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Ринок таксі — 
у цивілізовані рамки

ЦИТАТА ДНЯ

ОЛЕКСІЙ ПАВЛЕНКО:

Парламент 
заступився за Меджліс 

ОФІЦІЙНО. Верховна Рада закликає міжнародне співтовари-
ство засудити заборону Меджлісу окупаційною владою Криму 
й звертається до світових лідерів і визнаних суспільних діячів 
сприяти захисту кримських татар від дискримінації та переслі-
дувань з боку РФ. Про це йдеться у зверненні парламенту до 
ООН, Європарламенту, ПАРЄ, ПА ОБСЄ, світових лідерів із за-
судженням порушень прав і свобод кримськотатарського наро-
ду в частині заборони окупаційною владою в АРК та Севасто-
полі Меджлісу з визнанням його екстремістською організацією. 

Від РФ вимагають негайно припинити порушення прав лю-
дини і свобод громадянина в Криму як невід’ємній частині су-
веренної України, зокрема прав кримських татар як корінного 
народу. Недопущення заборони окупаційною владою Криму ді-
яльності представницьких органів кримськотатарського наро-
ду — Курултаю та Меджлісу, що обрані відповідно до Деклара-
ції ООН про права корінних народів, ВР вважає спільними за-
вданнями усіх членів міжнародного співтовариства, які поділя-
ють загальновизнані цінності та повагу до прав людини. 

ЦИФРА ДНЯ

500  млн доларів  
розраховує залучити НАК «Нафтогаз 

України» від міжнародних фінансових 
установ на закупівлю природного газу 
для наступного опалювального сезону 

«Україна 
потребує інвестицій 

в інфраструктуру, 
виробництво продукції 

з  високою часткою 
доданої вартості, 

точних технологій 
і обладнання».

ДОКУМЕНТИ

ОСББ «Явір 2011» 
взяло найбільшу в Україні 
позику для впровадження 
енергоощадних заходів 
і виявилося у виграші

Міністр аграрної політики та продовольства про конкретні 
напрями галузевих інвестицій для іноземного бізнесу
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АКТУАльНА ТЕМА. Як примусити нелегального перевізника-
«грача» працювати в межах закону, стати особисто 
відповідальним у наданні пасажирові безпечних 
транспортних послуг?

Експорт у мінусі
ТЕНДЕНЦІЯ. У 2016 році валютна виручка від поставок за кордон продукції агросектору 
та металургії зменшуватиметься

Галина ІЩЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

У 2015-му Україна постави-
ла за кордон аграрних то-

варів на 8,5% більше. Натомість 
отримала на 12,6% меншу ва-

лютну виручку. Про це повідо-
мила спеціаліст відділу агро-
промислового комплексу ДП 
«Держзовнішінформ» Ольга 
Якубіна. 

Експерт уточнила, що у 2014 
році Україна експортувала 49,3 

мільйона тонн аграрної продук-
ції, у 2015-му — 53,5 мільйона 
тонн, або на 8,5% більше. При-
ріст стався насамперед за раху-
нок зернових культур. Основни-
ми покупцями нашої аграрної 
продукції торік були країни ЄС-

28 (тобто 28 країн європейської 
спільноти), забезпечивши Укра-
їні 17 мільярдів доларів надхо-
джень, Південно-Східна Азія 
(13,7 мільярда доларів), Близь-
кий Схід (11 мільярдів доларів), 
Північна Африка (9 мільярдів).

Та попри збільшення експорт-
них поставок у 2015 році, обсяги 
валютної виручки знижували-
ся. Це сталося насамперед 
через зменшення світо-
вих цін на зернові та олій-
ні культури. 4
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ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Указ Президента України «Про звільнення 
в запас військовослужбовців строкової 
служби, строки проведення чергових 
призовів та чергові призови громадян України 
на строкову військову службу у 2016 році»
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Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає Горянського Сергія Сергійовича як відповідача в
судове засідання для розгляду цивільної справи 
ЄУ№ 420/331/16-ц за позовного заявою Стрельченко
Ольги Анатоліївни до Горянського Сергія Сергійовича
про розірвання шлюбу, яке відбудеться 04 квітня 2016
року об 11 годині 30 хвилин (резервна дата судового за-
сідання — 06 квітня 2016 року о 10 годині 00 хвилин) в
приміщенні Новопсковського районного суду за адресою:
Луганська область, смт Новопсков, вул. Українська, 28.

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

Суддя В. В. Заботін

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідачів у судові засідання:

Краснолуцьку міську раду як відповідача в судове за-
сідання для розгляду цивільної справи за позовом Си-
чової Юлії Вікторівни до Краснолуцької міської ради про
продовження строків прийняття спадщини, яке відбу-
деться 07 квітня 2016 року о 15 годині 00 хвилин (ре-
зервна дата судового засідання — 11 квітня 2016 року
о 09 годині 00 хвилин) в приміщенні Новопсковського
районного суду за адресою: вул. Українська, 28, смт Но-
вопсков Луганської області.

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

Суддя В. В. Заботін

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Камко Сергія Олександровича, Камко Олену
Миколаївну як відповідачів у цивільній справі за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «ВСЕУК-
РАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ» до Камко C. O., Камко
О. М. про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором в судове засідання, яке відбудеться 07
квітня 2016 року о 09-00 год. в приміщенні суду за
адресою: Луганська обл., м. Сватове, пл. 50-річчя
Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд
проводитиме розгляд справи без участі відповідача.

Суддя О. А. Гашинська

Сєвєродонецький міський суд Луганської області
повідомляє: 

— 10 грудня 2015 року ухвалено заочне рішення
по цивільній справі №428/6993/15-ц за позовом Га-
ліченко Ганни Миколаївни до Галіченка Олександра
Володимировича про розірвання шлюбу;

— 11 березня 2016 року ухвалено заочне рішення
по цивільній справі №428/12508/15-ц за позовом
Арестова Дениса Валерійовича до Арестової Тетяни
Борисівни про розірвання шлюбу.

Суддя Г. Д. Скочій

Сєвєродонецький міський суд Луганської області

повідомляє, що 10 листопада 2015 року ухвалено за-

очне рішення по цивільній справі №428/9968/15-ц за

позовом Кучер Уляни Григорівни до Кучер Станіс-

лава Олеговича  про розірвання шлюбу, яким по-

зовні вимоги задоволені повністю.

Суддя Д. Б. Баронін

Новопсковський районний суд Луганської області викли-
кає Совасюка Сергія Валерійовича як відповідача в судове
засідання для розгляду цивільної справи ЄУ№ 420/277/16-ц
за позовною заявою Совасюк Олени Василівни до Совасюка
Сергія Валерійовича про надання дозволу на тимчасовий
виїзд за кордон малолітньої дитини без згоди батька, яке
відбудеться 05 квітня 2016 року о 16 годині 00 хвилин (ре-
зервна дата судового засідання — 07 квітня 2016 року о 16
годині 00 хвилин) в приміщенні Новопсковського районного
суду за адресою: Луганська область, смт Новопсков, вул.
Українська, 28.

У разі неявки на вказане судове засідання суд розгляда-
тиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. В. Заботін

В провадженні Сватівського районного суду Луганської об-
ласті (судді Гашинської О. А.) знаходиться кримінальне провад-
ження за клопотанням прокурора про застосування примусових
заходів медичного характеру № 426/769/16-к стосовно Гетма-
нова Давида Олександровича за ознаками кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст.115 КК України.  На підставі
ст. ст. 135, 325 КПК України, Сватівський районний суд Луган-
ської області викликає Чурікову Надію Петрівну, 30.09.1957 року
народження, як потерпілу в даному кримінальному провадженні,
яка мешкає за адресою: Луганська область, м. Молодогвар-
дійськ, кв. Кошового, 54/19, у судове засідання, яке відбудеться
04 квітня 2016 року о 10.00 год. в залі Сватівського районного
суду Луганської області, що розташований за адресою: Луган-
ська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Луганську міську раду як відповідача у ци-
вільній справі № 426/361/16-ц за позовом Войтович
Галини Федорівни до Луганської міської ради про
визнання права власності на квартиру в порядку
спадкування за заповітом в судове засідання, яке
відбудеться 06 квітня 2016 року о 09.00 год. в при-
міщенні суду за адресою: Луганська обл., м. Сватове,
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу Вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя О. А. Гашинська

Корабельний районний суд м. Миколаєва, який
розташований в м. Миколаєві по вул. Самойловича,
20-А, викликає в судове засідання як відповідача Ку-
лігіна Дмитра Віталійовича по цивільній справі 
№ 488/3993/15-ц провадження № 2/488/372/2016р.
за позовною заявою ПАТ «Дельта Банк» до Кулігіна
Дмитра Віталійовича, Кулігіної Ольги Миколаївни
про стягнення боргу.

