суд м. Києва викликає
Онуфрієнка Валерія Леонідовича, 17.06.1975 року
народження, як відповідача в судове засідання, при-
значене на 09-20 год. 29 січня 2016 року по цивіль-
ній справі Охонька П. С. до Онуфрієнка В. Л. про
стягнення заборгованості. Адреса суду: м. Київ, 
пр-т Маяковського, 5-В, кабінет 36.

У випадку неявки відповідача справа буде розгля-
нута за його відсутності.

Суддя Клочко І. В.

Втрачені документи:
— паспорт номер СМ103765 на ім’я Шишко Інги Миколаївни

(12 квітня 1983 р.н.), м. Київ, виданий Вишневським МВМ ГУ
МВС України в Київській області, 22 липня 1990 р.; 

— свідоцтво про народження за номером VII-БК№453748 на
ім’я Шишко Інги Миколаївни, яка народилася 12.04.1983 р. в
місті Київ, про що в книзі реєстрації актів про народження 1993
року жовтня місяця 25 числа зроблено запис за номером 395,
виданий міськрадою м. Вишневе Києво-Святошинського р-ну
Київської області, виданий 11.02.1990; 

— паспорт номер СМ103195 на ім’я Шишко Миколи Григо-
ровича (15 липня 1954 р.н.) в селі Бородані, Богуславського 
р-ну Київської обл., виданий К-Святошинським РВГУ МВС Ук-
раїни в Київській області, 6 липня 1999 р.;

— свідоцтво про народження за номером V-БК№289096, на
ім’я Шишко Жанни Миколаївни, яка народилася 13.03.1984, в
місті Вишневе, К-Святошинського р-ну, про що в книзі реєстрації
актів про народження 1985 року травня місяця 14 числа зроб-
лено запис за номером 176, виданий міськрадою м. Вишневе
Києво-Святошинського р-ну Київської області, виданий
14.05.1985р.; 

— паспорт номер НЮ324811 на ім‘я Яснік Юлії Йосипівни
(27 березня 1953 р.н.), с. Бурканів, Теребовлянського р-ну Тер-
нопільської обл., виданий Теребовлянським РС УДМС України в
Тернопільській області, 29 січня 2014 р.; 

— свідоцтво про народження за номером I-ИД№497251, на
ім‘я Яснік Юлії Йосипівни, яка народилася 27.03.1953, в селі Бур-
канів Теребовлянського р-ну Тернопільської обл., про що в книзі
реєстрації актів про народження 1953 року квітня місяця 18 числа
зроблено запис за номером 22, місце реєстрації с. Бурканів, Те-
ребовлянського р-ну Тернопільської обл., виданий 06.04.1979 р.,
вважати недійсними.

Деснянський районний суд міста Києва викликає

як відповідача Тюріна Олександра Геннадійовича в

судове засідання, яке призначено о 10.00 год.

16.02.2016 року по цивільній справі за позовом ПАТ

КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості (каб.

№ 9, пр. Маяковського, 5-в, м. Київ).

Суддя Н. Д. Буша

В судове засідання, яке відбудеться 04 лютого
2016 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні Козятин-
ського міськрайонного суду (вул. Грушевського, 64,
м. Козятин Вінницької обл.) по цивільній справі 
№ 133/3114/15-ц за позовом ТзОВ «ОТП Факторинг
Україна» про стягнення заборгованості за кредитним
договором, викликається відповідач Ткач Сергій
Анатолійович.

В разі неявки в судове засідання відповідача Ткача
Сергія Анатолійовича рішення по справі буде при-
йнято по наявних у справі доказах.

Суддя Слободяний О. Є.

Компанія «АСУС ТЕКНОЛОДЖІ ПТЕ. ЛІМІТЕД» (ASUS 
Technology PTE.Limited), зареєстрована 26.04.2005 p. за 
№ 200505648D за адресою: 8 Берн Роуд №11-16 Трайвекс
Сінгапур 369977, повідомляє про скасування реєстрації шля-
хом ліквідації свого представництва під назвою «Представ-
ництво «АСУС ТЕКНОЛОДЖІ ПТЕ. ЛІМІТЕД», код ЄДРПОУ
26603291, адреса: 03035, м. Київ, вул. Петрозаводська, буд.
2-А, свідоцтво про реєстрацію Мінекономіки України від
11.05.2007 p., реєстраційний №ПІ-3911.  Представником
(ліквідатором) призначено Михайла Георгійовича Лукаше-
вича. Претензії та вимоги кредиторів приймаються протягом
двох місяців з дня опублікування оголошення за адресою:
03035, м. Київ, вул. Петрозаводська, 2А.

Деснянський районний суд міста Києва викликає

як відповідача Бичкова Павла Анатолійовича в су-

дове засідання, яке призначено о 12.30 год.

24.02.2016 року по цивільній справі за позовом ПАТ

КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості (каб.

№ 9, пр. Маяковського, 5-в, м. Київ).

Суддя Н. Д. Буша

Ластовський Андрій Анатолійович, 16.04.1989 р.н.,
зареєстрований: с. Великий Карабчиїв, Городоцького
району, Хмельницької області викликається до Горо-
доцького районного суду Хмельницької області
(Хмельницька область, м. Городок, вул. Шевченка,
48) як відповідач на 10 год. 00 хв. 01 лютого 2016
року по цивільній справі за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства комерційний банк «Приват-
банк» до Ластовського Андрія Анатолійовича про
стягнення заборгованості. У разі неявки відповідача
в судове засідання справа буде розглянута на під-
ставі тих доказів, які є в матеріалах справи.

