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Дожити 
до «української весни»

ЦИТАТА ДНЯ

ВІКТОР МУЖЕНКО:

Черговий виклик 
цивілізованості 

ОФІЦІЙНО. В Україні рішуче засуджують та вважають не-
прийнятними і провокаційними дії Корейської Народно-Демо-
кратичної Республіки, пов’язані із запуском так званого штуч-
ного супутника «Кванмьонсон-4», який може бути прихованим 
випробовуванням балістичного ракетоносія. Про це йдеться у 
заяві вітчизняного МЗС.

Незалежно від того, що насправді було його метою, цей за-
пуск, здійснений невдовзі після ядерних випробувань на почат-
ку січня, — порушення зокрема резолюцій РБ ООН 1695, 1718, 
1874, 2094. Безвідповідальні дії Пхеньяна серйозно погіршують 
безпекову ситуацію на Корейському півострові, підривають ре-
гіональний мир та стабільність.

Як держава, що добровільно відмовилася від ядерного арсе-
налу та сумлінно виконує зобов’язання у галузі нерозповсюджен-
ня ядерних матеріалів, технологій та засобів доставки, Україна 
продовжує тісну співпрацю з партнерами, зокрема членами Ра-
ди Безпеки ООН, задля відповідного реагування на цей виклик. 
Тому й закликає Пхеньян у подальшому утримуватися від таких 
дій і повернутися до виконання відповідних резолюцій Радбезу.

ЦИФРА ДНЯ

26,7 млн га  
становитиме посівна площа 

сільськогосподарських культур під 
урожай 2016 року, що відповідає 

торішнім показникам  

«У нас справді 
мотивований особовий 

склад, справді професійно 
підготовлений та 

готовий до виконання 
всіх завдань, які перед 

ним стоять».

ДОКУМЕНТИгЕРОЯМ слАвА!

Указ Президента 
України «Про 
затвердження військово-
адміністративного поділу 
території України»

Не зрадивши військовій 
присязі, підполковник Василь 
Зубанич у складі штурмової 
групи здійснював прорив 
до луганського аеропорту

Начальник генерального штабу ЗсУ про українських 
воїнів, котрі перебувають у зоні АТО 

сИТУАЦІЯ. Соціальна напруга на окупованій Донеччині 
зростає, жителі змушені переживати найважчу зиму 

Як зробити агропідприємство прибутковішим?
БІЗНЕс. Відповідь на це запитання — у впровадженні інновацій та застосуванні додаткових 
джерел фінансування

Наталія БІЛОВИЦЬКА, 
«Урядовий кур’єр»

В умовах, коли економіка 
України ослаблена війною 

і переорієнтовується з росій-
ських на західні ринки, коли 
для наших підприємців відчи-

нилися двері Євросоюзу, саме 
АПК може стати локомотивом 
розвитку країни. Однак ни-
ні середня врожайність у рос-
линництві України не переви-
щує 40 ц/га. І це за сприятли-
вих погодних умов і на родю-
чих землях. 

На це насамперед звернула 
увагу фермер з Канади, керів-
ник проекту IFC (Міжнародна 
фінансова корпорація) «Роз-
виток фінансування аграр-
ного сектору в Східній Євро-
пі та Центральній Азії» Лія 
Сорока. За її словами, в Кана-

ді цей показник може досягати 
75 ц/га за менш сприятливого 
для аграріїв клімату і з гіршим 
ґрунтом.

То що ж нам слід зробити? 
Державі — змінити систему, а 
сільгоспвиробникам — підхо-
ди до виробництва. Тут і стане 

у пригоді міжнародний досвід. 
Уперше в Україні започатко-
вано проект, який сприяти-
ме стабільному розвитку сіль-
ського господарства та зміц-
ненню нашої позиції як 
країни-експортера на 
міжнародній арені. 4
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Марківський районний суд Луганської області викликає від-
повідача Кондратенка Максима Володимировича на судове за-
сідання для розгляду цивільної справи за позовом Кондратенко
Дар’ї Павлівни до Кондратенка Максима Володимировича про
розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марківського 
районного суду Луганської області 15.02.2016 р. о 09 год. 00 хв. 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. Е. Дідоренко

Шевченківський районний суд міста Києва за адресою: м. Ки-
їв, вул. Дегтярівська, 31-А, викликає на 12.02.2016 року о 09
год. 30 хв. відповідача Митрофанова В’ячеслава Григоровича по
справі за позовом Моторного (транспортного) страхового бюро
України до Митрофанова В’ячеслава Григоровича про відшко-
дування в порядку регресу витрат, пов’язаних з виплатою стра-
хового відшкодування.

Відповідач викликається в судове засідання, у разі неявки
справа розглядатиметься у його відсутність.

Суддя Рибак М. А.

Рокитнянський районний суд Київської області повідомляє
Кошелюка Руслана Івановича, що цивільна справа №
2/375/58/16 за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Кошелюка
Руслана Івановича про стягнення заборгованості, призначена до
судового розгляду на 09.00 годину 12.02.2016 року за адресою:
смт Рокитне Київської області, вул. Заводська, 11.

В разі неявки справа буде розглянута у вашу відсутність на
підставі наявних доказів.

Суддя Л. М. Нечепоренко

Уточнення: 
В оголошенні, надру-

кованому  в газеті 
№ 21 від 3.02.2016
року, про виклик до
Гайворонського рай-
суду Кіровоградської
обл. (суддя Поліщук

В. В.) Войченка Олек-
сандра Олександро-

вича за позовом 
ПАТ КБ «Надра» пра-
вильно читати дату
судового засідання:

17.02.2016 р., 
інше без змін.

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕГБАНК» оголошує аукціон з реалізації
активів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕГБАНК» шляхом відступлення

прав вимоги за кредитами іншим фінансовим установам, який проводитиметься 
на електронному торговому майданчику Української універсальної біржі

(www.uub.com.ua)

Місцезнаходження кредитних справ: м. Київ, вул. Жилянська, 27. 
Умови продажу:
1. Аукціон  проводиться відповідно до Правил біржової торгівлі на Українській універсальній бір-

жі та Регламенту організації та проведення торгів на електронному майданчику Української універ-
сальної біржі. Переможець аукціону зобов'язаний сплатити Українській універсальній біржі винаго-
роду за проведення аукціону. Порядок прийняття участі в аукціоні в електронній формі розміщений
на веб-сайті Виконавця: http://uub.com.ua. 

2. Лот №1 виставляється на продаж на перший аукціон.
3. Учасники аукціону сплачують:
- реєстраційний внесок  – 609 (шістсот дев’ять) гривень 00 копійок, в т.ч. ПДВ, на поточний ра-

хунок № 26000000001643 в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614, код єДРПОУ 25158707, от-
римувач – Українська універсальна біржа;

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

4. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
5. Крок аукціону – 1 % (один відсоток)  від початкової ціни лота. 
6. Аукціон відбудеться за наявності одного учасника.
7. Витрати по організації та проведенню аукціону покладаються на покупця (переможця аукціо-

ну), який в момент подання заяви на участь в аукціоні укладає договір про умови участі в аукціоні
з Виконавцем.

8. Переможець аукціону укладає договір купівлі-продажу протягом «10» календарних днів з дати
повної сплати за придбане на аукціоні майно. Переможець аукціону сплачує в безготівковій формі
кошти за придбане на аукціоні майно за вирахуванням суми гарантійного внеску на розрахунковий
рахунок Замовника №32071101901026 в Національному банку України, МФО 300001, отримувач
ПАТ «ЛЕГБАНК» (в стадії ліквідації), код єДРПОУ 14291780, протягом «5» робочих днів з дати під-
писання протоколу аукціону. Гарантійний внесок, сплачений переможцем аукціону, зараховується
до ціни продажу майна, що підлягає сплаті.

9. Ознайомитись з активами, що пропонуються до продажу на аукціоні, можна щодня, крім ви-
хідних днів, з 10.00 до 16.00 за їх місцезнаходженням, попередньо зателефонувавши за телефоном
(050) 465-55-44.

Час початку аукціону: о 14 год. 00 хв. 23.02.2016 року.
Місце проведення аукціону (у формі електронних торгів): www.uub.com.ua.
Прийом заяв на участь в аукціоні проводиться за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55, 

к. 413, та закінчується 19.02.2016 р. о 17 год. 00 хв. 
Охочим придбати активи звертатися до служби з організації аукціону: 01601, м. Київ, вул.