Судове засідання відбудеться 21.04.2016 р. о 14
годині 30 хвилин у залі судових засідань № 6.

Останнє відоме місце проживання відповідача Ку-
лігіна Дмитра Віталійовича: Миколаївська область,
м. Миколаїв, вул. Дибенка, 36.

Ваша явка є обов’язковою. У разі неявки справа
буде розглянута без вашої участі.

Суддя Л. І. Селіщева

Червоноградський міський суд Львівської області
викликає як відповідачку Владику Оксану Володи-
мирівну в судове засідання у цивільній справі за по-
зовом Публічного акціонерного товариства
Комерційний банк «ПриватБанк» до Владики Оксани
Володимирівни (третя особа: відділ державної вико-
навчої служби Червоноградського міського управ-
ління юстиції) про звільнення майна з-під арешту,
яке відбудеться 19.04.2016 року о 09.15 год. у при-
міщенні суду за адресою: вул. Св. Володимира, 15,
м. Червоноград, Львівська область.

Головуючий суддя по справі Кріль М. Д.
У випадку неявки відповідачки відповідно до ч. 4

ст. 169 ЦПК України суд розглядатиме справу у її від-
сутності на підставі наявних у матеріалах справи
даних та доказів.

Бучацький районний суд Тернопільської області ви-
кликає в судове засідання як відповідача Назаровець Та-
раса Михайловича, місце перебування якого невідоме,
останнє місце проживання: м. Бучач, вул. Галицька,
120/3, Тернопільської області, по справі за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» до Назаровець Тараса Михайловича про
стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено об 11 год. 00 хв. 15 квітня
2016 року в приміщенні Бучацького районного суду Тер-
нопільської області за адресою: м. Бучач, вул. Міцке-
вича, 11. Явка до суду є обов’язковою. Відповідачу
пропонується надати свої заперечення щодо позову та
докази. У разі неявки, відповідач повинен повідомити
суд про причини.

В разі неявки без поважної причини справу буде роз-
глянуто у його відсутності згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК Ук-
раїни за наявними в ній доказами.

Суддя В. Б. Федорончук

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання представника від-
повідача по справі № 409/334/16-ц за позовом
Сухомлина Сергія Івановича до Олександрівської мі-
ської ради про визнання права власності на спадок
в порядку спадкування за законом.

Судове засідання відбудеться 12.04.2016 року о
09.00 год. (резервна дата на 14.04.2016 року о 09.00
год.) в залі суду за адресою: Луганська область, смт
Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається представник відповідача Олексан-
дрівської міської ради Луганської області, останнє
місце реєстрації: Луганська область, м. Олексан-
дрівськ, Червона площа, буд. 16.

У випадку неявки представника відповідача
справу буде розглянуто за його відсутності за наяв-
ними доказами.

Суддя Полєно B. C.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська,
буд. 39а) розглядає цивільну справу за позовом Зубілова
Дмитра Сергійовича до Харцизької міської ради про визна-
чення додаткового строку для подачі заяви про прийняття
спадщини.

Відповідач Харцизька міська рада, місцезнаходження:
Донецька область, м. Харцизьк, вул. Краснознаменська, 87а,
викликається на 05 квітня 2016 року о 09.30 годині до До-
бропільського міськрайонного суду, кабінет № 14, для участі
у розгляді справи. До розгляду цивільної справи пропону-
ється надати суду письмові пояснення та заперечення, а
також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача,
необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність на підставі наяв-
них у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Хоменко Д. Є.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2)
розглядає кримінальну справу за заявою заступника
прокурора Донецької області Трофімчука В. В. про від-
новлення втрачених матеріалів кримінального провад-
ження стосовно Фролова Є. М. за ст. 121 ч. 2, ст. 122 
ч. 1 КК України, Кузнєцова О. О. за ст. 122 ч. 1 КК Ук-
раїни.

Викликається засуджений Кузнєцов Олексій Олексан-
дрович, останнє відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, м. Горлівка, вул. Варламова, буд. 7, кв. 4, на 05
квітня 2016 року на 09 годину 30 хвилин до суду для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Чемодурова Н. О.

Слов’янським міськрайонним судом Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2)
розглядається цивільна справа за позовом Кіштанова
Едуарда Олександровича до Попкова Дмитра Володими-
ровича, третя особа Слов’янський міський центр зайня-
тості, про розірвання трудового договору.

Відповідач по справі Попков Дмитро Володимирович
(останнє відоме місце проживання: Донецька область,
м. Горлівка, вул. 60 років СРСР, будинок 22, квартира
121) викликається на 5 квітня 2016 року о 08 годині 30
хвилин, до судді Кривошеєва Д. А., 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.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа за позовом
Гетьманенко Олени Володимирівни до Територіальної
громади с. Андріївка в особі Андріївської селищної ради
Бердянського району Запорізької області, Христич Олек-
сія Івановича, Христич Володимира Володимировича про
визнання права власності на майно в порядку спадку-
вання за законом.

Суд викликає відповідачів Христич Олексія Івановича,
Христич Володимира Володимировича в судове засі-
дання, яке відбудеться 14.04.16 року о 14.00 годині в
приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адре-
сою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів,
64, каб. 506. Суддя Ревуцький С. І., тел. (код 06153) 
3-51-09. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки
справа буде розглянута за наявними матеріалами в за-
очному порядку.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Бурлаку Олексан-
дра Максимовича та Бурлаку Ігоря Максимовича як обвинувачених у кри-
мінальному провадженні № 296/1955/16-к по обвинуваченню у вчиненні
кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3 КК України, під голову-
ванням судді Аксьонова В.Є. в підготовче судове засідання, що відбудеться
08.04.2016 року о 10-00 год. в приміщенні Корольовського районного суду
м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний 1, зал 2-К (к. 106).

Явка обвинувачених в судове засідання обов’язкова.
Cуддя В. Є. Аксьонов

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області викликає Конфедерат Олену Анатолі-
ївну (останнє відоме місце її проживання: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Леніна, буд. 40/2, 
кв. 73) як відповідача у судове засідання по цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «ОТП Факторинг Україна» до Конфедерат Олени Анатоліївни про звернення стягнення на предмет
іпотеки.

Судове засідання відбудеться 14 квітня 2016 року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою:
м. Кременчук, вул. Першотравнева, 29/5, кабінет № 18.

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

Суддя Ж. О. Кривич

Білокуракинський районний суд Лу-
ганської області повідомляє, що 24 бе-
резня 2016 року розглянуто цивільну
справу № 409/322/16-ц за позовом Бар-
жака Валерія Володимировича до Бар-
жак Тетяни Григорівни про розірвання
шлюбу та винесено заочне рішення про
задоволення позову в повному обсязі.

Суддя Третяк О. Г.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, Донецька
область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват Банк»
до Калініна Геннадія Сергійовича про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Калінін Геннадій Сергійович, 25.01.1957 р.н. (який мешкає: До-
нецька область, м. Єнакієве, вул. Чайковського, 9/2, місце реєстрації невідоме) викли-
кається до суду (м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, кім. 313), для участі у
розгляді справи по суті на 4 квітня 2016 року о 09 годині 00 хвилин. Відповідачу про-
понується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідача, він повинен повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде
розглянута у його відсутність. 

Суддя Радченко Л. А.

Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в м. Вінниці
за адресою: вул. Грушевського, 17, у залі судових засідань № 13 06.04.2016
року об 11.00 годині відбудеться підготовче судове засідання в криміналь-
ному провадженні по обвинуваченню Просвіріна Андрія Олександровича у
вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвинувачення, захисник Каш-
прук Т. В., обвинувачений Просвірін А. О.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до
суду, просимо повідомити про причини неприбуття в судове засідання.

Броварський міськрайонний суд Київської області викликає як від-
повідача Коваленко Ольгу Сергіївну по цивільній справі № 361/789/16-ц,
провадження 2/361/1083/16 р. за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Ко-
валенко Ольги Сергіївни про стягнення заборгованості. Справу призна-
чено до розгляду на 05 квітня 2016 р. о 09.00 год. в приміщенні суду
за адресою: 07400, Київська область, м. Бровари, вул. Грушевського,
2, каб. № 209-210 (2-й поверх).