Суддя В. Мельник

Втрачене посвідчення головного спеціаліста канцелярії управління доку-
ментального забезпечення та контролю Вищого спеціалізованого суду Ук-
раїни з розгляду цивільних і кримінальних справ (серія АВ 1315), видане на
ім’я Левицької Ірини Володимирівни, вважати недійсним.

Втрачений паспорт МН 985035,
виданий 27 травня 2008 року Ізюмським МВ ГУМВС України 

в Харківської обл., зареєстрований на ім’я Головіна Інна Павлівна,
вважати недійсним з 19.01.2016 року.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ,
вул. Маяковського, 21) 01.02.2016 р. о 10-00 год. розглядає кримінальну
справу за обвинуваченням Грошевого Романа Володимировича за ст. 258-
3 ч. 1 КК України. Явка обвинуваченого в судове засідання є обов’язковою. 

Суддя Літовка В. В.

Голосіївський районний суд м. Києва у
зв’язку з розглядом цивільної справи за по-
зовом Салій Ігоря Григоровича до Тучі Те-
тяни Володимирівни про відшкодування
шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транс-
портної пригоди, викликає відповідача Тучу
Тетяну Володимирівну, останнє відоме місце
реєстрації: м. Київ, вул. Драгомирова, 16, кв.
28, в судове засідання на 12 год. 00 хв.
09.02.2016 року, яке відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: м. Київ, вул. П. Потє-
хіна, 14-а, каб.38.

Суддя О. О. Колдіна

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр.
Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу
№233/30/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Зуєнко
Г. В., Сілакової І. С. про стягнення заборгованості. Від-
повідачі у справі — Зуєнко Ганна Володимирівна,
07.05.1985 р.н., останнє відоме місце проживання: До-
нецька область, м. Донецьк, вул. Островського, 1/35-
24; Сілакова Ірина Станіславівна, останнє відоме місце
проживання: Донецька область, м. Донецьк, вул. Ос-
тровського, 1/35-24, викликаються до суду на 08 год.
00 хв. 02 лютого 2016 року (корп. №2, каб. №21), для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. В. Каліуш

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, До-
нецька область, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну
справу № 219/9248/15-ц; 2/219/315/2016 за позовною заявою Арте-
мівської місцевої прокуратури Донецької області, діючої в інтересах
Артемівської районної державної адміністрації Донецької області,
третя особа: Головне управління Держземагентства у Донецькій об-
ласті до Овчаренка Володимира Вікторовича про внесення змін до
договору оренди земельної ділянки.

Відповідач по справі Овчаренко Володимир Вікторович (останнє
відоме суду місце реєстрації за адресою: 84580, Донецька область,
Артемівський район, смт Луганське, вул. Степова, буд. 90) виклика-
ється 02 лютого 2016 року о 10 годині 00 хвилин до суду, каб. 301,
для участі в розгляді справи по суті.

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

Суддя Конопленко О. С.

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

10 лютого 2016 року о:
16-30 год. Гриценко Інну Федорівну (Луганська область, м. Сєвє-

родонецьк, вул. Менделєєва, 21/11) (цивільна справа №428/9272/15-ц);
16-45 год. Сіротіну Наталію Петрівну (Луганська область, м. Сєвє-

родонецьк, вул. Вілєсова, 43/280) (цивільна справа №428/9949/15-ц);
17 лютого 2016 року о:
16-15 год. Книшенко Наталію Олександрівну (Луганська область,

м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 3/128) (цивільна справа
№428/9911/15-ц);

16-30 год. Будзинського Андрія Миколайовича (Луганська область,
м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 65/12) (цивільна справа
№428/9941/15-ц).

Суддя І. О. Юзефович

У Подільському районному суді м. Києва
03.02.2016 р. об 11 год. 00 хв. під головуванням
судді Декаленко В. С. буде розглядатись цивільна
справа за позовом Публічного акціонерного това-
риства акціонерний банк «Південний» до Ілащук
Олени Юріївни, Єжель Тетяни Іллівни про стягнення
грошових коштів.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) в су-
дове засідання обов’язкова.

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

Печерський районний суд м. Києва повідомляє, що
судове засідання у справі за позовом Дараган Андрія
Анатолійовича до Симоненка Павла Валерійовича про
стягнення індексу інфляції та трьох процентів річних від
прострочення суми за порушення грошового зо-
бов’язання, яке призначено на 21.03.2016 року о 09 год.
30 хв. за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А,
каб. 12 (головуючий суддя Цокол Л. І.).

В разі неявки в судове засідання відповідача Симо-
ненка Павла Валерійовича, який зареєстрований за ад-
ресою: м. Київ, вул. Предславинська, 38, кв. 40, 03150,
справа буде розглянута за його відсутності, відповідно
до ст. 169 ЦПК України.

Савчук В’ячеслава Петрович, 30 січня 1969 р.н., ос-
тання відома зареєстрована адреса проживання: Київ-
ська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, буд. 10-А, кв. 114,
викликається до Броварського міськрайонного суду Ки-
ївської області як відповідач по цивільній справі 
№ 361/6025/2015-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Савчука В. П. про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Судовий розгляд справи відбудеться 05 лютого 2016
року о 09 год. 30 хв. Явка до суду обов’язкова. Адреса
суду: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Грушев-
ського, 2, кабінет (зал судових засідань) № 217.