Б.Хмельницького, буд. 55, оф. 413, тел. (044) 278-04-27, щоденно, крім вихідних, з 09.00 до 17.00.

Офіційне повідомлення ПАТ «Укртелеком»
З 01 березня 2016 року ПАТ «Укртелеком» змінює умови тарифних планів «Домашній Базовий», «Домашній Мінімальний»,

«Спільний Базовий» та «Спільний Мінімальний» на послуги фіксованого телефонного зв’язку для абонентів (фізичних осіб) те-
лефонної мережі, які користуються основним телефонним апаратом. 

Відповідно до умов тарифних планів «Домашній Базовий», «Домашній Мінімальний», «Спільний Базовий» та «Спільний Мі-
німальний», щомісячний платіж, який абонент сплачує відповідно до виставлених рахунків, складається з абонентної плати за
користування телефонним апаратом та плати за сукупний обсяг послуг, включений до тарифних планів.

Починаючи з 01 березня 2016 року:
• Абонентна плата за користування телефонним апаратом, що включена до зазначених тарифних планів, не змінюється та й

надалі відповідатиме чинним Граничним тарифам на загальнодоступні телекомунікаційні послуги, що затверджені Рішен-
ням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 02.09.2015 № 455.

• Плата за сукупний обсяг послуг, а саме 500 хвилин міжміських дзвінків по Україні та 500 хвилин розмов з абонентами SIP-
телефонії (номери з кодом «892»), що включені до тарифних планів, становитиме 2,16 грн. без ПДВ на місяць. 

Також з 01 березня 2016 року ПАТ «Укртелеком» розпочинає проведення програми лояльності для абонентів, що одночасно
користуються послугами фіксованого телефонного зв’язку та послугами доступу до Інтернет від ПАТ «Укртелеком». У зв’язку з
цим розмір щомісячного платежу за тарифні плани «Домашній Базовий», «Домашній Мінімальний», «Спільний Базовий» та
«Спільний Мінімальний» для таких абонентів не зміниться.

Додатково повідомляємо, що абонент має змогу безкоштовно змінити тарифний план на будь-який інший доступний за ад-
ресою встановлення його телефону, у тому числі і на тарифні плани, що не включають хвилини на міжміські дзвінки та дзвінки
на SIP-номери, відповідно до технічної можливості.

Абонент може здійснити зміну тарифного плану, зателефонувавши за телефонами контакт-центру або безпосередньо звер-
нувшись до будь-якого центру обслуговування абонентів ПАТ «Укртелеком».

Детальну інформацію про умови всіх тарифних планів ПАТ «Укртелеком» розміщено на веб-сайті www.ukrtelecom.ua у розділі
«Телефонний зв’язок», а також у всіх центрах обслуговування абонентів.

Отримати будь-яку додаткову інформацію можна також і за телефонами контакт-центру 0 800 506 800 (дзвінки безкоштовні
в межах України з номерів українських операторів), 044 246 68 00 (згідно з тарифами оператора абонента).

Краматорський міський суд Донецької області (84000, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивіль-
ну справу за позовом ПАТ «ВБР» до Лабинцева Володими-
ра Юрійовича, Лабинцевої Ганни Сергіївни про стягнення
заборгованості за кредитним договором, місце проживан-
ня яких невідомо, викликаються на 12 лютого 2016 року о
14.00 годині до суду, каб. №3, для участі у розгляді справи
по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачі по-
винні повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута у їхню відсутність.

Суддя Літовка В. В.

Приморський районний суд Запорізької області викли-
кає в судове засідання на 12 лютого 2016 року о 15.30 го-
дині (резервна дата 16 лютого 2016 року о 08.00 годині) за
адресою: м. Приморськ, вул. Леніна, 26, зал №2, 1-й по-
верх, як відповідачів Болхудере Володимира Івановича та
Болхудере Ольгу Іллівну по цивільній справі №
326/2015/15-цр. за позовом Публічного акціонерного това-
риства «ВСЕУКРАЇНСЬКИй БАНК РОЗВИТКУ» до Болхудере
Володимира Івановича, Болхудере Ольги Іллівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

У разі неявки відповідачів у судове засідання на вказані
дату та час, справу буде розглянуто за їхньої відсутності.

Суддя О. М. Чапланова

Васильківський районний суд Дніпропетровської
області (52600, смт Васильківка, вул. Комсомольська,
23) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Проценка євгена Вікторовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.
Останнє місце реєстрації відповідача: сел. Просяна По-
кровського району Дніпропетровської області, який
викликається на 13.20 год. 12 лютого 2016 року (попе-
реднє судове засідання) та о 09.00 год. 17 лютого 2016
року до суду для участі у розгляді справи. З позовною
заявою відповідач може ознайомитися у Васильків-
ському райсуді.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази (до 12.02.2016 р.). У випадку
неприбуття відповідача в судові засідання, оголошен-
ня вважається належними повідомленням про час та
місце розгляду справи і у випадку неявки до суду від-
повідача Проценка є. В., справа підлягає розгляду за
його відсутності.

Суддя К. Г. Порох

Великобагачанський районний суд Полтавської області викликає
як відповідача Соболя Василя Васильовича, 13.04.1993 року народ-
ження, останнє відоме місце реєстрації: вулиця Гоголя, 46, с. Крас-
ногорівка, Великобагачанський район, Полтавська область, який
вибув 19.04.2013 року в м. Полтаву (адреса невідома), у судове за-
сідання по цивільній справі №525/1410/15-ц за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Соболя Василя Васильовича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором у сумі 16 774 грн 76 коп., яке від-
будеться о 9 годині 12 лютого 2016 року в приміщенні суду за ад-
ресою: вул. Шевченка, 69, сел. Велика Багачка Полтавської області.
У разі неявки в судове засідання відповідача Соболя B. B. слухання
справи відбудеться за його відсутності. 

Суддя В. В. Хоролець

Загублений кваліфікаційний сертифікат
інженера-проектувальника за № 009677, серія АР, 

виданий 19.03.2014 р. на ім’я Тюріна Павла Васильовича,
номер в реєстрі зареєстрованих осіб — 8610, 

вважати недійсним.

реклама   оголошення   виклики до суду   реклама   оголошення   виклики до суду

 

№  
лоту 

Кредитний 
договір № 

Дата 
початку 

Дата 
закінчення 

Інформація про забезпечення 
виконання зобов’ язань  
за кредитним договором 

Початкова ціна №1 
без ПДВ (не 

оподатковується 
ПДВ), грн. 

Гарантійний 
внесок  

по кожному 
лоту (без 
ПДВ), грн. 

1 01/10КЮ 24.12.2010 22.12.2014 Нерухоме майно (комплекс 
будівель та споруд цукрового 
заводу), (Черкаська область,  
м. Сміла, вул. Р. Люксембург, 6). 
Обладнання виробничого цеху 
заводу (Черкаська область,  
м. Сміла, вул. Р. Люксембург, 6) 

8 165 681,70 816 568,12 

 
 

Додаток 1
до Типового договору постачання природного

газу побутовим споживачам
(пункт 1.3 розділу І)

Постачальнику: _______________________________
(назва Постачальника)

Споживач: __________________________________
(П.І.Б. та ідентифікаційний номер (за наявності))

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ
до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам

Ознайомившись з умовами Типового договору постачання природного газу
побутовим споживачам, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня
2015 року № 2500 (далі – Договір), на офіційному сайті НКРЕКП, сайті Поста-
чальника в мережі Інтернет за адресою: http: www._____________ та в друко-
ваному виданні, що публікується в межах території ліцензованої діяльності
_________________________________, приєднуюсь до умов Договору з таким

(зазначити назву та дату друку тощо)
нижченаведеними персоніфікованими даними.

Персоніфіковані дані Споживача:

За Договором розрахунок Cпоживача за природний газ здійснюється *:

____________
* Необхідно обрати лише один з варіантів.
** Постачальник зобов’язується не рідше одного разу на шість місяців

здійснювати звіряння фактичного об’єму (обсягу) газу за даними Оператора
ГРМ та здійснювати відповідний перерахунок Споживачу. 