Суддя А. О. Шинкар

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Кофману Олександру Ігоровичу, 30.08.1977 року
народження, що проживає за адресою: Донецька область, м. Макі-
ївка, вул. Леніна, буд. 56 кв. 32, на підставі ст.ст. 133, 135 та 297-5
КПК України, Вам необхідно з’явитися  «04» квітня 2016 року до каб.
7 СВ УСБУ в Донецькій області, до слідчого в ОВС Заїки В. В., за ад-
ресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Георгіївська, буд.77,
для проведення слідчих (процесуальних) дій (відкриття матеріалів
досудового розслідування) у якості підозрюваного за Вашою участю
у кримінальному провадженні № 12015050000000774 за ч.1 ст.258-
3 КК України.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,
м. Костянтинівка, Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) роз-
глядає цивільну справу № 233/971/16-ц за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» до Жукової В.Л. про стягнення заборгованості. Відповідач
у справі Жукова Вікторія Леонідівна, 12.10.1980 р.н., останнє відоме
місце проживання: Донецька область, м. Макіївка, м-н Східний-2,
3/38, викликається до суду о 08 год. 15 хв. 15 квітня 2016 року (корп.
№ 2, каб. № 21), для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. В. Каліуш

Болградський районний суд Одеської області повідомляє відповідача Терзі Панаса Васильовича,
11 листопада 1973 року народження, останнє відоме місце реєстрації за адресою: вул. Радянська,
№ 6, с. Олександрівка, Болградський район, Одеська область, що 05.04.2016 року о 15.00 годині
в залі судового засідання № 4 Болградського районного суду Одеської області за адресою: Одеська
область, м. Болград, вул. 25 Серпня, № 192 відбудеться судове засідання по цивільній справі 
№ 497/457/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк»
до Терзі Панаса Васильовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Болградський районний суд пропонує відповідачу Терзі Панасу Васильовичу подати пояснення,
заперечення та усі наявні у нього докази по справі особисто або через представника.

У разі неявки в судове засідання Терзі Панаса Васильовича, справа може бути розглянута за
відсутністю відповідача та його представника за наявними у справі доказами.

Суддя С. В. Кодінцева

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає як
відповідача Анцупова Ігоря Анатолійовича, іденти-
фікаційний номер 2402007810 в судове засідання по
цивільній справі № 426/5596/15-ц за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Державний ощадний
банк України» до Анцупова Ігоря Анатолійовича, що
відбудеться 15 квітня 2016 року о 12-00 год.

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

Суддя О. М. Попова

Попільнянський районний суд Житомирської області
викликає в судове засідання як відповідача Кліваденко
Терезу Миколаївну, останнє місце проживання якої: 
с. Турбівка, Попільнянського району Житомирської об-
ласті, в цивільній справі за позовом Публічного Акціонер-
ного Товариства Комерційний Банк «Правекс-Банк» до
Кліваденко Терези Миколаївни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором, яке відбудеться о 12 годині
45 хвилин 19 квітня 2016 року в залі суду Попільнянського
районного суду в смт Попільня по вул. Б. Хмельницького,
24, Попільнянського району Житомирської області.

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

Суддя Є. О. Зайченко

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті повідомляє, що 01.03.2016 року розглянуто ци-
вільну справу № 409/47/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства «Державний ощадний банк
України» в особі філії — Луганського обласного уп-
равління АТ «Ощадбанк» до Куцевола Юрія Олексан-
дровича, Пугачова Сергія Вікторовича, Пугачової
Тетяни Валеріївни про стягнення заборгованості за
договором кредитної лінії № 102 від 03.12.2012 року
та винесено заочне рішення, яким позовні вимоги
задоволено повністю.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області
повідомляє, що 19 лютого 2016 року ухвалено за-
очне рішення по цивільній справі № 428/9084/15-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства
«Державний ощадний банк України» в особі філії —
Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк»
до Гуліча Ярослава Володимировича, третя особа
ФОП Гуліч Віталій Володимирович, про стягнення за-
боргованості, яким позовні вимоги задоволені по-
вністю.

Суддя Г. Д. Скочій
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оголошення
Тернівська державна нотаріальна контора у

відповідності зі статтею 63 Закону України «Про
нотаріат» повідомляє про відкриття спадщини
після смерті АЛХІМОВОЇ ЛІДІЇ ІЛЛІВНИ, яка по-
мерла 01 липня 2014 року і на день смерті про-
живала в місті Тернівка Дніпропетровської
області, вулиця Маяковського, будинок 16, квар-
тира 32. Спадкоємцям АЛХІМОВОЇ ЛІДІЇ ІЛЛІВНИ
необхідно з’явитися до Тернівської державної но-
таріальної контори за адресою: місто Тернівка,
вулиця Курська, будинок 12 в термін до 01 травня
2016 року.�

Новоайдарський районний суд Луганської об-
ласті викликає відповідача за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» про стягнення заборгованості у су-
дове засідання, яке відбудеться:

05.04.2016 року
10:30 Буніна Вікторія Ігорівна (цивільна справа

419/497/16-ц)
У разі неявки відповідача  в судове засідання

суд розглядатиме справу без Вашої участі на під-
ставі ст. 169 ЦПК України. 

Суддя Добривечір Л. Д.

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільну справу за позовом Публічного акціонерного то-
вариства КБ «Укрсоцбанк» до:

Сімак Наталії В’ячеславівни, Сімак Олега Павловича
про стягнення заборгованості за кредитним договором,
місце проживання яких невідомо, викликаються
24.05.2016 року о 10-00 год. до суду, каб. №3, для участі
у розгляді справи по суті; 234/186/16-ц. 

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

Суддя Літовка В. В.

Краматорський міський суд Донецької області
(84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) роз-
глядає цивільну справу за позовом Публічного акціо-
нерного товариства КБ «ПриватБанк» до Сергєєвої
Марини Вікторівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Відповідач, місце проживання
якого невідомо, викликається на 13-30 год. 25.05.2016
року до суду, каб. №3, для участі у розгляді справи 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 за його відсутності.

Суддя Літовка В. В.

Кривоозерський районний суд Миколаївської області пові-
домляє, що цивільна справа за позовом Мулик Василя Васи-
льовича, третя особа на стороні позивача Кривоозерська
районна державна адміністрація, як орган опіки і піклування
до Нечиталюк Людмили Василівни про позбавлення батьків-
ських прав та встановлення опіки, призначено до розгляду на
12 квітня 2016 року на 09.00 годину. Відповідачу Нечиталюк
Людмилі Василівні, останнє місце проживання якої є с. Оче-
ретня, вул. Леніна, 67 Кривоозерського району Миколаївської
області, необхідно з’явитись у судове засідання 12 квітня 2016
року на 09.00 годину, яке відбудеться в приміщенні Криво -
озерського районного суду за адресою: смт Криве Озеро вул.
Шевченка,1-а Миколаївської області.

Суддя Микитей Л. Л.

Чернігівський районний суд Запорізької області викли-
кає в судове засідання Павленка Василя Вікторовича (ос-
таннє відоме місце реєстрації: 86300, Донецька обл, 
м. Кіровське, вул. Миколаївська, буд. 15, кв. 5) як Відпові-
дача у справі №329/157/16-ц за позовом АБ «Експрес –
Банк» про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром. Явка обов’язкова. Про причину неявки необхідно пові-
домити суд. Засідання суду відбудеться 11 квітня 2016 року
о 14.00 за адресою: Запорізька обл., смт Чернігівка, вул. Ле-
ніна, 391. Суддя С. І. Глянь.

Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опублікуванням
оголошення про виклик відповідач вважається повідомле-
ним про час і місце розгляду справи.

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача в судове засідання Відков-
ського Віталія Станіславовича в справі №
433/293/16-ц-2/433/283/16 за позовом ПАТ «Дельта
Банк» до Відковського Віталія Станіславовича про
стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 14 квітня 2016 року о 09
год. 00 хв. за адресою: Луганська область, смт Тро-
їцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Бондаренко Л. І.

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільну справу за позовом Публічного акціонерного то-
вариства КБ «ПриватБанк» до Шаповал Вікторії
Євгенівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Відповідачка, місце проживання якої неві-
домо, викликається на 14.30 год. 31.05.2016 року до
суду, каб. №3, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Літовка В. В.