Суддя В. О. Василишин

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 13) розглядається
цивільна справа за позовом Черника Андрія Михайловича,
Черник Ірини Михайлівни до Ображей Сергія Григоровича,
Полева Володимира Леонідовича про визнання особи
такою, що втратила право користування житловим примі-
щенням.

Відповідачі: Ображей Сергій Григорович, Полев Володи-
мир Леонідович викликаються до каб. № 15 суду на
02.02.2016 року о 15 годині 30 хвилин для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідачів справа
буде розглянута у їхню відсутність за наявними доказами. 

Суддя Ткачов О. М.

Бородянський районний суд Київської області по цивільній справі
за позовом Петрич Наталії Михайлівни до Петрича Анатолія Олексійо-
вича про розівання шлюбу викликає до суду, адреса: Київська область,
смт Бородянка, вул. Центральна, 315, Петрича Анатолія Олексійовича,
який проживає за останньою відомою адресою: вул. Б. Хмельницького,
57-А, м. Тараща, Київська область, 09500, як відповідача на 12 лютого
2016 року о 09 годині 30 хвилин.

У разі неявки справа буде розглянута за вашої відсутності.
Суддя Д. Унятицький

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя
Гаврилов В. А.) викликає в судове засідання як відповідача Авраменка Ва-
дима Михайловича.

Цивільна справа № 185/300/16-ц за позовом Авраменко Олени Володи-
мирівни до Авраменка Вадима Михайловича про розірвання шлюбу.

Останнє місце проживання відповідача: м. Донецьк.
Судове засідання призначене на 01 лютого 2016 року об 11.00 год. за ад-

ресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 407.
У разі неявки відповідача у судове засідання справа, згідно з вимогами

ЦПК України, може бути розглянута за його відсутністю.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає як від-
повідача Болдарєва Олексія Володимировича в судове засідання, яке
призначене на 14.30 годину 19.02.2016 року, для розгляду цивільної
справи за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Болдарєва Олексія Володи-
мировича про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке
відбудеться за адресою: вул. Центральна, 26а, смт Куйбишеве, Куйби-
шевського району, Запорізької області.

Суддя Мальований В. О.
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Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну справу за по-
зовом Шевчук Ганни Андріївни до Шевчук Віталія Івановича про
розірвання шлюбу. 

Відповідач у справі Шевчук Віталій Іванович, 06.09.1987 року
народження, зареєстрований за адресою, вказаною в позові: 
м. Артемівськ, Донецька обл., пров. 2-й Залізничний, буд. 3, ви-
кликається на 08 годину 00 хвилин 02 лютого 2016 року до суду:
м. Артемівськ, вул.Артема, 5, кім. 302, для участі у розгляді
справи по суті.

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

Суддя Н. М. Фролова

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Ар-
темівськ, Донецька область, вул. Артема, 5, каб. 202) розглядає ци-
вільну справу №224/937/2014-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства «Альфа Банк» до Скідіної Тетяни Борисівни, третьої особи
Скідіна Андрія Миколайовича про стягнення боргу.

Відповідачі по справі №224/937/2014-ц — Скідіна Тетяна Бори-
сівна, третя особа Скідін Андрій Миколайович, зареєстровані за ад-
ресою, вказаною в позовній заяві: Донецька область, м. Світлодарськ,
43/9, Артемівський район, викликаються на 03.02.2016 року на 09 го-
дину 00 хвилин до суду, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову
та докази. У випадку неприбуття відповідачів вони повинні повідо-
мити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута у їх від-
сутність.

Суддя Т. В. Давидовська

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл. пові-
домляє, що кримінальне провадження № 1-кп/243/66/2016
по обвинуваченню Попова Олександра Володимировича у
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
cт. 258-3 ч. 1 КК України — призначено до судового роз-
гляду на 01.02.2016 року на 10-00 год., 10.02.2016 року на
10-00 год. за адресою суду: м. Слов’янськ Донецької обл.,
вул. Добровольського, 2 (2 поверх). Явка обвинуваченого
Попова Олександра Володимировича, 25.11.1978 року на-
родження, зареєстрованого: м. Горлівка Донецької обл.,
вул. Матросова, б. 30 — є обов’язкова. При собі мати
паспорт.

Суддя Л. М. Руденко

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну
справу за заявою Хамходько Ольги Геннадіївни, заінтересована
особа Хамходько Сергій Васильович, про відновлення втраче-
ного судового провадження.

Викликається заінтересована особа Хамходько Сергій Васи-
льович, останнє відоме місце проживання: Донецька область, м.
Горлівка, вул. Українська, буд. 113, кв. 18, на 01 лютого 2016
року на 11 годину 00 хвилин до суду, для участі у розгляді
справи по суті.

Учасникам процесу пропонується надати свої заперечення
щодо заяви та докази. У випадку неприбуття заінтересована
особа чи заявник повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у його відсутність. 

Суддя Чемодурова Н. О.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає ци-
вільну справу за позовом Дерендяєва Сергія Олексійо-
вича до Дерендяєвої Олени Михайлівни про розірвання
шлюбу. Відповідач у справі Дерендяєва Олена Михай-
лівна (зареєстрована за адресою: Донецька обл., м. Єна-
кієве, проспект Горняків, 36) викликається на 03 лютого
2016 року о 09.00 годині до суду, каб. № 308, для участі
у розгляді справи по суті.