Спосіб оплати за цим Договором:

Відмітка про підписання Споживачем цієї заяви-приєднання:

__________________ _______________________ _____________________
(дата) (особистий підпис) (П.І.Б. Споживача)

Своїм підписом Споживач підтверджує згоду на автоматизовану обробку
його персональних даних згідно з чинним законодавством та можливу їх пере-
дачу третім особам, які мають право на отримання цих даних згідно з чинним
законодавством, у тому числі щодо кількісних та/або вартісних обсягів наданих
за Договором послуг.

Примітки:
1. За наявності іншого співвласника об’єкта Споживача або за відсутності у

Споживача документа, яким власник (співвласник) об’єкта уповноважує його
на укладання Договору, заява-приєднання додатково має містити погоджу-
вальний підпис такого власника (співвласника).

2. якщо Постачальником є суб’єкт господарювання, на якого відповідно до
статті 11 Закону України «Про ринок природного газу» покладені спеціальні
обов’язки із постачання природного газу побутовим споживачам, заява-приєд-
нання має містити нижченаведену інформацію:

Додаток 2
до Типового договору постачання природного

газу побутовим споживачам
(пункт 1.3 розділу І)

(лист друкується на бланку постачальника, на якого в установленому порядку покладені 
спеціальні обов’язки з постачання природного газу побутовим споживачам)

Споживачу: __________________________________
(П.І.Б. та ідентифікаційний номер (за наявності))

Керуючись Правилами постачання природного газу, затвердженими поста-
новою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року  № 2496, та статтями 633, 634, 641,
642  Цивільного  кодексу України,

______________________________ (далі – Постачальник) пропонує Вам
(найменування постачальника із спеціальними обов’язками)

укласти з ним договір постачання природного газу на умовах Типового догово-
ру постачання природного газу побутовим споживачам, затвердженого поста-
новою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2500 (далі – Договір), які є однако-
вими для всіх споживачів України, шляхом підписання Вами заяви-приєднання
до умов Договору, яка додається до цього листа.

Ознайомитись з умовами Договору можливо на офіційному сайті НКРЕКП,
сайті Постачальника в мережі Інтернет за адресою:
http:www.________________ та в офіційному друкованому виданні
________________________________________.

(зазначити назву та дату друку тощо)
Підтвердженням (акцептуванням) Вашого приєднання до умов Договору є

підписана та повернута на нашу адресу заява-приєднання, та/або сплачений Ва-
ми рахунок (квитанція) Постачальника за поставлений природний газ, та/або
документальне підтвердження споживання природного газу.

У разі Вашої незгоди укласти Договір з постачальником із спеціальними
обов’язками та за відсутності укладеного в установленому порядку договору по-
стачання природного газу з іншим постачальником Ви не маєте права спожива-
ти природний газ із газорозподільної системи та повинні подати до Оператора
ГРМ письмову заяву про припинення розподілу природного газу на Ваш об’єкт.

Реквізити Постачальника:
___________________________________
___________________________________

Телефон Постачальника для консультацій: ____________________
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оголошення
Житомирський районний суд Житомирської області

викликає Монастирського Володимира Романовича в
судове засідання, що відбудеться о 9 годині 00 хвилин
23 лютого 2016 року за адресою: м. Житомир, вул.
Щорса, 92, каб. 16, в якості відповідача по цивільній
справі №278/3679/15-ц за позовом ПАТ «Українська охо-
ронно-страхова компанія» про стягнення коштів в по-
рядку регресу.

В призначений для слухання справи день і час Ви
маєте право з’явитись для участі у судовому засіданні.

Готуватись до слухання справи (знайомитись з мате-
ріалами справи, знімати копії, заявляти клопотання про
забезпечення доказів (виклик свідків, витребування
письмових доказів) тощо, у випадку прийняття у ній
участі, прошу завчасно до дати, визначеної для слухання
справи.

Крім того, повідомляю, що в судове засідання Ви по-
винні надати всі оригінали документів, якими обґрунто-
вуєте свої заперечення проти вимог або копії цих
документів, завірених у встановленому законом порядку
у випадку невизнання заявленого позову.

У разі Вашого неприбуття в судове засідання, суд роз-
гляне справу у Вашу відсутність за наявними в матеріа-
лах справи доказами.

Для входу в приміщення суду Ви повинні мати при
собі паспорт або інший документ, що підтверджує особу.

Суддя Є. О. Грубіян

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільні справи за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк»
про стягнення заборгованості до: 

1. Відповідач Тереніна Олександра Михайлівна, ос-
таннє місце реєстрації та проживання: Донецька обл., 
м. Слов’янськ, пров. Грабовського, буд. 45, викликається
15 лютого 2016 року о 13 год. 00 хв. до суду для участі
у розгляді справи по суті.

2. Відповідач Бірюков Володимир Олегович, останнє
місце реєстрації та проживання: Донецька обл., 
м. Слов’янськ, вул. Серова, буд. 76, викликається 15 лю-
того 2016 року о 13 год. 00 хв. до суду для участі у роз-
гляді справи по суті.

3. Відповідач Песляк Віктор Георгійович, останнє
місце реєстрації та проживання: Донецька обл., 
м. Слов’янськ, вул. Корольова, буд. 28, викликається 15
лютого 2016 року о 13 год. 00 хв. до суду для участі у
розгляді справи по суті.

4. Відповідач Песляк Олена Сергіївна, останнє місце
реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Слов’янськ,
пров. Виноградний, буд. 3, кв. 156, викликається 15 лю-
того 2016 року о 13 год. 00 хв. до суду для участі у роз-
гляді справи по суті.

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

Суддя О. В. Неженцева

Державна фітосанітарна інспекція Хмель-
ницької області (код ЄДРПОУ 38482108) припиняє
діяльність у зв’язку із реорганізацією шляхом приєд-
нання до Головного управління Держпродспоживслужби
в Хмельницькій області, постанова КМУ від 16.12.2015
№ 1092 «Про утворення територіальних органів Держав-
ної служби України з питань безпечності харчових про-
дуктів та захисту споживачів». 

Головою комісії з реорганізації призначено Гому
Олександра Анатолійовича, тел. (03822) 2-41-55.

Претензії кредиторів приймаються не пізніше двох мі-
сяців з дня опублікування (з 09.02.2016 по 10.04.2016)
за адресою: Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул.
Купріна, 48.

Повістка про виклик 
Підозрюваних при здійсненні судового засідання в по-

рядку спеціального судового провадження. Обвинувачений
Сідельников Микола Миколайович, 26.06.1992 р.н., зареєс-
трований за адресою: Одеська обл., м. Іллічівськ, с. Бурлача
балка, вул. Центральна, 17, та підозрювана Авдєєва Інга Ми-
колаївна, 12.03.1990 р.н., зареєстрована за адресою: 
м. Одеса, вул. Б.Хмельницького, буд. 37, кв.4, відповідно до
вимог 297-5, 323 КПК України викликаються в судове засі-
дання, що відбудеться 12 лютого 2016 року о 10 годині 30
хвилин в залі судових засідань №229 Приморського район-
ного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська,
33, для участі в судовому засіданні в якості обвинувачених.

Суддя В. М. Коваленко

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) роз-
глядає цивільну справу за позовом Євсюкової Ольги Мико-
лаївни до Каркохіна Дмитра Геннадійовича, 3-тя особа:
Орган опіки та піклування Артемівської міської ради, про по-
збавлення батьківських прав. Відповідач у справі Каркохін
Дмитро Геннадійович, останнє відоме місце проживання:
Донецька область, м. Горлівка, вул. Чернікова, буд. 47, кв.
5, викликається на 12 лютого 2016 року о 08 годині 00 хви-
лин до суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Чемодурова Н. О.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 13) розгляда-
ється цивільна справа за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до
Кабацького Сергія Андрійовича про стягнення заборго-
ваності.

Відповідач Кабацький С. А. викликається до каб. №6
суду на 15 лютого 2016 року на 11 годину  00 хвилин для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Бєлоусов А. Є.

У провадженні Павлоградського міськрайонного
суду Дніпропетровської області знаходиться ци-
вільна справа № 185/9799/15-ц за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Кредобанк» до
Кушманова Олексія Євгеновича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Відповідач Кушманов Олексій Євгенович викли-
кається у судове засідання на 11:00 год. 23 лютого
2016 року у приміщення Павлоградського міськра -
йонного суду Дніпропетровської області: Дніпропет-
ровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська,
буд.135, кабінет № 203. Суддя Боженко Л. В.