Калинівський районний суд Вінницької області викли-
кає як співвідповідача Лукашова Олександра Івановича,
зареєстрованого за адресою: м. Хмельницький, вул. По-
дільська, буд. 79/3, по цивільній справі №132/2989/15-ц
за позовом Коваль Тетяни Іванівни, Коваля Леоніда Пет-
ровича до Литвиненка Володимира Івановича про ви-
знання недійсним договору купівлі-продажу автомобіля,
в судове засідання, яке відбудеться о 10 год. 00 хв. 26
квітня 2016 року за адресою: м. Калинівка, вул. Дзержин-
ського, 70, Вінницької області, кабінет №6.

У разі неявки співвідповідача в судове засідання справу
буде розглянуто за його відсутності за наявними в справі
доказами.

Суддя І. В. Павленко

Вишгородський районний суд Київської області
повідомляє Борсуковського Олександра Миколайо-
вича, що він викликається в судове засідання в
якості відповідача по цивільній справі за позовом
ПАТ «Дельта Банк» до Борсуковського Олександра
Миколайовича про звернення стягнення на предмет
іпотеки.

Судове засідання відбудеться об 11 годині 30 хви-
лин 19 квітня 2016 року в залі суду за адресою: 
м. Вишгород, вул. Кургузова, 7, каб. №1.

В разі вашої неявки справа буде розглянута у
вашу відсутність.

Суддя Г. Є. Чірков

Краматорський міський суд Донецької області (84000, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Дельта Банк» до:

1) Саприкіна Дмитра Володимировича, який проживає за
адресою: Донецька область, с. Нижня Кринка, вул. Нижня
Набережна, 5, Саприкіної Ганни Василівни, яка проживає за
адресою: Донецька область, с. Нижня Кринка, кв-л «А», буд.
4, кв.43, про стягнення заборгованості, викликаються на 06
квітня 2016 року о 10-00 годині, до суду, каб. №7, для участі
у розгляді справи по суті (№ 2/234/2008/16).

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

Суддя Переверзева Л. І.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, 
м. Дзержинськ, вул. 50 років Жовтня, 4) розглядає цивільну
справу за позовами ПАТ «Кредобанк» до Малишенко Світ-
лани Володимирівни, Тимчак Романа Васильовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. Відповідачі
по справі Малишенко Світлана Володимирівна (зареєстро-
вана за адресою: м. Донецьк, вул. Одеська, буд. 107), Тимчак
Роман Васильович (зареєстрований за адресою: м. Донецьк,
вул. Єрмолая Жукова, буд. 56, гурт.), викликаються на 12
квітня 2016 року на 09-00 год. до суду, каб. № 8, для участі у
розгляді справи по суті.

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

Суддя О. Г. Геря

Автозаводський районний суд м.Кременчука Полтавської
області викликає Білика Володимира Дмитровича, 20.05.1957
року народження (останнє відоме місце проживання: м. Кре-
менчук, вул. Перемоги, б. 8, сек. 8, кв. 3) як відповідача в су-
дове засідання по цивільній справі за позовом Куберського
Олексія Михайловича до Білика Володимира Дмитровича про
відшкодування шкоди, спричиненої внаслідок ДТП.

Судове засідання відбудеться 18 квітня 2016 року о 09 го-
дині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: м.Кременчук,
вул. Першотравнева, 29/5, в малій залі судового засідання.

Явка до суду відповідача є обов’язковою. В разі неявки,
справу буде розглянуто за Вашої відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини не-
явки в судове засідання.

Суддя Андрієць Д. Д.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає у су-
дове засідання Гордієнко Вероніку Сергіївну як відповідача
для розгляду цивільної справи за позовом Пономаренко
Лілії Борисівни до Гордієнко Вероніки Сергіївни, третя
особа: Гордієнко Сергій Михайлович про визнання права
власності на спадкове майно, визнання недійсним договору
дарування нерухомого майна, яке призначене на 18 квітня
2016 року о 15 годині 00 хвилин в Шевченківському район-
ному суді м. Києва за адресою: 04119, м. Київ, вулиця Дег-
тярівська, 31-А, 406 каб.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач
вважається повідомленим про день, час та місце розгляду
справи і у випадку неявки до суду справа може бути розгля-
нута за його відсутності.

Суддя Юзькова О. Л.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача по справі 
№ 409/404/16 за позовною заявою Чемерин Олександра
Івановича до Чемерин Катерини Миколаївни про розір-
вання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 06.04.2016 року о 13:30
год. (резервна дата 13.04.2016 р. о 13:30 год.) в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Шевченка, 2.

Викликається Чемерин Катерина Миколаївна, останнє
місце реєстрації: м. Луганськ, кв. Степовий, 13/94.

У випадку неявки відповідача, справу буде розглянуто
за її відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

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

Відповідач Волощенко Стефан Анатолійович, останнє
місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Гор-
лівка, вул. Бессонова, буд. 42, кв. 176, викликається 06
квітня 2016 року о 16 год. 00 хв. 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 відсутності.

Суддя О. В. Неженцева

Роменський міськрайонний суд Сумської області по-
відомляє Комягіну Людмилу Миколаївну, що 14 квітня
2016 року о 08 год. 30 хв. у приміщенні Роменського
міськрайонного суду Сумської області за адресою: м.
Ромни Сумської області, вул. Соборна, 12, буде слуха-
тися в судовому засіданні цивільна справа за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» до Комягіної Людмили Миколаївни про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
Комягіна Людмила Миколаївна вважається повідомле-
ною про час і місце розгляду справи і у випадку її неявки
справа підлягає розгляду за її відсутності.

Суддя В. І. Євтюшенкова

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької об-
ласті викликає до суду Бугаєва Олега Миколайовича,
остання адреса реєстрації якого: м. Маріуполь, вул.
Пушкіна, б. 52, як відповідача по цивільний справі за
позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Бугаєва Олега Ми-
колайовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором, розгляд якої відбудеться 13.04.2016 р. о
08:30 год. та 15.04.2016 р. о 9.00 год. в приміщенні суду
за адресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, 31, каб. 10.

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

Суддя О. М. Томілін

У Подільському районному суді м. Києва 25

травня 2016 року о 10 год. 00 хв. під головуванням

судді Богінкевич C. M. буде розглядатись цивільна

справа за позовом Публічного акціонерного това-

риства Комерційний Банк «Приватбанк» до Каці-

мон Віти Миколаївни про стягнення

заборгованості.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) у

судове засідання обов’язкова.

В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду
Черткової Н. І. знаходиться цивільна справа за позовом пуб-
лічного акціонерного товариства комерційний банк «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості: №310/1442/16-ц до
Шапенок Галини Миколаївни про стягнення заборгованості.

Розгляд справ призначено на 14.04.2016 року на 13-00
годин в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за
адресою: м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб.401, Запо-
різької області, суддя Черткова Н. І., тел. 3-61-94.

Суд викликає як відповідача Шапенок Галину Микола-
ївну.

У разі неявки відповідача, справа буде розглянута за на-
явними в ній матеріалами.

Козелецький районний суд Чернігівської області
викликає відповідача Лукаш Валентину Володими-
рівну, 12 травня 1966 року народження, останнім ві-
домим місцем проживання якої є: с. Курганське, вул.
Пролетарська, б. 19 Козелецького району Чернігів-
ської області, в судове засідання на 09.30 годину 12
квітня 2016 року (17000, смт Козелець, вул. Леніна,
7 Чернігівської області) у справі за позовом Това-
риства з обмеженою відповідальністю «Фінансова
компанія «Європейська агенція з повернення боргів»
м. Києва до Лукаш Валентини Володимирівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором. 

Суддя Соловей В. В.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк, вул. Дружби, буд. 4) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку»
до Гаврильченко Тетяни Іванівни про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором. Відповідач по справі Гав-
рильченко Тетяна Іванівна (зареєстрована за адресою: 
м. Донецьк, вул. Б. Магістральна, буд. 31, кв. 12), викли-
кається на 12 квітня 2016 року на 09-30 год. до суду, каб. 
№ 8, 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 за його відсутності.

Суддя О. Г. Геря

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, 
пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу
№233/571/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Ісаічевої Т. С. про стягнення заборгованості. Відповідач
у справі Ісаічева Тетяна Савеліївна, 19.07.1957 р.н., ос-
таннє відоме місце проживання: Донецька область, 
м. Макіївка, вул. Миколи Руднєва, 10/70, викликається
до суду на 14 год. 00 хв. 14 квітня 2016 року (корп. №2,
каб. №21), для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. В. Каліуш

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоно-
сова, №157) розглядає цивільну справу №233/540/16-ц за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Інакураєвої Н. К. про стяг-
нення заборгованості. Відповідач у справі Інакураєва Надія
Кондратівна, 29.08.1968 р.н., останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, м. Макіївка, вул. Донецька, 253,
викликається до суду на 14 год. 45 хв. 14 квітня 2016 року
(корп. №2, каб. №21), для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У разі неприбуття відповідач повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за його відсутності. 