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

Суддя С. П. Букрєй

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Ар-
темівськ, Донецька область, вул. Артема, 5, каб. 202) розглядає ци-
вільну справу №219/10053/15-ц за позовом Клавак Ганни Георгіївни
до Глуговського Андрія Казимировича, Галкіної Оксани Олексан-
дрівни, третя особа — служба у справах дітей управління молодіжної
політики та у справах дітей Артемівської міської ради про позбавле-
ний батьківських прав та стягнення аліментів.

Відповідачі по справі №219/10053/15-ц Глуговський Андрій Кази-
мирович та Галкіна Оксана Олександрівна, останнє відоме місце пе-
ребування за адресою, вказаною в позовній заяві: Донецька область,
м. Артемівськ, вул. Фрунзе, 33; викликаються на 02.02.2016 року на
11 годин 30 хвилин до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову
та докази. У випадку неприбуття відповідачів, вони повинні повідо-
мити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута у їх від-
сутність.

Суддя Т. В. Давидовська

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) роз-
глядає цивільну справу за позовом Горбачової Марфи Ан-
дріївни до Бондаренка Олексія Сергійовича, про визнання
особи такою, що втратила право користування житловим
приміщенням. Відповідач у справі Бондаренко Олексій Сер-
гійович, останнє відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, Слов’янський район, с. Микільське, вул. Миру, буд.
47, викликається на 01 лютого 2016 року на 09 годину 00
хвилин до суду, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Чемодурова Н. О.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, Донецька область, вул. Артема, 5)
розглядає цивільну справу за позовом Коптєвої Валентини
Іванівни до Коптєва Олександра Вікторовича про розірвання
шлюбу.

Відповідач по справі Коптєв Олександр Вікторович, який
зареєстрований за адресою: м. Єнакієве, вул. 1-а Лісна, 88,
викликається на 01.02.2016 року на 09 годину 00 хвилин до
суду, каб. №312, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Н. М. Погрібна

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Артемівськ, Донецька область, вул. Артема, 5) розглядає ци-
вільну справу №219/9767/15-ц; 2/219/375/2016 за позовною за-
явою Публічного акціонерного товариства «КБ Акцент Банк» до
Яковцова Ігоря Володимировича про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі: Яковцов Ігор Володимирович (останнє
відоме суду місце реєстрації за адресою: Донецька область, 
м. Єнакієве, вул. Клубна, 9/25) викликається на 29 січня 2016
року о 10.00 годині до суду, каб. 301, для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розгля-
нута за його відсутності.

Суддя О. А. Брежнев

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Артемівськ, Донецька область, вул. Артема, 5) розглядає ци-
вільні справи за позовом Куколь Зінаїди Іванівни до Куколь-Во-
ропаєвої Марії Іванівни  про позбавлення батьківських прав та
стягнення аліментів.

Відповідач по справі: Куколь-Воропаєва Марія Іванівна, заре-
єстрована та проживає за адресою, вказаною в позовній заяві:
Донецька область, м. Горлівка, вул. Войнова, 11; викликається
на 03 лютого 2016 року на 10 годину 30 хвилин до суду, для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розгля-
нута у його відсутність.

Суддя Т. В. Давидовська

Комінтернівський районний суд Одеської області ви-
кликає як відповідача Завойчинського Маркіяна Івано-
вича в судове засідання, яке відбудеться 18 лютого 2016
року о 09.00 год. у приміщенні Комінтернівського 
районного суду за адресою: смт Комінтернівське, вул.
Першотравнева, 51, зал № 3, в якому буде слухатись ци-
вільна справа за позовною заявою ПАТ «Страхова ком-
панія «Українська страхова група» до Завойчинського
Маркіяна Івановича про відшкодування шкоди, заподія-
ної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута за
його відсутності.

Суддя Рідник І. Ю.

08.02.2016 p. об 11 год. 00 хв. відбудеться судове за-
сідання у цивільній справі за позовом Мельник Римми
Валеріївни до Римського Андрія Сергійовича, за участю
третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо
предмета спору виконавчого комітету Вінницької міської
ради про позбавлення батьківських прав.

В судове засідання викликається:
- Римський Андрій Сергійович, останнє відоме місце

проживання: вул. Ленських Подій, 34/37, м. Вінниця.
Явка Римського Андрія Сергійовича є обов’язковою.
Судове засідання відбудеться за адресою: м. Вінниця,

вул. Грушевського, 17, каб. № 5.
Суддя С. А. Федчишен

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської об-
ласті викликає в судове засідання як відповідача:
Матаєва Олександра Валерійовича по цивільній
справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 01.02.2016 року о
10.00 годині в приміщенні Золотоніського міськра -
йонного суду за адресою: м. Золотоноша, вул. Шев-
ченка, 76, каб. 303. Явка відповідача обов’язкова. У
разі неявки справа буде розглядатися без участі від-
повідача.

Суддя О. І. Чирва

Балтський районний суд Одеської області викли-
кає в судове засідання як відповідача Бошнак Самер
для розгляду цивільної справи за позовом Чабанюка
Михайла Сергійовича, Чабанюк Галини Феофанівни,
Чабанюка Сергія Михайловича, за участю третьої
особи: Балтського PC ГУ ДМС України в Одеській об-
ласті про визнання таким, що втратив право на
житло. Судове засідання відбудеться 29 лютого 2016
року о 09.30 год. в приміщенні Балтського район-
ного суду Одеської області за адресою: м. Балта, вул.
Ткаченко, 56, Одеської області.