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

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського,
буд. 2) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ
КБ «ПРИВАТБАНК» до Карпова Валерія Володими-
ровича про стягнення заборгованості. Відповідач у
справі Карпов Валерій Володимирович, відоме місце
проживання якого: Донецька область, м. Горлівка,
пров. Короткий, буд. 17, викликається на 18 лютого
2016 року на 08 годину 10 хвилин до суду для участі
у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у його відсут-
ність. 

Суддя Чемодурова Н. О.

Приморський районний суд м. Одеси викликає закон-
ного представника неповнолітньої особи Лагоди Назара
Олександровича — Лагоду Олександра Юрійовича, 
№ 522/136/15-ц за позовом Лагоди Юрія Олександро-
вича до Толпигіної Наталії Вікторівни, законного пред-
ставника неповнолітньої особи Лагоди Назара
Олександровича — Лагоду Олександра Юрійовича, треті
особи Приморський районний відділ у м. Одесі держав-
ної міграційної служби України, Приморська районна ад-
міністрація Одеської міської ради про скасування зняття
з реєстраційного обліку та визнання договору купівлі-
продажу недійсним та за зустрічним позовом Толпигіної
Наталії Вікторівни до Лагоди Юрія Олександровича про
стягнення набутих грошових коштів без достатньої під-
стави. Засідання відбудеться 25.02.2016 р. об 14.00 год.
в приміщенні Приморського райсуду м. Одеси за адре-
сою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, зал № 212.

Суддя В. І. Загороднюк

Товарна біржа «Київська агропромислова
біржа» повідомляє, що 03 березня 2016 року відбудеться
загальний спеціалізований аукціон з продажу необробленої
деревини (ресурс ІІ кварталу 2016 року).

Торги проводяться о 10 годині в приміщенні біржі 
(м. Київ, вул. Червоноармійська, 5, приміщення 6Б, 5-й по-
верх, торговий зал товарної біржі «Київська агропромислова
біржа»). 

Суб’єкти підприємницької діяльності та фізичні особи,
що бажають взяти участь в аукціонах, подають за адресою:
01004 м. Київ, вул. Червоноармійська, 5, приміщення 6Б, 5
поверх (тел. 044 230 95 49), такі документи:

1. Заяву на участь в аукціонних торгах.
2. Належним чином засвідчені копії Свідоцтва про дер-

жавну реєстрацію підприємства або Виписки з єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців (юридичної особи або фізичної особи –
підприємця) та установчих документів (статуту).

3. Копії довідки про взяття на облік платника податків,
довідки з державного комітету статистики України та сві-
доцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість
(свідоцтва про сплату єдиного податку).

4. Довідка за підписом керівника суб’єкта господарю-
вання щодо обсягів фактично переробленої необробленої
деревини за попередній квартал.

5. Довіреність уповноваженим особам покупця з повно-
важеннями на участь в аукціоні та на підписання договорів
купівлі – продажу.

6. Документ (копія платіжного доручення), що підтвер-
джує перерахування гарантійного внеску у розмірі 5 відсот-
ків від вартості заявлених на купівлю лотів.

Документацію з проведення аукціонних торгів та перелік
деревини, що виставляється на аукціонні торги, можна
одержати за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 5,
корп. 6Б, 5 поверх (e-mail: office@agrostock.kiev.ua), а також
з офіційного веб-сайту біржі www.visnik.kiev.ua.

Прийом заявок на аукціон завершується 
01 березня 2016 року о 17.00.

Аукціонний Комітет з організації та проведення аукціонних
торгів з продажу необробленої деревини

Тернівським міським судом Дніпропетровської області
11 грудня 2015 року ухвалено заочне рішення по цивільній
справі № 194/627/15-ц за позовом Бондаренка Олексія Сер-
гійовича до Розової Вікторії Михайлівни, третя особа:
служба у справах дітей виконавчого комітету Тернівської мі-
ської ради Дніпропетровської області, про позбавлення
батьківських прав, яким позовні вимоги задоволено по-
вністю та позбавлено батьківських прав Розову Вікторію
Михайлівну, 29 жовтня 1989 року народження, яка народи-
лася в м. Тернівка Дніпропетровської області, відносно ма-
лолітньої дитини Бондаренко Анастасії Олексіївни, 07 липня
2008 року народження.

Дане оголошення вважається належним повідомленням
та відповідачу роз’яснюється його право згідно ст. 228 ЦПК
України у разі незгоди із судовим рішенням звернутися до
Тернівського міського суд Дніпропетровської області з за-
явою про його перегляд протягом 10 днів з дня опубліку-
вання цього оголошення.

Суддя І. П. Пономаренко

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду
Дніпропетровської області знаходиться цивільна справа
№ 185/9792/15-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства «Кредобанк» до Чистюхіної Ганни Валенти-
нівни, Чистюхіна Ігоря Анатолійовича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Відповідачі Чистюхіна Ганна Валентинівна, Чистюхін
Ігор Анатолійович викликаються у судове засідання на
09:00 год. 02 березня 2016 року у приміщення Павлоград-
ського міськрайонного суду Дніпропетровської області:
Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпров-
ська, буд.135, кабінет № 203. Суддя Боженко Л. В.

Після опублікування оголошення в пресі, відповідач
вважається повідомленим про дату, час та місце роз-
гляду справи. У разі неявки відповідача справу буде роз-
глянуто за його відсутності.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання відповідача по
справі № 409/3125/15-ц за заявою Публічного акціо-
нерного товариства «АКТАБАНК» до Соколової Ва-
лерії Миколаївни та Соколова Владислава
Володимировича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 23.02.2016 року о
13:00 год. (резервна дата 01.03.2016 р. о 13:00 год.)
в залі суду за адресою: Луганська область, смт Бі-
локуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається Соколова Валерія Миколаївна, ос-
таннє місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Победо-
носна, буд. 21, кв. 255, та Соколов Владислав
Володимирович, останнє місце реєстрації: м. Лу-
ганськ, вул. Тихоокеанська, буд. 8 а.

У випадку неявки відповідачів, справу буде роз-
глянуто за їх відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Селидівський міський суд Донецької області (85400, м. Селидове, вул.
Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу за позовом Недзвицького Степана
Івановича до Бінгол Халіса про стягнення грошових коштів. Останнє відоме
місце мешкання відповідача Бінгол Халіса за адресою: Донецька область,
м. Донецьк, вул. Р. Люксембург, б. 6, який викликається на 17.02.2016 р. о
09.30 год. до суду для участі у розгляді справи по суті.

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

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається пові-
домленим про дату, час і місце розгляду справи, і у разі неявки до суду,
справа може бути розглянута за його відсутності. 

Суддя Пирогова Л. В. 

Високопільський районний суд Херсонської області повідомляє, що
03 березня 2016 року о 14 годині 00 хвилин в приміщенні суду за ад-
ресою : смт Високопілля, вул. Червоноармійська, 104 Херсонської об-
ласті , відбудеться судовий розгляд по цивільній справі № 652/626/15-ц
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Позняк Світлани Володимирівни
про стягнення заборгованості.

В судове засідання у вищевикладений час викликається відповідач
Позняк Світлана Володимирівна, 23 січня  1973 року народження.

В разі неявки відповідача в судове засідання або визнання причини
неявки неповажною, справа може бути розглянута у відсутність відпо-
відача на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Дригваль В. М.

Покровський районний суд Дніпропетровської області розглянув цивільні справи за по-
зовами ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» про стягнення заборгованості та виніс заочні рішення:

03.06.2015 року по справі № 189/537/15-ц до Хомутової Тетяни Миколаївни;
29.05.2015 року по справі № 189/656/15-ц до Крамар Юрія Миколайовича;
01.06.2015 року по справі № 189/873/15-ц до Осадчого Павла Федоровича;
08.06.2015 року по справі № 189/657/15-ц до Баннікова Олександра Анатолійовича;
17.06.2015 року по справі № 189/662/15-ц до Зикова Володимира Кузьмовича;
28.05.2015 року по справі № 189/482/15-ц до Радзивилюк Дмитра Васильовича;
28.05.2015 року по справі № 189/502/15-ц до Литвиненко Володимира Володимировича;
28.05.2015 року по справі № 189/484/15-ц до Бочарової Людмили Олександрівни.
Відповідачам роз’яснюються вимоги ст.228 ЦПК України: заочне рішення може бути пе-

реглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заява про перегляд
заочного рішення може бути подана протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Голова суду О. С. Пустовар

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добро-
пілля Донецької області, вул. Радянська, буд. 39 «А») розглядає цивільну
справу за позовом Татарова Ігоря Олександровича, про розірвання шлюбу.