Суддя О. В. Каліуш

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, №157) розглядає цивільну справу
№233/611/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Черняка В. М. про стягнення заборгованості. Відповідач
у справі Черняк Василь Миколайович, 26.01.1974 р.н.,
останнє відоме місце проживання: Донецька область, 
м. Макіївка, с. Свердлова, вул. Урожайна, 21/12, викли-
кається до суду на 15 год. 15 хв. 14 квітня 2016 року
(корп. №2, каб. №21), для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. В. Каліуш

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, №157) розглядає цивільну справу
№233/586/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Ба-
чуріної О. О. про стягнення заборгованості. Відповідач у
справі Бачуріна Олена Олександрівна, 17.04.1966 р.н., ос-
таннє відоме місце проживання: Донецька область, 
м. Макіївка, вул. Панченко, 1-1А/149, викликається до
суду на 15 год. 00 хв. 14 квітня 2016 року (корп. №2, каб.
№21), для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. В. Каліуш

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр.
Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу
№233/1066/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Яковлєва А. В. про стягнення заборгованості. Відповідач
у справі Яковлєв Антон Вікторович, 06.02.1984 р.н., ос-
таннє відоме місце проживання: Донецька область, 
м. Макіївка, вул. Давиденко, 125/13, викликається до
суду на 15 год. 30 хв. 14 квітня 2016 року (корп. №2,
каб. №21), для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. В. Каліуш

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, №157) розглядає цивільну справу
№233/974/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Цитрікова В.В. про стягнення заборгованості. Відповідач
у справі Цитріков Володимир Васильович, 01.03.1966
р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, м. Макіївка, с-ще Крупської, вул. Ушакова, 14, ви-
кликається до суду на 08 год. 00 хв. 18 квітня 2016 року
(корп. №2, каб. №21), для участі у розгляді справи по
суті.

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

Суддя О. В. Каліуш

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, №157) розглядає цивільну справу
№233/1045/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Божка Е. А. про стягнення заборгованості. Відповідач у
справі Божко Едуард Андрійович, 26.01.1989 р.н., ос-
таннє відоме місце проживання: Донецька область, 
м. Дебальцеве, вул. Крупської, 185, викликається до
суду на 15 год. 45 хв. 14 квітня 2016 року (корп. №2, каб.
№21), для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. В. Каліуш

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, №157) розглядає цивільну справу
№233/548/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Щербак В.Ф. про стягнення заборгованості. Відповідач
у справі Щербак Венера Фаритівна, 19.07.1969 р.н., ос-
таннє відоме місце проживання: Донецька область, 
м. Дебальцеве, вул. Піонерська, 15, викликається до
суду на 14 год. 30 хв. 14 квітня 2016 року (корп. №2, каб.
№21), для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. В. Каліуш

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, №157) розглядає цивільну справу
№233/983/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Ту-
раєвої А. С. про стягнення заборгованості. Відповідач у
справі Тураєва Алла Сергіївна, 06.07.1970 р.н., останнє
відоме місце проживання: Донецька область, м. Макі-
ївка, вул. Удмуртська, 38/6, викликається до суду на 08
год. 00 хв. 14 квітня 2016 року (корп. №2, каб. №21), для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. В. Каліуш

Личаківський районний суд м. Львова викликає Арсланова
Гаяз Габдрахмановича (останнє відоме місце проживання: До-
нецька область, м. Шахтарськ, м-н Журавлівка, буд. 23, кв. 87),
в якості відповідача по цивільній справі № 463/4774/15-ц, 
№ 2/463/404/16 за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Арсланова Г. Г.,
Михальської Н. В. про звернення стягнення на предмет застави,
справа призначена в судове засідання на 11 квітня 2016 року о
10 год. 30 хв. в приміщенні Личаківського районного суду м.
Львова за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал су-
дових засідань № 7. У разі неявки відповідача у судове засідання
справу буде розглянуто за наявними в ній матеріалами. Про по-
важність причин відсутності у судовому засіданні повідомити
Личаківський районний суд м. Львова.

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

Суддя Шеремета Г. І.
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Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає
цивільну справу за позовом Гончарової Людмили Вікторівни
до Гончарова Андрія Володимировича про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі Гончаров Андрій Володимирович,
10.01.1975 року народження, який мешкає за адресою, вка-
заною в позові: 84551, м. Часів Яр, вул. Міліцейська, 1/55,
викликається на 13 годину 00 хвилин 04 квітня 2016 року
до суду: м. Бахмут, вул. Миру, 5, кім. 302, для участі у роз-
гляді справи по суті.

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

Суддя Фролова Н. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до
Кульпіна А. К. про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Кульпін Андрій Костянтинович,
17.06.1984 року народження, який мешкає за адресою, вка-
заною в позові: 84500, Донецька область, м. Артемівськ,
вул. Ювілейна, 99/39, викликається на 08 годину 30 хвилин
04 квітня 2016 року до суду: м. Бахмут, вул. Миру, 5, кім.
302, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Фролова Н. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до
Скорової О. А. про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Скорова Олександра Андріївна,
23.05.1957 року народження, яка мешкає за адресою, вка-
заною в позові: 84500, Донецька область, м. Артемівськ,
вул. Ціолковського, 37/1, викликається на 08 годину 00 хви-
лин 04 квітня 2016 року до суду: м. Бахмут, вул. Миру, 5,
кім. 302, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, вона
повинна повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута у її відсутність.

Суддя Фролова Н. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, Донецька область, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільні справи за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
до Процак Сергія Антоновича про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Відповідач по справі Процак Сергій Антонович,
29.08.1965 року народження, мешкає: м. Єнакієве, смт Бу-
лавинське, вул. Гірничорятувальна, 1/7, викликається на
04.04.2016 року на 08 годину 30 хвилин до суду, кабінет 
№ 312, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Погрібна Н. М.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає
цивільну справу за позовом Бондарчук В. Ф. до Пономарьо-
вої Г. П., Пономарьова В. М. про визнання осіб такими, що
втратили право користування житлом.

Відповідачі Пономарьова Галина Петрівна та Пономарьов
Валерій Миколайович, останнє місце реєстрації та прожи-
вання: Донецька обл., м. Святогірськ, вул. Лісова, буд. 1, ви-
кликаються 04 квітня 2016 року о 09 год. 00 хв. до суду для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. В. Неженцева

Краматорський міський суд Донецької області (84000, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Бадалян Сергія
Сергійовича про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором. Відповідач у справі Бадалян Сергій Сергійович,
1957 року народження, зареєстрований: Донецька обл., 
м. Макіївка, м-н Зелений, буд. 11, кв. 133, сповіщення якого
іншим шляхом неможливе, викликається на 04.04.2016 року
о 13.40 годині до суду, зал судових засідань № 11/3, для
участі у розгляді справи по суті. Відповідачу пропонується
надати свої заперечення проти позову та докази. У випадку
неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутності. 

Суддя Марченко Л. М.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська, буд.
39А) розглядає цивільні справи за позовом Золотопуп Юлії
В’ячеславівни до Золотопуп Сергія Анатолійовича про розір-
вання шлюбу.

Відповідач Золотопуп Сергій Анатолійович викликається на
04 квітня 2016 року на 09.00 годину до Добропільського міськ-
районного суду, кабінет № 7, для участі у розгляді справи. До
розгляду цивільної справи пропонується надати суду письмові
пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача,
необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута у його відсутність на підставі наявних у них
даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Діденко С. О.

Димитровський міський суд Донецької області
(Донецька область, м. Димитров, вул. Артема, буд.
73) викликає Кравченко Світлану Валеріївну,
18.06.1988 року народження, та Чжан Шена, на 04
квітня 2016 року о 08.30 год. як відповідачів у ци-
вільній справі № 2/226/124/2016 за позовом Нікола-
єнко Лариси Олексіївни до Кравченко Світлани
Валеріївни, Чжан Шена про стягнення аліментів на
утримання дітей.

У разі вашої неявки у судове засідання справа
буде розглянута у вашу відсутність на підставі наяв-
них у справі доказів.

Голова суду Т. О. Коваленко

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає
цивільну справу за позовом ПАТ «АБ «Експрес-Банк» до Пу-
гаченко С. О. про стягнення заборгованості та судових ви-
трат.