Суддя І. М. Мясківська

Оболонський районний суд міста Києва викликає
як відповідачку Баденко Оксану Валентинівну (ос-
таннє відоме місце проживання: 04112, м. Київ, вул.
Тимошенка, 2-а, кв. 8) у судове засідання на
12.02.2016 року об 11 год. 00 хв., у зв’язку з розгля-
дом цивільної справи за позовом Товариства з об-
меженою відповідальністю «КРЕДОФІНАНС» до
Баденко Оксани Валентинівни про стягнення боргу.

В разі неявки в судове засідання, справа буде роз-
глянута у відсутність відповідачки на підставі зібра-
них по справі доказів.

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

В провадженні судді Бердянського міськрайонного
суду Черткової Н. І. знаходиться цивільна справа за по-
зовом Публічного акціонерною товариства «ВТБ БАНК»
до Орловського Анатолія Анатолійовича про стягнення
заборгованості: № 310/4912/15-ц.

Розгляд справи призначено на 02.02.2016 року о 13.30
годині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду
за адресою: м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 308,
Запорізької області, суддя Черткова Н. І., тел. 3-61-94.

Суд викликає як відповідача: Орловського Анатолія
Анатолійовича.

У разі неявки відповідача, справа буде розглянута за
наявними в ній матеріалами.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає як відповідачів Фоломєєву Наталію Олек-
сіївну та Фоломєєва Сергія Олександровича в судове
засідання , яке призначене о 15.00 годині 19.02.2016
року, для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ
«Укрсоцбанк» до Фоломєєвої Наталії Олексіївни,
Фоломєєва Сергія Олександровича про стягнення
заборгованості за кредитним договором, яке відбу-
деться за адресою: вул. Центральна, 26а, смт Куй-
бишеве, Куйбишевського району, Запорізької
області.

Суддя Мальований В. О.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Навоєва
Сергія Петровича, місце реєстрації якого по м. Києву та
Київській області не встановлено, останнє відоме місце
проживання: м. Київ, вул. Бориса Гмирі, 9, кв. 14, як від-
повідача по цивільній справі за позовом ПАТ «Комерцій-
ний банк «Український фінансовий світ» до Навоєва
Сергія Петровича про стягнення заборгованості, яке від-
будеться під головуванням судді Коренюк A. M. о 15 год.
00 хв. 11 лютого 2016 року за адресою: м. Київ, вул. Се-
вастопольська, 14, зал. 27.

З опублікуванням даного оголошення відповідач На-
воєв Сергій Петрович вважається повідомленим про час
та місце розгляду справи.

У Подільському районному суді м. Києва (вул. Хо-

рива, 21, 04071) 22 лютого 2016 року об 11 год. 00

хв. під головуванням судді Богінкевич С. М. буде

розглядатись цивільна справа за позовом Публіч-

ного акціонерного товариства «Райффайзен Банк

Аваль» до Кивенка Віталія Наумовича про стягнення

заборгованості за кредитним договором.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) у су-

дове засідання обов’язкова.

Карлівський районний суд Полтавської області повідом-
ляє, що 01.03.2016 року о 10.30 год. в приміщенні суду, за
адресою: м. Карлівка, Полтавської області, вул. Першотрав-
нева, 4, відбудеться розгляд цивільної справи за позовом
Товариства з обмеженою відповідальністю «Дата Майнінг
Груп» до Бідника Леоніда Петровича про стягнення забор-
гованості.

В судове засідання викликається відповідач по справі -
Бідник Леонід Петрович, останнє відоме місце проживання
якого: м. Карлівка, Карлівського району, Полтавської об-
ласті, вул. Фрунзе, 10. Справу слухає суддя Жмурко П. я.
Явка відповідача в судове засідання обов’язкова. У разі не-
явки відповідача в судове засідання, справа буде вирішена
на підставі наявних у ній доказів.

Залізничний районний суд м. Львова викликає
Верговича Ігоря Михайловича як відповідача по
справі за позовом Якимець Оксани Михайлівни до
Верговича Ігоря Михайловича про визнання таким,
що втратив право користування житловим примі-
щенням на 16 год. 30 хв. 17 лютого 2016 року за ад-
ресою: м. Львів, вул. С. Бандери, 3, каб. 10.

У випадку неявки відповідача у судове засідання
на вказану дату, розгляд справи буде проведений у
його відсутності.

Суддя Румілова Н. М.

У провадженні Подільського районного суду 
м. Києва (вул. Хорива, 21, м. Київ, 04071) перебуває
цивільна справа №758/10415/15-ц за позовом ПАТ
«УКРБІЗНЕСБАНК» до Соловйової Олени Володими-
рівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Розгляд вищезазначеної справи призначено на
29.01.2016 року о 09.00 год. відповідно. Суд викли-
кає Соловйову Олену Володимирівну як відповідача.
Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповідача
в судове засідання справа буде розглянута за наяв-
ними матеріалами.

Суддя Васильченко О. В.

В провадженні Ірпінського міського суду Київської

області перебуває цивільна справа за позовом Ме-

режко Лариси Сергіївни до Русанова Олега Олексан-

дровича про усунення перешкод у здійсненні права

користування та розпорядження майном.

