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Найменші також страждають від невпинного болю, спровокованого онкозахворюваннями, про що не можна забувати
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Зона милосердя ЦИТАТА ДНЯ

ГЕННАДІЙ ЗУБКО:

Сайт підлаштовується 
під читача

НА ЗАМІТКУ. На сайті газети «Урядовий кур’єр» з’явилися 
нові сервіси. Тепер користувачі інтернет-ресурсу видання че-
рез пошуковик зможуть швидко знайти опубліковані постанови 
і розпорядження Кабінету Міністрів, закони та інші важливі до-
кументи міністерств і відомств. Шукати нормативні акти слід за 
статусом документа (закон, постанова, розпорядження тощо) 
та його номером. Якщо ви забули номер документа, його мож-
на знайти за датами ухвалення чи опублікування або назвою. 
На сайті у вільному доступі понад 12 тисяч різних документів, 
опублікованих із січня 2011 року.

Інтернет-ресурс має розширений пошук статей і новин, які 
можна знайти за заголовком матеріалу, прізвищем автора, 
ключовими словами чи тематикою.

Підлаштовано сайт і під мобільну версію. Їдучи в метро чи 
маршрутці, де є Wi-Fi, можна без проблем ознайомитися зі сві-
жими новинами щоденної газети, актуальними статями, пере-
глянути відео чи фотогалереї, які подано у розширених версі-
ях, з власного смартфона чи планшета.

ЦИФРА ДНЯ

74 млн доларів  
становив у лютому, за попередніми 

даними, дефіцит платіжного балансу 
України. Це вдесятеро менше 

від торішнього аналогічного показника 

«Уряд відпрацював 
спільні комісії для 

збільшення експорту 
машинобудування до Ірану, 

Казахстану, Туркменістану, 
Азербайджану 
й Туреччини».

сУбоТНі зУсТРічі

Постанова 
Верховної Ради України 
«Про перейменування 
окремих населених 
пунктів»

Віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства 
про освоєння нових і відновлення старих ринків збуту
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чИ боЛИТЬ чУЖЕ ГоРЕ. Навіть якщо людина не має шансів 
одужати, їй однаково можна допомогти

Умвельт убер аллес
НЕ ВТРАТИТИ ШАНс. Як найкраще використати фінансову й технічну допомогу 
уряду Німеччини

Олег ЛИСТОПАД, 
«Урядовий кур’єр» 

«Довкілля понад усе» (Um
welt über alles) — са

ме так коротко підсумував би 
я результати візиту до Украї
ни міністра довкілля, охорони 

природи, будівництва та без
пеки ядерних реакторів Феде
ративної Республіки Німеччи
на Барбари Хендрікс.

Роботи зі спорудження ков
пака над зруйнованою части
ною Чорнобильської атомної 
мають завершитися в листо

паді 2017 року. А почалися во
ни ще у 2010му. Тоді реаліза
цію ідеї оцінювали у 300 міль
йонів євро. Але виникло чима
ло несподіваних труднощів, які 
зробили проект уп’ятеро до
рожчим, тобто тепер ця сума 
становить майже півтора мі

льярда євро. У його вартість 
увійшла і ціна обладнання, яке 
працюватиме під «Аркою» над 
дезактивацією решток четвер
того енергоблока ЧАЕС.

Донори вклали в будівни
цтво «Арки» й додатків до неї 
силусиленну грошей. Бар

бара Хендрікс приїжджала в 
Україну зокрема й для того, 
щоб на власні очі побачити, ку
ди витратили німецькі єври
ки. Не знаю, як саме оці
нила ситуацію пані мі
ністр, але грошей вирі
шила дати ще. 4
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ДоКУМЕНТИ

В інтерв’ю «УК» заслужений артист 
України Віктор Павлік розповів 
про найважливіший проект у житті 
та чому передумав бути солістом 
американського гурту
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Слов’янський�міськрайонний��суд�у�Донецькій�області�(84112,�м.
Слов’янськ,�вул.�Добровольського,�2)�розглядає�цивільну�справу�за
позовом�Чулкової�Ліни�Сергіївни�про�визнання�права�власності�до:

Відповідач�Філіп’єв�Віталій�Анатолійович,�останнє�місце�реєс-
трації�та�проживання:�Донецька�обл.,�м.�Донецьк,�пр-т�Ілліча,�буд.
21-а,�кв.�34;