Відповідач Пугаченко Сергій Олександрович, останнє
місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Горлівка,
вул. Григоращенко, буд. 58, кв. 2, викликається 06 квітня
2016 року о 16 год. 00 хв. 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 відсутності.

Суддя О. В. Неженцева

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,
м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) роз-
глядає цивільну справу № 233/277/16-ц за позовом ПАТ «Всеукра-
їнський банк розвитку» до Ващонок М. М., Ващонок І. С. про
стягнення заборгованості. Відповідачі у справі Ващонок Микола
Миколайович, 03.03.1963 р.н., останнє відоме місце проживання:
Донецька область, м. Макіївка, пос. Горького, вул. Пугачова, 5/1;
Ващонок Ірина Сергіївна, 25.05.1974 р.н., останнє відоме місце про-
живання: Донецька область, м. Макіївка, пос. Горького, вул. Пуга-
чова, 5/1, викликаються до суду о 08 год. 00 хв. 05 квітня 2016 року
(корп. № 2, каб. № 21), для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У разі неприбуття відповідачі повинні повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за їх від-
сутності.

Суддя О. В. Каліуш

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає у по-
рядку спеціального судового провадження кримінальне провад-
ження за підозрою Морозова Павла Павловича, за ч. 1 ст. 258-3
КК України, внесено до ЄДРДР (42015050000000443), адреса
проживання Морозова П. П.: Донецька область, м. Горлівка, вул.
Жукова, б. 18, кв. 35. Він викликається до приміщення Слов’ян-
ського міськрайонного суду на 05 квітня 2016 року на 14 год. 00
хв.

Таким чином, згідно із вимогами ст. 323 КПК України, суд роз-
міщує інформацію про виклик обвинуваченого Морозова П. П. у
пресі та роз’яснює, що з моменту опублікування повістки про
виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери
розповсюдження обвинувачений вважається належним чином
ознайомленим з її змістом.

Суддя О. В. Ільяшевич

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бaxмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу та позовом Руденко Олени Олексан-
дрівни до Руденка Олександра Анатолійовича про
розірвання шлюбу.

Відповідач по справі Руденко Олександр Анатолійович,
зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Жданівка,
п. Осіно-Ольховка, вул. Кірова, б. 8, викликається на 05
квітня 2016 року на 09 годину 00 хвилин до суду для участі
у розгляді справи по суті.

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

Суддя Т. В. Давидовська

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу 2/219/1641/2016 за позовом ПАТ «Приват
Банк» до Столбінського Дмитра Леонідовича про стягнення
суми заборгованості.

Відповідач у справі Столбінський Дмитро Леонідович, ос-
таннє місце реєстрації: Донецька область, м. Єнакієве, вул.
Комуністична, 53/57, викликається на 11.04.2016 року о
09.30 годині до суду, каб. № 213 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
розглядатися у його відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу 2/219/1643/2016 за позовом ПАТ «Приват
Банк» до Касьян Ірини Олександрівни про стягнення суми
заборгованості.

Відповідач у справі Касьян Ірина Олександрівна, останнє
місце реєстрації: Донецька область, м. Єнакієве, пр. Бере-
гово, 34/8, викликається на 11.04.2016 року о 09.45 годині
до суду, каб. № 213 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
розглядатися у її відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.

Деснянський районний суд м. Києва викликає
Гордієнка Артура Вячеславовича, 30 червня 1997
р.н., як відповідача в судове засідання, призначене
на 11.30 год. 13 квітня 2016 року по справі за позо-
вом Гордієнко Г. П., Гордієнка В. В. до Гордієнка А. В.,
третя особа: Деснянський райвідділ ГУДМС України
в м. Києві, про визнання особи такою, що втратила
право користування житловим приміщенням.

Адреса суду: м. Київ, пр-т Маяковського, 5-В, ка-
бінет 36.

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

Суддя Клочко І. В.

Кагарлицький районний суд Київської області викликає як
відповідача Карпенка Миколу Миколайовича по цивільній справі 
№ 386/74/16ц за позовом Косовець Людмили Василівни про ви-
знання особи такою, що втратила право на користування житлом
та зобов’язання зняти з реєстрації, для розгляду даної справи
по суті. Фактичне місце проживання відповідача Карпенка Ми-
коли Миколайовича невідоме. Останнє відоме місце проживання
Карпенка Миколи Миколайовича: м. Кагарлик, вул. Котовського,
2 Київської області.

Судове засідання відбудеться 25 квітня 2016 року о 14 год.
10 хв. в приміщенні Кагарлицького районного суду за адресою: 
м. Кагарлик, вул. Московська, 3 Київської області, головуючий
по справі суддя Кириченко В. І. В разі неявки відповідача Кар-
пенка Миколи Миколайовича в судове засідання, справа буде
розглянута у його відсутність.

Суддя В. І. Кириченко

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в судове
засідання як відповідача Журавльова Євгенія Михайловича
(останнє відоме місце проживання відповідача: 99055, м. Се-
вастополь, АР Крим, Україна, пр-т Генерала Острякова, 
189-А, кв. 43) по цивільній справі за позовом Журавльової
Олени Ігорівни до Журавльова Євгенія Михайловича, третя
особа: Орган опіки та піклування Дарницької районної в місті
Києві державної адміністрації про надання дозволу на тим-
часовий виїзд за кордон малолітньої дитини без згоди
батька, яке відбудеться 11 квітня 2016 року о 09.00 год. в
приміщенні Дніпровського районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 108. (Суддя Астахова О. О.).

У разі неявки відповідача Журавльова Є. М. справа буде
розглянута у його відсутність.

Бориспільський міськрайсуд Київської області 
повідомляє, що 15.04.2016 р. о 09.00 год. відбудеться
розгляд справи № 359/1597/16-ц, провадження 
№ 2/359/958/2016 за позовом Хрістенко Олени Вікто-
рівни до Хрістенка Олега Анатолійовича про розірвання
шлюбу та стягнення аліментів. Хрістенку Олегу Анатолі-
йовичу необхідно з’явитись до Бориспільського міськ-
райсуду за адресою: м. Бориспіль, вул. Київський шлях,
72, зал с/з № 10. У випадку неявки відповідача, від якого
не надійшло заяви про розгляд справи за його відсут-
ності або якщо повідомлені ним причини неявки визнані
неповажними, буде ухвалено заочне рішення.

Суддя І. В. Муранова-Лесів

Пологівський районний суд Запорізької області
викликає у судове засідання, яке відбудеться
07.04.2016 р. о 08 год. 30 хв. у приміщенні Пологів-
ського районного суду по вул. Єдності, 28, як відпо-
відачів Лось Володимира Васильовича та Лось
Тетяну Володимирівну за позовом ТОВ «Порше Мо-
біліті» про стягнення заборгованості та збитків від-
повідно до кредитного договору № 50010420 від
03.09.2013 р.

У разі неявки у судове засідання справа буде роз-
глянута за їх відсутності за наявними у справі дока-
зами.

Суддя В. Є. Омельчук

Червонозаводський райсуд м. Харкова викликає
Коленченко В. Ю. як відповідача по справі за позо-
вом Медведєвої О. А. про визнання особи такою, яка
втратила право користування житловим приміщен-
ням. Судове засідання відбудеться 14.04.2016 р. 
о 15.00 у приміщенні Червонозаводського райсуду
м. Харкова за адресою: м. Харків, м-н Руднєва, 36,
3-й під’їзд, каб. № 31, під головуванням судді Жура-
вель В. А. У разі неявки справу буде розглянуто без
відповідача на підставі наданих доказів.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
Герасимової Вікторії Федорівни до Герасимова Михайла Вікто-
ровича про захист права власності шляхом визнання особи
такою, що втратила право користування жилим приміщенням,
яке належить громадянину.

Відповідач у справі Герасимов Михайло Вікторович, що меш-
кає за адресою: м. Бахмут Донецької області, пров. Сергія Лазо,
11 а, викликається на 10-00 годину 12 квітня 2016 року до суду,
каб. № 306, для участі у розгляді вказаної справи по суті.

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

Суддя Павленко О. М. 

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу про стягнення заборгованості за по-
зовом ПАТ«Укрсоцбанк» до:

Відповідач Афендіков Ігор Андрійович, останнє місце
реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Горлівка,
пл. Леніна, буд. 138, кв. 21, викликається 05 квітня 2016
року о 10 год. 30 хв. 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 відсутності.

Суддя Кузнецов Р. В.