Суд викликає на 02.02.2016 р. на 10.00 год. Руса-

нова Олега Олександровича як відповідача. Явка

обов’язкова.

Суддя С. І. Оладько

Дружківський міський суд Донецької області ви-
кликає як відповідача Євсюкова Валерія Вікторо-
вича, 23.11.1981 р.н., останнє відоме місце
проживання: Донецька обл., Ясинуватський р-н, с.
Первомайське, вул. Миру, буд. 6, по справі за позо-
вом Василенко Галини Олександрівни до Євсюкова
Валерія Вікторовича про розірвання шлюбу, в судове
засідання, яке відбудеться 05 лютого 2016 р. об
11:00 год. в приміщенні суду за адресою: Донецька
обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45. В разі неявки
в судове засідання суд розглядатиме справу у від-
сутності відповідача за наявними у справі доказами.

Суддя Т. Л. Панова

Попільнянський районний суд Житомирської області
викликає в судове засідання як відповідача Ердеі Олек-
сандра Степановича, 24.12.1980 року народження, ос-
таннє місце проживання якого: с. Лучин, вул. Радянська,
22, Попільнянського району, Житомирської області в ци-
вільній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Ердеі
О. С. про стягнення заборгованості, яке відбудеться о
12.00 годині 12.02.2016 року в залі суду Попільнян-
ського районного суду в смт Попільня по вул. Б. Хмель-
ницького, 24, Попільнянського району, Житомирської
області.

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

Суддя Васільєв Л. А.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачена Данілова Валентина Францівна,

02.01.1957 року народження, відповідно до ст.ст.
134, 135, 323 КПК України викликається на 10 год.
29 січня 2016 року до Хмельницького міськрайон-
ного суду (м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 1, каб.
7, суддя Лунь Р. В., тел. 0(382) 61-64-60) для прове-
дення судового розгляду в кримінальному провад-
женні №12015240000000010 за ч. 3 ст. 368 КК
України. Поважні причини неприбуття особи на ви-
клик передбачені у ст. 138 КПК України. Наслідки не-
прибуття на виклик передбачені у ст. 139 КПК
України.

Ізюмський міськрайонний суд Харківської області викли-
кає як відповідача Пономаренка Юрія Петровича, який меш-
кає за адресою: м. Донецьк, бульвар Шевченка, буд. 13, кв.
36 по справі № 623/5242/15-ц, 2/623/1392/2015 року за по-
зовом Пономаренко Ліни Григорівни до Пономаренка Юрія
Петровича про розірвання шлюбу в судове засідання, яке
відбудеться 01 лютого 2016 року о 10 годині 00 хвилин.

Явка відповідача Пономаренка Юрія Петровича є обов’яз-
кова.

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

Адреса суду: 64309, Харківська область, м. Ізюм, вул. Со-
борна, 52.

Суддя Т. Д. Бєссонова

Кодимський районний суд Одеської області у цивільній
справі № 503/1061/15-ц за позовом Саранчової Вікторії Ві-
таліївни до Саранчова Андрія Володимировича про розір-
вання шлюбу, викликає як відповідача Саранчова Андрія
Володимировича в судове засідання, яке відбудеться 02 лю-
того 2016 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні Кодимського
районного суду за адресою: м. Кодима, пл. Перемоги, 1,
Одеська область, 66000.

Кодимський районний суд пропонує відповідачу Саран-
чову Андрію Володимировичу подати письмові пояснення
або заперечення проти вказаного позову.

В разі неявки відповідача Саранчова Андрія Володими-
ровича в судове засідання, справа буде розглянута без його
участі.

Суддя О. М. Сопільняк

Білокуракинський районний суд Луган-
ської області викликає Левченко Олесю Оле-
гівну, місце проживання: м. Луганськ, вул.
Погранічная, 1, як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі № 409/3447/15-ц
за позовом ПАТ «БМ Банк» про стягнення за-
боргованості, що відбудеться 02.02.2016
року о 10 год. в приміщенні суду за адресою:
92200, Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2, тел. 2-27-92.

Із опублікуванням цього оголошення від-
повідач вважається належним чином пові-
домленим про час, день та місце проведення
судового засідання.

Суддя В. Г. Скворцова

Чернігівський районний суд Запорізької
області викликає в судове засідання, яке від-
будеться 3 лютого 2016 року о 09.30 годині
в приміщенні Чернігівського районного суду
Запорізької області за адресою: Запорізька
область, смт Чернігівка, вул. Леніна, буд.
391, Єременко Нелю Петрівну, зареєстровану
за адресою: Запорізька область, Чернігів-
ський район, смт Чернігівка, вул. Набережна,
69, як відповідача по цивільній справі
№329/1298/15-ц за позовом ПАТ «БМ БАНК»
до Єременко Нелі Петрівни про стягнення
боргу.

Суддя Н. М. Пода

У провадженні Чернігівського районного суду Запорізької об-
ласті перебувають цивільні справи за позовом ПАТ «УКРБІЗНЕС-
БАНК» про стягнення заборгованості:

— справа № 329/976/15-ц за позовом ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК»
до Глєбової І. Л.

— справа №329/977/15-ц за позовом ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК»
до Випасняка Є.В.

— справа №329/978/15-ц зa позовом ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК»
до Глєбової І. Л.

— справа № 329/980/15-ц за позовом ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК»
до Випасняка Є. В.