Відповідач Шуліка Віра Сергіївна, 04.09.1987 р.н., останнє місце реєстра-
ції: 86786, Донецька обл., м. Зугрес, вул.60 років Жовтня, буд.29, кв.20, ви-
кликається на 25 лютого 2016 року на 09:30 годину до Добропільського
міськрайонного суду, каб.№14, для участі у розгляді справи. До розгляду
цивільної справи пропонується надати суду письмові пояснення та запере-
чення, а також усі наявні докази по справі. У випадку неприбуття до судового
засідання, необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше справу
буде розглянуто у її відсутність на підставі наявних у ній даних чи доказів і
ухвалено заочне рішення.

Суддя Хоменко Д. Є.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає в судове засідання в
якості відповідача Кузнецову Світлану Миколаївну, останнє відоме місце ре-
єстрації: м. Одеса, пр. Добровольського, буд. 78, кв. 82, на даний час реєс-
трація в м. Одесі та Одеській області відсутня, по цивільній справі 
№ 523/16862/15-ц за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Кузнецової Світ-
лани Миколаївни про стягнення боргу за договором кредиту.

Судовий розгляд справи відбудеться 25 лютого 2016 року о 12.00 годині
в приміщенні Суворовського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса,
вул. Чорноморського козацтва, буд. 68, зал судових засідань № 16.

До зазначеної дати пропонуємо відповідачу надати письмові заперечення
проти вимог позову та докази на їх підтвердження. В разі неявки в судове
засідання справа буде розглянута за відсутності відповідача на підставі на-
явних доказів.

Суддя Бузовський В. В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Кос-
тянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу
№ 233/34/16-ц за позовом ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Круп-
ської В.П. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі Крупська Вікторія Петрівна, 27.07.1975 р.н., останнє
відоме місце проживання якої: м. Дебальцеве Донецької області, вул. Кур-
чатова, буд. 84, кв.6, викликається до суду на 24 лютого 2016 року о 08-15
годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття відповідачка повинна повідомити суд про при-
чини неявки, інакше справа буде розглянута за її відсутності. 

Суддя О. С. Малінов

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112, м. Слов’янськ,
вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу про стягнення заборгова-
ності за позовом ПАТ «Дельта Банк».

Відповідач Бутченко Афанасій Миколайович, останнє місце реєстрації та про-
живання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Кірова, буд. 53, викликається 02 бе-
резня 2016 року о 09 год. 30 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач Бутченко Анна Анатоліївна, останнє місце реєстрації та проживання:
Донецька обл., Старобешівський р-н, смт Новий Світ, вул. А. Романової, буд. 3,
кв. 21, викликається 02 березня 2016 року о 09 год. 30 хв. до суду для участі у
розгляді справи по суті.

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

Суддя Кузнецов Р. В.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду знаходиться ци-
вільна справа №310/9053/15-ц за позовом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» до Рибакова
Сергія Анатолійовича про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 16.02.2016 р. о 16 годині 00 хвилин
в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запо-
різька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 406, суддя Тро-
ценко Т. А., тел. (код 06153) 3-55-31.

Суд викликає Рибакова Сергія Анатолійовича в якості відповідача.
Явка відповідача до суду є обов’язковою. В разі неявки відповідача

справа буде розглянута за наявними матеріалами.

Житомирський районний суд Житомирської області викликає Куят Валентина Гариковича
в судове засідання, що відбудеться о 14 годині 00 хвилин 2 березня 2016 року за адресою: 
м. Житомир, вул. Щорса, 92, каб. 16, в якості відповідача по цивільній справі №278/3777/15-ц
за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості.

В призначений для слухання справи день і час Ви маєте право з’явитись для участі у су-
довому засіданні.

Готуватись до слухання справи (знайомитись з матеріалами справи, знімати копії, заявляти
клопотання про забезпечення доказів (виклик свідків, витребування письмових доказів) тощо,
у випадку прийняття у ній участі, прошу завчасно до дати, визначеної для слухання справи.

Крім того, повідомляю, що в судове засідання Ви повинні надати всі оригінали документів,
якими обґрунтовуєте свої заперечення проти вимог або копії цих документів, завірених у вста-
новленому законом порядку у випадку невизнання заявленого позову. У разі Вашого непри-
буття в судове засідання, суд розгляне справу у Вашу відсутність за наявними в матеріалах
справи доказами.

Для входу в приміщення суду Ви повинні мати при собі паспорт або інший документ, що
підтверджує особу. 

Суддя Є. О. Грубіян

Втрачений судновий білет 
СЯ 011101 від 14 липня 2010 року на понтон, реєстраційний номер

ХМЕ-0398К, що належить Платон Анастасії Валеріївні, 
вважати недійсним.

Марківський райсуд Луганської обл. (смт Марківка, пл. Жовтнева, 31) викликає від-
повідача Акімову Світлану Олександрівну (справа № 417/1753/15-ц) на 16.02.2016 р.
об 11-00 год. за позовом КС «Компаньйон» про стягнення кредиту. У разі неявки справу
розглянуть без вашої участі згідно ст. 169 ЦПК України.

Суддя А. Е. Дідоренко

Втрачені поліси ОСЦПВВНТЗ: АІ/4053615, АІ/4053686, АІ/4053697 - АІ/4053700,
АІ/4053730, АІ/4053732-АІ/4053739, АІ/4053741, АІ/4053742, АІ/4053746 - АІ/4053748,
АІ/4753680, АІ/4753711, АІ/4924153, АІ/4924154, АІ/4924155, АІ/4946041, АІ/4952193,
АІ/4962669, АІ/4962670, АІ/4967609, АІ/4987092, АІ/4987252, АІ/4987257, страховик –
ПрАТ «Європейський страховий союз», код ЄДРПОУ 33552636 – вважати недійсними.
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Сватівський  районний суд Луганської обл. викли-
кає відповідачів за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк»
про стягнення заборгованості у судові засідання, які
відбудуться:

17.02.2016 року
16:00 Тубольцев Владимир Михайлович (цивільна

справа 426/5205/15-ц).
У разі неявки відповідачів в судове засідання суд

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

Суддя Пчолкін С. А.

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької об-
ласті повідомляє Міщенюк Катерину Вікторівну, яка про-
живає за адресою: м. Севастополь, с. Фруктове, вул.
Пушкіна, б. 6, про те, що 17 лютого 2016 року об 11-00
годині в приміщенні Мелітопольського міськрайонного
суду Запорізької області за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Мелітополь, вул. Дзержинського, 90, буде слу-
хатися цивільна справа № 320/355/16-ц за позовом
Міщенюк Олександра Анатолійовича до Промінівської
сільської ради, третя особа: Міщенюк Катерина Вікто-
рівна про визнання права власності на земельну ділянку
в порядку спадкування.

Суддя Ю. В. Ковальова

Попаснянський районний суд Луганської області
викликає відповідача Борзило Ларису Володими-
рівну, яка мешкає за адресою: Луганська область,
Попаснянський район, смт Комишуваха, вул. Ос-
тровського, б.5, кв. 1, у судове засідання по цивіль-
ній справі за 423/1478/15-ц за позовом ПАТ КБ
«Приват Банк» про стягнення заборгованості, що
відбудеться 15 лютого 2016 року о 12 год.00 хв. в
приміщенні суду за адресою: Луганська область, 
м. Попасна, вул. Суворова, 6, каб.№ 7.

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

Суддя А. В. Архипенко

Сєвєродонецький міський суд Луганської області
викликає в якості відповідачів за позовами ПАТ КБ
«Приватбанк» м. Дніпропетровськ про стягнення за-
боргованості у судові засідання, які відбудуться 24
лютого 2016 року о 15-20 год., Марченка Євгена
Леонідовича (місце реєстрації: Луганська область,
м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 109/135) (цивільна
справа №428/10775/15-ц); о 15-30 год. Степанову
Інгу Дмитрівну (місце реєстрації: Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, вул. Донецька, 28/25) (цивільна
справа №428/10773/15-ц).