Бердянським міськрайонним судом, що знаходиться
за адресою: вул. Комунарів, 64, м. Бердянськ, 21 квітня
2016 року о 16-00 годині буде проведено судове засі-
дання у цивільній справі №310/967/16-ц за позовом То-
вариства з обмеженою відповідальністю «Порше
Мобіліті» до Тряпіцина Олександра Володимировича про
стягнення заборгованості та збитків.

Суд викликає Тряпіцина Олександра Володимировича
як відповідача. Явка відповідача до суду обов’язкова. 

У разі неявки відповідача судове засідання буде про-
ведено за наявними матеріалами.

Суддя З. П. Пустовіт

Тисменицький районний суд Івано-Франківської об-
ласті викликає Абуалсуода Абдали Валіда Мохаммада
як відповідача по справі за позовом Стахнюк Надії Пет-
рівни до Абуалсуода Абдали Валіда Мохаммада про ро-
зірвання шлюбу у судове засідання, яке відбудеться 20
квітня 2016 р. о 09 год. 45 хв. в приміщенні Тисмениць-
кого районного суду Івано-Франківської області: 
м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 150.

Останнє відоме місце проживання відповідача Абуал-
суода Абдали Валіда Мохаммада — вул. Незалежності,
94, с. Ганусівка Тисменицького району, зареєстроване
місце проживання (перебування) відповідача на даний
час невідоме.

Суддя М. М. Хоминець

Личаківський районний суд м. Львова викликає Чаркіна Олек-
сандра Михайловича (останнє відоме місце проживання: 
Луганська область, м. Свердловськ, смт Шахтарське, Бірюкова,
2) як відповідача по цивільній справі № 463/4924/15-ц, 
№ 2/463/427/16 за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Чаркіна О. М.,
Михальської Н.В. про звернення стягнення на предмет застави,
справа призначена в судове засідання на 11 квітня 2016 року об
11 год. 00 хв. в приміщенні Личаківського районного суду м.
Львова за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал су-
дових засідань № 7. У разі неявки відповідача у судове засідання
справу буде розглянуто за наявними в ній матеріалами. Про по-
важність причин відсутності у судовому засіданні повідомити
Личаківський районний суд м. Львова.

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

Суддя Шеремета Г. І.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Саркісьян Лідію
Олексіївну (останнє відоме місце проживання: Луганська область,
Слов’яносербський р-н, м. Зимогір’я, вул. Зарічна, 8/11) як відпові-
дача по цивільній справі № 463/4919/15-ц, № 2/463/424/16 за позо-
вом ПАТ «Ідея Банк» до Саркісьян Л. О., Михальської Н. В. про
звернення стягнення на предмет застави, справа призначена в судове
засідання на 11 квітня 2016 року о 10 год. 45 хв. в приміщенні Лича-
ківського районного суду м. Львова за адресою: 79007, м. Львів, вул.
Б. Лепкого, 16, зал судових засідань № 7. У разі неявки відповідача у
судове засідання справу буде розглянуто за наявними в ній матеріа-
лами. Про поважність причин відсутності у судовому засіданні пові-
домити Личаківський районний суд м. Львова.

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

Суддя Шеремета Г. І.

В Ірпінський міський суд Київської області на
12.04.2016 р. об 11 год. 30 хв. викликається як від-
повідач Гуляєв Руслан Юрійович по справі за позо-
вом Пешкової Олени Юріївни до Гуляєва Руслана
Юрійовича, третя особа: Виконавчий комітет Бучан-
ської міської ради про відібрання дитини від батька
без позбавлення батьківських прав. Справа буде
розглядатися під головуванням судді Саранюк Л. П.

В разі неявки Гуляєва Руслана Юрійовича до суду
(Київська область, м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7),
справа буде розглядатися у його відсутність.

В провадженні Київського районного суду м. Одеси
знаходиться цивільна справа за позовом Публічного
акціонерного товариства «УкрСоцбанк» до Залізняк
Ніни Іванівни та Каназірського Олександра Васильо-
вича, 3-ті особи — Меламуд Тетяна Іванівна, Трофі-
мова Ірина Анатоліївна, Яковлева Юлія Євгенівна про
звернення стягнення на предмет іпотеки, у зв’язку з
чим повідомляємо 3-ю особу Трофімову Ірину Ана-
толіївну про те, що наступне судове засідання відбу-
деться 13 квітня 2016 року о 12 год. 00 хв. в
приміщенні Київського районного суду м. Одеси за
адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 3 б, каб. 215.

Суддя О. М. Куриленко

Охтирський міськрайонний суд повідомляє,
що судове засідання по справі за позовом Ба-
баєвої Олександри Вікторівни до Бабаєва Джей-
хун Вахід огли про стягнення аліментів на
утримання неповнолітньої дитини та на утри-
мання дружини призначено на 18.04.2016 року
о 10.00 годині в приміщенні суду за адресою: м.
Охтирка Сумської області, вул. Незалежності, 7,
суддя Сидоренко Р. В.

В судове засідання викликається як відпові-
дач Бабаєв Джейхун Вахід огли, 17.03.1980 р.н.

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя ви-
кликає Федотова Михайла Вікторовича, 21.06.1969
року народження, в судове засідання по кримі-
нальному провадженню № 1-кп/331/20/2016 за об-
винуваченням Федотова Михайла Вікторовича у
вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3
ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, яке відбудеться
25.04.2016 року о 10 годині 00 хвилин в примі-
щенні суду за адресою: місто Запоріжжя, вулиця
Олександрівська, 6, зал № 1.

Суддя Беклеміщев О. В.

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя
викликає Єгорову Аліну Вадимівну в судове засі-
дання як відповідача за позовом Єгорова Олега Ана-
толійовича до Єгорової Аліни Вадимівни, третя
особа: Орган опіки та піклування районної адмініс-
трації Запорізької міської ради по Шевченківському
району про позбавлення батьківських прав, призна-
чене на 11.04.2016 року о 10.00 годині, яке відбу-
деться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги,
51, кабінет № 12.

У випадку неявки у судове засідання та непові-
домлення суду про поважну причину неявки, позов
буде розглянутий на підставі документів, які є в ма-
теріалах справи.

Суддя І. П. Соболєва

В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду Черткової
Н. І знаходиться цивільна справа за позовом Мурлигіної Тетяни Іва-
нівни до Коломоєць Марії Архипівни, Гудкової Любові Вячеславівни,
третя особа: Бердянська державна нотаріальна контора про встанов-
лення факту спільного проживання чоловіка та жінки однією сім’єю
без реєстрації шлюбу; зміну черговості одержання прав на прийняття
спадщини: № 310/11202/15-ц.

Розгляд справи призначено на 20.04.2016 року о 09.00 годині в
приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: 
м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 401 Запорізької області, суддя
Черткова Н. І., тел. 3-61-94.

Суд викликає як відповідачів Коломоєць Марію Архипівну, Гудкову
Любов Вячеславівну.

У разі неявки відповідачів, справа буде розглянута за наявними в
ній матеріалами.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 2 КВІТНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +1   +6      +4    +9
Житомирська 0   +5      +4    +9
Чернігівська +1   +6      +4    +9
Сумська 0   +5      +3    +8
Закарпатська 0   +5      +8 +13
Рівненська -1   +4      +4    +9
Львівська +2    -3      +4    +9
Івано-Франківська -2   +3      +4    +9
Волинська +2    -3      +4    +9
Хмельницька 0   +5      +4    +9
Чернівецька -1   +4      +5 +10
Тернопільська -2   +3      +4    +9
Вінницька +1   +6      +6 +11

Oбласть Нiч          День
Черкаська +1     +6      +4    +9
Кіровоградська +1     +6      +4    +9
Полтавська +1     +6      +4    +9
Дніпропетровська +2     +7      +4    +9
Одеська +4     +9      +8  +13
Миколаївська +3     +8      +8  +13
Херсонська +3     +8      +7  +12
Запорізька +4     +9      +7  +12
Харківська +1     +6      +4    +9
Донецька +2     +7      +5  +10
Луганська +1     +6      +4    +9
Крим +4     +9      +9  +14
Київ +3     +5      +6    +8

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Павло ЛАРІОНОВ 
для «Урядового кур’єра»

Весна припізнюється.  То-
рік у столичному  лісо-

парку Пуща-Водиця (тери-
торія  моїх спостережень за
природою) 6 березня  ожили
мурашники, осоння  пагорб-
ків позолотив первоцвіт, а зе-
лені килимки галявин при-
пудрилися ніжно-білим зі-
рочником. На прогрітих сте-
жинах часто зустрічалися
веснопровісники — метелики
капустянки. Уже першого
тижня рясно розквітла медо-
носна верба, а осики та клени
осипали цвіт, давши волю мо-
лодим листочкам. 