Розгляд вищезазначених справ призначено на 28.01.2016
року о 14.00 год., 14.15 год., 14.30 год., 14.45 год. відповідно.
Суд викликає Глєбову І.Л. та Випасняка Є.В. як відповідачів. Явка
до суду обов’язкова. У разі неявки відповідачів у судове засі-
дання справи будуть розглянуті за наявними матеріалами.

Суддя С. І. Глянь

12 січня 2016 року Попаснянський районний суд Луганської області
постановив заочне рішення у цивільній справі за № 423/1474/15-ц за по-
зовом Фермерського господарства «Віктор» до Осипенкової Ірини Воло-
димирівни, останнє відоме місце проживання якої за адресою: Луганська
область, м. Стаханов, вул. Н. Курченко, 7/68, про розірвання договору
оренди земельної ділянки, яким розірвано договір оренди земельної ді-
лянки сільськогосподарського призначення, загальною площею 3,8347
га, що знаходиться на території Голубівської сільської ради Попаснян-
ського району Луганської області, укладений 23 жовтня 2012 року між
Осипенковою Іриною Володимирівною та Фермерським господарством
«Віктор», зареєстрований у Державному реєстрі земель за №
442388154000991 від 23 жовтня 2012 року; стягнуто з Осипенкової Ірини
Володимирівни на користь Фермерського господарства «Віктор» судові
витрати у сумі 1638 гривень.

Заочне рішення може бути переглянуте Попаснянським районним
судом Луганської області (Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова,
6) за письмовою заявою відповідачки, поданою протягом десяти днів з
дня публікації оголошення.

Суддя І. В. Лизенко
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 27 СІЧНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська -3    -8      +1    +6
Житомирська -1    -6      +2    +7
Чернігівська -6  -11       -1    +4
Сумська -9  -14      +2    -3
Закарпатська -2   +3      +2    +7
Рівненська +1    -4      +2    +7
Львівська -2   +3      +4    +9
Івано-Франківська +1    -4      +4    +9
Волинська -2   +3      +3    +8
Хмельницька +1    -4      +2    +7
Чернівецька +1    -4      +4    +9
Тернопільська +1    -4      +2    +7
Вінницька -1    -6      +2    +7

Oбласть Нiч          День
Черкаська -5   -10      +1    +6
Кіровоградська -6   -11      -1     -4
Полтавська -6   -11      -1     -4
Дніпропетровська -7   -12      +2     -3
Одеська -5   -10      -1    +4
Миколаївська -5   -10      -1    +4
Херсонська -5   -10      -1    +4
Запорізька -7   -12      +2     -3
Харківська -11   -16        0     -5
Донецька -11   -16        0     -5
Луганська -13   -18      -2     -7
Крим -4      -9      +2    +7
Київ -4      -6      +2    +4

У волинському селі
відкрили спортивний
центр

Валерій МЕЛЬНИК,
«Урядовий кур’єр»  

ОСВІТА. У селищі Мар’янівка Горохівського району на Волині
при загальноосвітній школі І—ІІІ ступенів відкрили сучасний спор-
тивний комплекс. Місцеві дітлахи мріяли про нього десятиліттями.
І подарунок не розчарував їх. Адже спортивний комплекс — це об-
лаштований за усіма стандартами зал розміром 18 на 24 метрів.
Тут тепер навіть у  найлютіший мороз можна не лише комфортно
проводити уроки фізкультури, а й  організовувати змагання доволі
високого рівня. До послуг майбутніх чемпіонів — тренажерна зала,
де вже встановлено
відповідний інвентар,
боксерський ринг, а та-
кож роздягальні й ду-
шові.

Як розповіла дирек-
тор навчального за-
кладу Ольга Осохов-
ська, у 70-х роках ми-
нулого століття
мар’янівці викопали
котлован, ще за десять літ — залили фундамент. Далі справа не
зрушувала з місця аж до 2011-го. Тоді тамтешнім освітянам вда-
лося виграти два гранти спільно з фондом «Європейський вектор»
й заручитися підтримкою народного депутата України Сергія Мар-
тиняка. Кошти на новобудову надійшли торік із державного фонду
регіонального розвитку, частина — з обласної скарбниці. 

— Загалом новобудова обійшлася в понад 11 мільйонів гривень,
— доповнив голова облдержадміністрації Володимир Гунчик, який
теж приїхав розділити радість селян. — Фахівці ПАТ «Луцьксан-
техмонтаж №536», який очолює заслужений будівельник України
Віктор Чорнуха, не лише виконали роботи якісно, а й впоралися
за неповний 2015 рік.

Дітвора віддячила будівельникам і гостям за подарунок концер-
тними номерами та спортивними постановками, а педагогічний
колектив вразив колоритними віншуваннями.

До слова, це вже другий в районі об’єкт, що останнім часом вве-
дений в експлуатацію й фактично «піднятий» із нуля. Наприкінці
грудня 2015-го у селі Холонів «під ялинку» урочисто відкрили до-
шкільну установу, а тепер на черзі — відкриття одного з відділень
у центральній районній лікарні, де нині проводять капітальний ре-
монт.

Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»

НОВАЦІЇ. Навчання відбу-
вається в межах проекту «Но-
ва поліція + громада = безпека
та розвиток Вінницького регіо-
ну», який реалізує міська гро-
мадська організація соціаль-
ного розвитку та становлення
окремих малозахищених кате-
горій молоді «Паросток» за
підтримки міжнародного фон-
ду «Відродження». Проект
спрямований на побудову пар-
тнерських відносин поліції з

населенням, зокрема з людь-
ми з особливими потребами. 