Суддя І. О. Юзефович

Жашківський районний суд Черкаської області
повідомляє відповідача Грубася Геннадія Васильо-
вича, 22.01.1980 року народження, зареєстрованого
в с. Конело-Хутори Жашківського району Черкаської
області, про винесення 01 грудня 2015 року рішення
суду у справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про
стягнення заборгованості.

В разі неявки відповідача у десятиденний строк
після опублікування оголошення в Жашківський
районний суд Черкаської області для отримання
копії рішення, рішення буде вважатися таким, що на-
брало законної сили.

Суддя Р. В. Шимчик

До Олександрійського міськрайонного суду Кіро-
воградської області (Кіровоградська область, 
м. Олександрія, вул. Першотравнева, 30/а) у цивіль-
ній справі №398/404/15-ц за позовом Крячко Алли
Іванівни про визнання права власності на нерухоме
майно в якості відповідача на 22 березня 2016 року
на 09 годину 00 хвилин в кабінет №9 (суддя Петрова
О.Ф.) викликається Пономаренко Олена Сергіївна,
яка проживає за адресою: Автономна Республіка
Крим, м. Судак, вул. Іспрашкіна, буд. 11, кв. 24.

Сосницький районний суд Чернігівської області
викликає відповідача Бардакову Людмилу Григо-
рівну по справі № 745/16/16-ц за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Бардакової Людмили Григорівни
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром в судове засідання на 22.02.2016 року о 09:00
год., яке відбудеться в приміщенні зали суду за ад-
ресою: Чернігівська область, смт Сосниця, вул. Чер-
нігівська, 54, під головуванням судді Смаль І. А. У
випадку неявки відповідача справа буде розглянута
на підставі наявних у ній доказів.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріу-
поля (м. Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розгля-
дає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват
Банк» до Балабонова Івана Петровича про стягнення
заборгованості.

Відповідач у справі Балабонов Іван Петрович ви-
кликається на 29 лютого 2016 року на 08.00 год. до
Орджонікідзевського районного суду міста Маріу-
поля Донецької області для участі у розгляді справи
по суті.

Суддя Костромітіна О. О.

Жашківський районний суд Черкаської області
повідомляє відповідача Ткачука Володимира Петро-
вича, 22.04.1976 року народження, зареєстрованого
в по вул. Леніна, 101, м. Жашків Черкаської області,
про винесення 11 січня 2016 року рішення суду у
справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стяг-
нення заборгованості.

В разі неявки відповідача у десятиденний строк
після опублікування оголошення в Жашківський
районний суд Черкаської області для отримання
копії рішення, рішення буде вважатися таким, що на-
брало законної сили.

Суддя Р. В. Шимчик

Марківський районний суд Луганської області викли-
кає відповідача Сухарь Олександра Олександровича у
судове засідання для розгляду цивільної справи за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоц-
банк» до Сухарь Олександра Олександровича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марків-
ського районного суду Луганської області 16.02.2016 р.
о 09-00 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. Е. Дідоренко

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільні справи за позовом публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «Приватбанк» до Сорокіна
Ігоря Сергійовича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, місце проживання якого невідомо,
викликається на 25.02.2016 року о 08-00 годині до суду,
каб. №22, для участі у розгляді справ по суті.

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

Суддя Михальченко А. О.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріу-
поля (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) роз-
глядає справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Короткова Олександра Сергійовича про стягнення
заборгованості.

Відповідач по справі Коротков Олександр Сергі-
йович викликається на 22 лютого 2016 року на 15.30
годину до Орджонікідзевського районного суду
міста Маріуполя Донецької області для участі в роз-
гляді справи по суті.

Суддя Щербіна А. В.

Герцаївський районний суд Чернівецької області викли-
кає Байрамова Байрам Шота огли, 21.07.1982 р.н., зареєс-
трованого за адресою: с. Байраки, Герцаївського району
Чернівецької області, та Алієва Фазил Паша огли,
13.09.1970 р.н., зареєстрованого за адресою: вул. Жовтня,
26/1 с. Чернігівське, Лозівський р-н, Харківська обл., як від-
повідачів у судове засідання по цивільній справі
№714/728/15-ц//2/714/375/15 за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Дельта Банк» до Байрамова Байрам
Шота огли, Алієва Фазил Паша огли про стягнення забор-
гованості на 10:30 годину 29 лютого 2016 року за адресою:
м. Герца, вул. Центральна, 20 Чернівецької області. В разі
неявки в судове засідання, справу буде розглянуто без
Вашої участі.

Суддя Костишин Н. Я.

Оболонський районний суд м. Києва викликає у
судове засідання Сидоренка Володимира Петровича
в якості відповідача по цивільній справі
№2/756/1929/16р (756/16322/15-ц) за позовом ПАТ
«Укрсоцбанк» до Сидоренка Володимира Петровича
про звернення стягнення на предмет іпотеки. 

Судове засідання відбудеться 01 березня 2016 р.
о 10.30 годині в приміщенні Оболонського район-
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Ти-
мошенка, 2-є, каб.15.

Суддя Д. Г. Камбулов

Уманський міськрайонний суд Черкаської області
(20300, м. Умань, вул. Коломенська, 18) викликає
Тарасюка Романа Михайловича в судове засідання
на 23 лютого 2016 року на 09 год. 30 хв. як відпові-
дача у справі за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до
Тарасюка Романа Михайловича про стягнення за-
боргованості.

У разі неявки та невиконання обов’язку повідо-
мити суд про причини неявки, справу буде вирішено
без Вашої участі за наявними у справі доказами і по-
становлено заочне рішення.

Суддя Ю. В. Мазуренко

Таращанський районний суд Київської області по-
відомляє громадянина Крачка Ігоря Миколайовича,
що він викликається в судове засідання в якості від-
повідача в справі за позовом публічного акціонер-
ного товариства «Дельта Банк» про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Судове за-
сідання відбудеться 16 лютого 2016 року о 09 год.
00 хв. в залі суду за адресою: м. Тараща Київської
області, вул. Сікевича Володимира, 75. В разі неявки
справа буде розглянута за Вашої відсутності. 

Суддя Василенко О. М.

В провадженні Якимівського районного суду Запорізької
області знаходиться цивільна справа №330/19/16-ц (провад-
ження 2/330/105/2016) за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Щетініної Наталії Ігорівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором в сумі 278461 гривня 49 копійок. За-
значена справа призначена на 08 годин 30 хвилин
23.02.2016 року у приміщенні Якимівського районного суду
Запорізької області за адресою: вул. Пушкіна, 25, смт Яки-
мівка Запорізької області, суддя Ковальчук О. А., тел. 6-11-
80.

Суд викликає Щетініну Наталію Ігорівну як відповідача.
Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки відповідача у су-
дове засідання справа буде розглянута за наявними мате-
ріалами.

Тернопільський міськрайонний суд повідомляє,
що 16 лютого 2016 року об 11 год. 00 хв. в примі-
щенні суду (вул. Котляревського, 34, м. Тернопіль)
відбудеться розгляд цивільної справи за позовом
ТзОВ «Порше Мобіліті» до Благуляк Т. В., Стрільчука
І. М. про стягнення заборгованості. Просимо з’яви-
тися у судове засідання відповідача Стрільчука Ігоря
Михайловича, останнє відоме місце проживання:
вул. Новий Світ-бічна, 8/4, м. Тернопіль.

У разі неявки відповідачів в судове засідання,
справа буде розглядатися у їх відсутності.

Суддя Р. М. Грицак

Комсомольський районний суд м. Херсона пові-
домляє, що 03.03.2016 р. о 09-00 год. в приміщенні
суду за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29,
каб. № 410, відбудеться слухання цивільної справи
за позовом ПАТ АБ «Укргазбанк» до Ткача Олексія
Олександровича про стягнення заборгованості.

Просимо відповідача Ткача Олексія Олександро-
вича з’явитися до суду на вказані дату і час. У ви-
падку неявки відповідача справа буде розглянута у
його відсутність. 