Цього року березень ви-
дався холодним. Принаймні,
це відчували жителі Мін-
ського масиву столиці, де
весь час ремонтували бой-
лерну (так відповідали  дис-
петчери на скарги, що нема
опалення). Ні первоцвітів на
відомих місцях, ні метеликів
не побачив до кінця місяця. А
перші вияви життя лісових
санітарів мурах  помітив ли-
ше у третій декаді. Зате гар-
ну новину почув від колеги з
Черкас Наталії Кирей.  Вона
повідомила, що  на озера
Чорнобаївського району  15
березня прилетіла зграя ле-
бедів. Як тут не нагадати на-
шим агресивним північним
сусідам слова з пісні «Лебе-
дина вірність» їхнього земля-
ка Євгена Мартинова: 

Я хочу,  чтоб жили 
лебеди
И от белых стай 
мир добрее стал.
Ні, не став той  «русский

мир», у якому жив відомий
співак і композитор, добрі-
шим.  Прогулюючи вранці со-
баку, Євген знепритомнів від
серцевого нападу біля під’їз-
ду  будинку, в якому жив.
Однак  ніхто з перехожих не
поквапився надати  йому
термінову допомогу. За яки-
йсь час хтось із дітей викли-
кав «швидку». Та було вже

запізно…  А згодом ніби до-
повнення до цієї трагічної по-
дії на одному з московських
ставків компанія недолюдків
по-хижацькому  вбила та
з’їла улюбленця  місцевої
дітвори лебедя Борьку. Яка
жорстокість, блюзнірство,
цинізм, зло. Нині ці найганеб-
ніші людські вади відверто
демонструє всьому світові
кремлівська камарилья. Во-
на  глуха до миролюбних за-
кликів.  Загарбання Криму,
агресія на сході України,
підло сфабриковане судили-
ще над Надією Савченко на-
віки ляжуть ще одним ганеб-
ним тавром на історію імперії
зла. 

У народі побутує повір’я,
що лебеді — святі мироносні
птахи. Їхній ранній приліт у
місця поселень — добра оз-
нака. Сподіватимемося, що
перша лебедина зграя при-
несла мир і добробут не тіль-
ки  черкащанам, а й усій Ук-
раїні. 

Другий місяць весни, во-
чевидь, теж не порадує щед-
рим теплом. У квітні воно й
не бажане — земля ще вби-
рає вологу, таку  необхідну
для посівної пори. З почат-
ком весняно-польових робіт
хлібороби завше орієнту-
ються не лише на прогнози
державних синоптиків, а й
беруть до уваги прадавні на-

родні прикмети. У квітні слід
звертати  увагу і запам’ято-
вувати погодні прикмети у
такі дні: 7 квітня — Благові-
щення, 11 — святого Марка,
24 — Вербна неділя. 

На Благовіщення весна
зиму перемагає. Цього дня
не можна працювати, бо «на
Землю спускається Гос-
подь». Любителям тримати
вдома синичок, щигликів,
шпаків та інших пернатих
бажано зробити благодійний
вчинок — випустити пташок
на волю. Від Благовіщення
до Юрія весняного (6 трав-
ня) ще тримається ранковий
холод. Можливі короткочас-
ні снігопади. Якщо цього дня
пройде грозовий дощ — на
тепле літо та гарний урожай
горіхів і кісточкових. Яка по-
года на Благовіщення, такою
вона буде до кінця місяця. 

На святого Марка почина-
ють точити березовий сік
(раніше він недозрілий). Ці-
лющий напій від білокорих
красунь дає людям здоров’я,
допомагає позбутися бага-
тьох недуг. Холодний  Мар-
ко — на врожайне літо. Як-
що  йтиме дощ — овес зійде
й на камені,  кажуть старі
люди.  

Вербна неділя — давня
народна традиція поклонін-
ня національному символу
України вербі. Уранці в усіх
християнських церквах від-
буваються  урочисті  богос-
лужіння, а потім освячують
вербові гілочки, з якими лю-
ди приходять до храму. По-
вернувшись із богослужін-
ня, освячені гілочки слід по-
садити біля дому, на межах
садиби, біля криниці, річки,
ставка, джерела. У народній
медицині гілочки, листя і ко-
ру верби використовують
для лікування багатьох хво-
роб. 

Верба й калина — моя Ук-
раїна, у серці моєму ви сим-
вол єдиний. А ще Україна
моя солов’їна. А ще Україна
моя незборима!

Верба і калина — моя Україна
ТРАДИЦІЇ. На нашій землі Вербна неділя здавна була днем
масового саджання дерев

1�квітня�— День сміху
2�квітня�— Всесвітній день поширення інформації що-

до проблем аутизму
3�квітня�— День геолога
4�квітня�— Міжнародний день просвіти з питань мінної

небезпеки та допомоги в діяльності щодо
розмінування

6�квітня�— Міжнародний день спорту заради миру та
розвитку

7�квітня�— Всесвітній день здоров’я; Благовіщення
Пресвятої Богородиці

11�квітня�— Міжнародний день визволення в’язнів фа-
шистських таборів

12�квітня�— День працівників ракетно-космічної галузі
України; Всесвітній день авіації і космонав-
тики;  Міжнародний день польоту людини
в космос

16�квітня�— День довкілля
17�квітня�— День пожежної охорони
18�квітня�— День пам’яток історії та культури
22�квітня�— Міжнародний день матері-Землі
23�квітня�— Всесвітній день книги й авторського права
23-29�квітня�— Глобальний тиждень безпеки дорожнього

руху ООН
24�квітня�— Всесвітній день поріднених міст
25�квітня�— Всесвітній день боротьби із захворюван-

ням на малярію
25-30�квітня�— Всесвітній тиждень імунізації
26�квітня�— День Чорнобильської трагедії; Міжнарод-

ний день інтелектуальної власності
28�квітня�— Всесвітній день охорони праці
29�квітня�— День пам’яті всіх жертв застосування хіміч-

ної зброї
30�квітня�— Міжнародний день джазу

наш календар
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Міс українська
діаспора допомагає
дітям 

Ганна��РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

БЛАГОДІЙНА�МІСІЯ.�Днями до Полтави, на свою малу
батьківщину, завітала Євгенія Борідка — Міс українська ді-
аспора-2015. Як переможець конкурсу, який відбувся в Нью-
Йорку та Чикаго, вона отримала грошову винагороду та без-
коштовний квиток  до України і тепер  витрачає гроші на бла-
годійність.

«Вирішила віддавати гроші саме дітям, тому що діти — це
наше майбутнє, і ми повинні вкладати якомога більше в їхній
розвиток, щоб вони жили в належних умовах»,сзазначила по-
лтавська красуня.

Каже, закуповує те, що справді потрібно. Приміром у Києві
— прилад для вологого прибирання в одному з дитячих інк-
люзивних закладів. У Полтавській спеціалізованій школі-ін-
тернаті №2  найбільше потребували канцелярського при-
ладдя та засобів для малювання.  Далі полтавка відвідає з
благодійною метою дитячі будинки у Львові та Одесі. А також
візьме участь в українсько-американському культурному
проекті «Незабутня Квітка» — допомагатиме Алексові Гут-
махеру, американському продюсерові і піаністу українського
походження, який створив благодійний фонд імені україн-
ської співачки Квітки Цісик, щоб допомогти нашій країні бо-
ротися з раком. Цього року концерт відбудеться 5 квітня в
Одеському національному театрі опери і балету.

Євгенія народилася в містечку Гоголеве на Полтавщині.
Нині здобуває бізнес-освіту в одному з університетів штату
Нью-Джерсі. Вона вважає, що життя потрібно наповнювати
цікавими і яскравими моментами, тож намагається вести ак-
тивний спосіб життя, бере участь у різноманітних заходах,
особливо в тих, які пов’язані з Україною. Красуня зазначає,
що корона додала їй відповідальності. 

«Стало більше благодійних та мистецьких проектів. Для
мене ця діяльність не була новою, я й раніше брала участь у
подібних заходах. У Нью-Йорку спільно з молодіжною орга-
нізацією «Народний дім» на Різдво організували український
вертеп. Ходили в українські банки, в українські сім’ї, що нас
запрошували. У кожного була своя роль. Ми запросили укра-
їнський хор. А дизайнерка Оксана Полонець навіть пошила
нам костюми. Усі наколядовані кошти передали на потреби
АТО», — розповіла дівчина.