«Населення очікує від полі-
ції професіоналізму та високо-
го рівня толерантності. Особ-
ливої уваги заслуговує толе-
рантне поводження із вразли-
вими групами, які потребують
підвищеної уваги та додатко-
вого захисту своїх прав з боку
поліції. Це внутрішньо перемі-
щені особи, люди з фізичними
або психічними порушеннями,
люди похилого віку й діти. По-
ліція повинна бути одним з іні-
ціаторів загальнодержавного

процесу соціальної адаптації
цих вразливих категорій насе-
лення», — переконана голова
ГО «Паросток» Ірина Саран-
ча. 

Тож слухачів курсів первин-
ної профпідготовки нової па-
трульної поліції  навчають ро-
зуміти людей із проблемами
слуху і мовлення. Також вони
опанують вміння спілкуватися
і толерантно  поводитися з ін-
шими вразливими групами
населення, які потребують під-
вищеної уваги та додаткового
захисту їхніх прав. 

«Для нас, майбутніх полі-
цейських, такі заняття необ-
хідні, адже важливо розуміти
людей, яким хочемо допомог-
ти. Тепер знаю, як мовою жес-
тів звернутися на вулиці до
людини, і зрозуміти, що вона
потребує допомоги», — сказа-
ла Заріна Маєвська.

Координатори проекту пла-
нують підготувати спеціаль-
ний довідник, який буде у па-
трульній машині кожного екі-
пажу вінницьких патрульних
поліцейських і стане  їм у при-
годі в повсякденній роботі. 

У Вінниці поліцейських навчають 
мови жестів

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»

Після багаторічної перерви
у школі №7 Миколаєва

відновив роботу клуб юних ко-
респондентів. З такою ініціати-
вою виступили миколаївські
журналісти та громадські ак-
тивісти. Їх підтримали колеги і
директор школи Галина Ізмай-
лова. Саме Галина Іванівна
під час відкриття відреставро-
ваного пам’ятного знака за-
гиблим журналістам пообіця-
ла, що в школі запрацює гур-
ток юних кореспондентів. 

В одній із найстаріших шкіл
міста, якій виповнилося 90 ро-
ків, міцні традиції підготовки
юних журналістів. Серед її ви-
пускників чимало тих, хто сьо-

годні працює в місцевих і
всеукраїнських медіа. Багато
з них вдячні Леоніду Григоро-
вичу Райзману, який створив і
кілька десятиліть керував гур-
тком юнкорів «Школа журна-
лістики». Цей клуб ветеран
Другої світової війни талано-
витий журналіст Леонід Райз-
ман заснував на початку 70-х
років минулого століття в шко-
лі №7, де викладав мову та лі-
тературу. Як згадує одна з ви-
пускниць «Школи журналісти-
ки» Каріна Лук’яненко, Леонід
Григорович вчив дітей не ли-
ше журналістської майстер-
ності, а передовсім бути
справжніми людьми: добрими,
чуйними, небайдужими. Він
зумів об’єднати дві професії,
був талановитим журналістом

і чудовим учителем.  Останні
роки Леонід Райзман жив у Ні-
меччині, та  дуже сумував за
Миколаєвом, у 2014 році напе-
редодні Дня вчителя його сер-
це зупинилося.

Тож клуб юнкорів є дани-
ною пам’яті вчителеві. Інтерес
до журналістики виявили учні
різних класів. Поки що тільки
дівчатка. І хоч на першому за-
нятті юнкорів було небагато,
новина про те, що такий гур-
ток запрацював, уже розлеті-
лася. 

Особливість занять у тому,
що їх проводять журналісти-
практики, добре відомі в Ми-
колаєві. Це представники ін-
тернет-видань, газет, телеба-
чення, блогери, фотокорес-
понденти. За словами ініціа-

тора створення клубу Тетяни
Локацької, планують прово-
дити теоретичні та практичні
заняття. «Гадаю, побуваємо
на сесіях обласної та міської
рад. Хай діти подивляться, як
працюють журналісти і депу-
тати. Також у планах — роз-
ширити географію співтова-
риства. Можливо, до учнів
школи №7 долучаться діти з
інших шкіл. Такі заявки вже є.
Подумаємо й про те, щоб по
закінченні курсу видати юн-
корам документ-свідоцтво,
підписаний усіма викладача-
ми. Щодо журналістів-викла-
дачів, багато хто вже пого-
дився займатися з дітьми.
Провела  перше заняття і
власний кореспондент «Уря-
дового кур’єра».

До послуг майбутніх
чемпіонів — тренажерна
зала, де встановлено
боксерський ринг, а також
роздягальні й душові.

У Миколаєві запрацював клуб юнкорів

фотофакт

ДАРВІНІСТАМ НА ЗАМІТКУ. Автори
львівського проекту «МавпаDoll» не без
гумору втілювали свою ідею. Для ко-
гось вона видасться епатажною, когось

розвеселить, а декого може і образити.
Проте майстрині з об’єднання лялькарів та
художників (Лана Малкова-Мостова, Кате-

рина Кирилова, Оксана Весна, Олена Цілуйко
та Саша Лозинська-Ярошевич), заснованого
у Львові в липні 2015 року,  переконані, що по-
чуття самоіронії таки є серед внутрішніх якос-
тей відомих особистостей, які впливають на
українську політику, культуру і громадську
думку.
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