Суддя О. Й. Ігнатенко

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає Арутюняна Ашота Таріеловича, місце проживання:
м. Луганськ, вул. Достоєвського, 54, як відповідача в судове
засідання по цивільній справі № 409/3492/15-ц за позовом
Моторного (транспортного) страхового бюро України до
Арутюняна Ашота Таріеловича про відшкодування в порядку
регресу витрат, пов’язаних з виплатою страхового відшко-
дування, що відбудеться 17.02.2016 року о 9 год. в примі-
щенні суду за адресою: 92200, Луганська область, смт
Білокуракине, пл. Шевченка, 2, тел.2-27-92.

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

Суддя В. Г. Скворцова

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Територіальну громаду м. Луганська в особі
Луганської міської ради як відповідача по цивільній
справі № 426/6780/15-ц за позовом Алексєєва Олек-
сандра Миколайовича до Територіальної громади 
м. Луганська в особі Луганської міської ради в су-
дове засідання, яке відбудеться 12 лютого 2016 року
о 09-00 годині в приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки у вказане судове засідання, суд роз-
глядатиме справу без Вашої участі па підставі 
ст. 169, 224 ЦПК України.

Суддя М. А. Гашинський

Деснянський районний суд м. Києва викликає в якості
відповідачів Куліченка Олександра Олександровича,
який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Бальзака,
16-А, кв. 66, Куліченко (Гашимову) Аллу Маратівну, яка
зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Бальзака, 16-А,
кв. 74, Голубенко Ксенію Олександрівну, яка зареєстро-
вана за адресою: м. Київ, вул. Бальзака, 63, кв. 163, в су-
дове засідання, яке призначене на 10.03.2016 року на 10
год. 30 хв., для розгляду справи за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Куліченка О. О., Куліченко A. M., Голу-
бенко К. О. про стягнення заборгованості. Адреса суду:
м. Київ, пр. Маяковського, 5-в, каб. 34.

Суддя Грегуль О. В.

Драбівський районний суд Черкаської області пові-
домляє, що 12 лютого 2016 року о 08 годині 50 хвилин
розглядатиметься цивільна справа за позовом Десятник
Таміли Василівни до Плічка Володимира Олександро-
вича про збільшення розміру аліментів.

Слухання справи відбудеться в приміщенні Драбів-
ського районного суду, розташованого за адресою: смт
Драбів, вул. Шевченка, 13 Черкаської області, під голо-
вуванням судді Чепурного О. П.

Відповідачу Плічку В. О. необхідно з’явитися до суду
у вказаний час і дати пояснення по справі. При собі мати
документи. Попереджаємо, що у разі неявки без поваж-
них причин справа буде розглянута за Вашої відсутності
за наявними у справі доказами.

Шевченківський районний суд м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А (каб. № 303),
викликає на 17.02.2016 року на 13 год. 30 хв. відпо-
відача Ахояна Автанділа Джаліловича по справі за
позовом Васильєвої Лесі Василівни до Ахояна Ав-
танділа Джаліловича про стягнення матеріальної та
моральної шкоди.

Відповідач викликається у судове засідання, у разі
неявки відповідача  справа розглядатиметься за
його відсутності.

Суддя В. О. Волошин

У провадженні Малиновського районного суду 
м. Одеси перебуває кримінальне провадження за обви-
нуваченням Гурського Артема Петровича, суддя І. В. Мо-
розова. Малиновським районним судом м. Одеси
здійснюється виклик обвинуваченого Гурського Артема
Петровича для участі у судовому розгляді у спеціаль-
ному судовому провадженні кримінального провад-
ження № 521/17665/15-к 1-кп/521/54/16 за ст. 368 ч. 3
КК України, які відбудуться 26.02.2016 року о 10 годині
00 хвилин, 21.03.2016 року о 10 годині 00 хвилин,
28.03.2016 року о 10 годині 00 хвилин, 04.04.2016 року
о 10 годині 00 хвилин, в залі судових засідань Малинов-
ського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса,
вул. Василя Стуса, 1а.

У Подільському районному суді м. Києва (04071,

м. Київ, вул. Хорива, 21) 03 березня 2016 року о 12

год. 00 хв. під головуванням судді Богінкевич С. М.

буде розглядатись цивільна справа за позовом Ко-

лесника Назара Андрійовича до Сухарєва Віталія

Анатолійовича про стягнення заборгованості за до-

говором позики. Явка вищезазначених осіб (сторін

по справі) у судове засідання обов’язкова.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає
в судове засідання Гулевського Віталія Володими-
ровича у в якості відповідача по цивільній справі за
позовом Товариства з обмеженою відповідальністю
«Автобудкомплекс-К» до Гулевського Віталія Воло-
димировича про відшкодування шкоди, яке відбу-
деться 21.03.2016 р. о 09:00 год. за адресою: м. Київ,
вул. Дегтярівська, 31-А, 4-й поверх, каб. 408. Явка
до суду обов’язкова. У разі неявки справа буде роз-
глядатися за наявними у справі доказами.

Суддя Піхур О. В. 

В провадженні Ірпінського міського суду Київської
області перебуває цивільна справа за позовом Щуки
Дмитра Миколайовича до Лисенка Валерія Мико-
лайовича, третя особа: Головне територіальне управ-
ління юстиції у Київській області про визнання
недійсним заповіту.

Суд викликає на 17.02.2016 р. на 10:00 год. Ли-
сенка Валерія Миколайовича якості відповідача.
Явка обов’язкова.

Суддя С. І. Оладько

Зарічний районний суд м. Суми відповідно до ч. 9
ст. 74 ЦПК України викликає відповідача Аббас
Зухір, 29 жовтня 1971 року народження, по справі
за позовом Аббас Діни Олегівни до Аббас Зухір про
розірвання шлюбу, в судове засідання на 22 лютого
2016 року на 09-00 годину за адресою: м. Суми, вул.
Академічна, 13, кабінет № 506, головуючий по справі
суддя Кривцова Г. В.

До зазначеної дати відповідачу пропонується на-
дати пояснення або заперечення на позов та докази
на їх підтвердження. У разі неявки відповідача
справа буде розглядатися у його відсутність в заоч-
ному порядку.

Мелітопольський міськрайонний суд повідомляє Сини-
цину Тетяну Юріївну (останнє відоме місце проживання: За-
порізька область, м. Мелітополь, бул. 30 років Перемоги,
50, кв. 96) про те, що 10 березня 2016 року о 09-00 годині в
приміщенні Мелітопольського міськрайонного суду Запо-
різької області за адресою: Запорізька область, м. Меліто-
поль, вул. Шмідта, 11, буде слухатися цивільна справа за
позовом Синицина Володимира Семеновича до Синициної
Тетяни Юріївни про розірвання шлюбу, суддя Купавська Н. М.
З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачка по
справі Синицина Т. Ю. вважається повідомленою про час та
місце розгляду справи і у випадку її неявки справа підлягає
розгляду за її відсутності.

Приморський районний суд м. Одеси викликає потер-
пілого Куценка Андрія Юрійовича, останнє відоме місце
проживання: Миколіївська обл., Первомайський район,
с. Болеславчик, вул. Первомайська, 11, в судове засі-
дання по справі №522/10821/14-к на підставі обвину-
вального акту стосовно Жиленко І. Г., обвинуваченої у
скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.125, ч.1 ст.121 КК
України, та Коробченко О. В. Розгляд справи відбудеться
16 лютого 2016 року о 15 годині в залі судових засідань
№229 Приморського районного суду м. Одеси за адре-
сою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому
засіданні, у разі неявки потерпілого в судове засідання
справа буде розглянута без його участі.

Суддя В. М. Коваленко

Рівненський міський суд Рівненської області ви-
кликає в судове засідання Лекан Віктора Анатолійо-
вича у цивільній справі за позовом Публічного
акціонерного товариства «Дельта Банк» до Лекан
Віктора Анатолійовича про звернення стягнення на
предмет іпотеки шляхом передачі у власність АТ
«Дельта Банк», яке відбудеться 03 березня 2016
року о 9:15 год. за адресою: м. Рівне, вул. Шкільна,
1, суддя М. А. Бердій. В разі неявки відповідача у су-
дове засідання справа буде розглянута у вашу від-
сутність на підставі наявних у справі доказів.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 10 ЛЮТОГО

Oбласть Нiч         День
Київська +2    -3      +2    +7
Житомирська -2   +3      +2    +7
Чернігівська +2    -3      +1    +6
Сумська +2    -3         0    +5
Закарпатська +1   +6      +6 +11
Рівненська +1   +6      +5 +10
Львівська +1   +6      +6 +11
Івано-Франківська +1   +6      +6 +11
Волинська +1   +6      +6 +11
Хмельницька -1   +4      +5 +10
Чернівецька +1   +6      +5 +10
Тернопільська +1   +6      +5 +10
Вінницька -1   +4      +2    +7

Oбласть Нiч          День
Черкаська +2      -3      +2    +7
Кіровоградська +2      -3      +2    +7
Полтавська +2      -3      +1    +6
Дніпропетровська +2      -3      +2    +7
Одеська +2      -3      +5  +10
Миколаївська +2      -3      +5  +10
Херсонська +2      -3      +5  +10
Запорізька +2      -3      +3    +8
Харківська -1      -6      +1    +6
Донецька -2      -7      +1    +6
Луганська -2      -7      +1    +6
Крим +2      -3      +6  +11
Київ -1     +1      +4    +6
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Золотий спринт Олени
Підгрушної

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

ЛІДЕР. Українська біатлоністка Олена Підгрушна здобула перемо-
гу в спринтерській гонці на етапі Кубка світу в Кенморі (Канада). На-
ша спортсменка без жодного промаху відстрілялась на двох вогневих
рубежах  та блискавично пробігла останнє коло дистанції. А головні
фаворити перегонів впоралися з сильними поривами вітру на стріль-
бищі. Це друга перемога Олени Підгрушної в кар’єрі, яка дала змогу
жіночій збірній піднятися на четверту сходинку в Кубку Націй. 

Результат українки — 19 хв. 56,9 сек. Друге місце у спринті посіла
Крістіна Гузік з Польщі (7,5 секунди відставання, 0 промахів), третє
— італійка Доротея Вієрер (+12,5 сек., 1). До десятки  найсильніших
потрапила й Ірина Варвинець, яка посіла восьме місце. А Олена Під-
грушна піднялася на сьоме місце в особистому заліку Кубка світу. 

Міністр молоді та спорту Ігор Жданов привітав свого колишнього
заступника, а  нині лідера збірної України Олену Підгрушну з блис-
кучою перемогою та зазначив, що ця медаль стала великим пода-
рунком мільйонам уболівальників.

Українки у плей-оф
другої Світової групи

Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»

ТЕНІС. Українські тенісистки виграли турнір I групи Євро-Афри-
канської зони Кубка Федерації, який проходив у ізраїльському Ейлаті
та  отримали  путівку до  плей-оф другої Світової групи. 

У фінальному матчі українки зійшлися з командою Ізраїлю і ви-
грали дві одиночні зустрічі — 2:0. Катерина Бондаренко була наба-
гато сильнішою за  Шахар Пеєр — 6:1, 6:1, а Леся Цуренко у другому
матчі обіграла в напруженій боротьбі ізраїльтянку Юлію Глушко —
7:6 (1), 7:6 (2). Таким чином, парна зустріч для визначення сильні-
шого не знадобилася.

Раніше, на груповому етапі змагань українки обіграли команди
Швеції та Португалії, вигравши у кожній з них всі три зустрічі — 3:0.

Плей-оф другої Світової групи відбудеться у квітні 2016 року. Су-
перник збірної України в боротьбі за місце у другому за значущістю
дивізіоні турніру визначиться пізніше.

Кубок Федерації є найпрестижнішим турніром у жіночому тенісі
серед національних команд — неофіційним чемпіонатом світу.

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

ІМ’Я.  «У нього пісня —
млинець, — сказав про зем-
ляка поет-пісняр Степан Галя-
барда і розшифрував: — Так
смачно лине до сердець».
Творчість (музична, поетична
та виконавська) тернополяни-
на  Василя Дунця  й справді
смачна-соковита, прекрасна
мелодикою, по-родинному за-
тишна, щира, сповнена висо-
кого громадянського звучан-
ня. 

Нині у його творчому до-
робку понад двісті пісень.
Першу створив, ще  навчаю-
чись у восьмому класі. Вчи-
телька запропонувала напи-

сати твір про Тернопіль. Про
дороге йому місто вирішив
розповісти у віршованій фор-
мі. Відтак захотілося покласти
цю поезію на музику. Тут уже
по допомогу звернувся до ви-
кладача музшколи, де опано-
вував гру на баяні. Згодом
брат Богдан, диригент, музи-
кант, педагог, навчив грати на
гітарі. 

Студентські роки пана Ва-
силя припали на час розквіту
бардівської пісні. Не захопити-
ся нею він, звісно ж, не міг.
Вищу світу здобував у Львів-
ському політехнічному інсти-
туті за фахом «інженер з бу-
дівництва автомобільних шля-
хів». У вільний час добирав
мелодії до авторських творів.

Це були ліричні пісні про при-
роду, світлі почуття, чарівне
місто Лева. 

Проте ніколи пісень не за-
писував, усе тримав у пам’яті,
з роками щось загубив-забув.
Бо вважав це виключно за-
хопленням. 

Сповна віддавався профе-
сії. Рівно 50 років присвятив
їй. Доля завжди любить кож-
ному з нас піднести сюрприз.
Василеві Ярославовичу зро-
била дуже приємний дару-
нок. Наприкінці 1980-х — на
початку 1990-х дмухнули на
повну міць вітри народного
піднесення, проголошення
державної незалежності Ук-
раїни. Такі епохальні події
знайшли яскраве відобра-

ження й у пісенній творчості
пана Василя. 

Нині  має в активі вже де-
сять магнітоальбомів і ком-
пакт-дисків. Останні два —
«Посміхайтесь, люди добрі»
та «Ми — українці» репрезен-
тував торік восени на своєму
доброчинному вечорі, а при-
буток від концерту передав
волонтерам Логістичного цен-
тру допомоги бійцям АТО.

Василь Дунець — лауреат
міжнародного фестивалю
«На хвилях Світязя», пере-
можець Всеукраїнського ра-
діофестивалю «Пісня року»,
здобував призові місця й на
інших пісенних святах-кон-
курсах. Його твори зазвуча-
ли у двох музичних фільмах,
які, до речі, транслювала
Всесвітня служба «Україн-
ське телебачення й радіо-
мовлення». 

Митець особливого зна-
чення надає текстам пісень.
«Вони мають бути доскона-
лими, розкривати тему твору
так, щоб за кілька хвилин
звучання пісня-вистава мог-
ла знайти в серці слухача
найпотаємніші куточки, за-
полонити його душу і зали-
шити слід надовго», — ді-
литься думками автор і вико-
навець. 

А я б виокремив три основ-
ні пласти тематики його тво-
рів. Передусім патріотична.
На другому місці — родинна.
Цікаво, що оспівав дідуся з
бабусею, батьків, синів, кож-
ного із шести онуків і навіть
любу тещу. І, звісно, не може
композитор оминути найсвіт-
лішу тему — кохання.

У піснях Василя Дунця лірика й патріотизм
нероздільні

фотофакт

ВЕСНІ — ДОРОГУ! Новий рік за місячним календарем —
найочікуваніше, найбажаніше, найяскравіше і найдовше свято
в країнах Східної Азії. У Китаї його називають Чунь цзе, що оз-
начає свято весни, воно триває 15 днів і завершується святом
червоних ліхтарів. А розпочинається найчастіше парадом дра-
конів. 

Перші п’ять днів нового року призначені для зустрічей. Рідні,
друзі, однокласники, співробітники навідують один одного. Тра-
диція дарування подарунків не дуже поширена в Китаї. На Чунь
цзе традиційним подарунком є Я-суй цянь — кишенькові гроші у
спеціальних червоних конвертах, які заведено дарувати дітям.
Дотримуючись давніх звичаїв, гроші дарують кожній дитині, що
прийшла до будинку в перші 15 днів нового року. У такий спосіб
залучають достаток, який у рік червоної мавпи до снаги примно-
жити кожному.

Традиція зустрічати Новий рік за місячним календарем знайш-
ла своїх прихильників і в Україні. Зокрема вже кілька років у
Львові в ці дні відбувається фестиваль китайської культури.
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