Відповідач�Горлівська�міська�рада�м.�Горлівка,�Донецької�обл.,
пр-т�Перемоги,�буд.�67;

Відповідач�Донецька�обласна�рада�м.�Маріуполь,�пр-т�Нахімова,
буд.�86;

Відповідач�Донецька�обласна�державна�адміністрація�(Донецька
військово-цивільна�адміністрація)�м.�Краматорськ�Донецької�об-
ласті,�площа�Леніна,�буд.�2;

Відповідач� ТОВ� «Еліта»� м.� Горлівка,� Донецької� області,� Цен-
трально-Міський�район,�вул.�Першотравнева,�буд.�7/44,�виклика-
ються�06�квітня�2016�року�о�09�год.�00�хв.�до�суду�для�участі�у
розгляді�справи�по�суті.

Відповідачам�пропонується�надати�свої�заперечення�щодо�по-
зову�та�докази.�У�випадку�неприбуття�відповідачі�повинні�повідо-
мити�суд�про�причини�неявки,�інакше�справа�буде�розглянута�за�їх
відсутності.

Суддя Пронін С. Г.

Слов’янський� міськрайонний� суд� Донецької� області
(84100,�м.�Слов’янськ,�вул.�Добровольського,�буд.�2)�роз-
глядає�цивільну�справу�за�позовною�заявою�Склярова�Сергія
Федоровича� до� Машкова� Артура� Сергійовича,� Машкової
Інни�Олександрівни,�з�участю�третьої�особи�Машкової�Та-
мари� Вікторівни� про� стягнення� безпідставно� отриманих
коштів.�Відповідачі�по�справі�та�третя�особа:�Машков�Артур
Сергійович,�Машкова�Інна�Олександрівна,�Машкова�Тамара
Вікторівна,�останнє�відоме�місце�проживання:�Донецька�об-
ласть,�місто�Слов’янськ,�в’їзд�Багратіона,�будинок�№16,�ви-
кликаються�на�07�квітня�2016�року�на�08�годину�00�хвилин
до�Слов’янського�міськрайонного�суду�Донецької�області
(Донецька�область,�м.�Слов’янськ,�вул.�Добровольського,�2)
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�відсутність.�

Суддя Т. А. Хаустова

Повістка про виклик підозрюваних при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового

провадження 
Обвинувачений�Сідельников�Микола�Миколайович,

26.06.1992�p.н.,�зареєстрований�за�адресою:�Одеська
обл.,�м.�Іллічівськ,�с.�Бурлача�балка,�вул.�Центральна,�17,
та�підозрювана�Авдєєва�Інга�Миколаївна,�12.03.1990�р.н.,
зареєстрована�за�адресою:�м.�Одеса,�вул.�Б.Хмельниць-
кого,�буд.�37,�кв.4,�відповідно�до�вимог�297-5,�323�КПК
України� викликаються� в� судове� засідання,� що� відбу-
деться�05�квітня�2016�року�о�10�годині�в�залі�судових�за-
сідань�№229�Приморського�районного�суду�м.�Одеси�за
адресою:�м.�Одеса,�вул.�Балківська,�33,�для�участі�в�су-
довому�засіданні�в�якості�обвинувачених.

Поважні�причини�неприбуття�особи�на�виклик�суду
згідно�зі�статтею�138�КПК�України.�Наслідки�неприбуття
обвинуваченого�передбачені�статтями�139,�323�КПК�Ук-
раїни.

Суддя В. М. Коваленко 

Житомирський�районний�суд�Житомирської�області�викликає�Фе-
доренка�Сергія�Юрійовича�у�судове�засідання,�що�відбудеться�о�9�го-
дині�00�хвилин�6�квітня�2016�року�за�адресою:�м.�Житомир,�вул.
Покровська,� 92,� каб.� 16,� в� якості� відповідача� по� цивільній� справі�
№�278/3782/15-ц�за�позовом�Федоренко�З.Б.�про�виділ�частки�бу-
динку�в�натурі.

В�призначений�для�слухання�справи�день�і�час�Ви�маєте�право
з’явитись�для�прийняття�участі�у�судовому�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�слу-
хання�справи.

Крім�того,�повідомляю,�що�в�судове�засідання�Ви�повинні�надати
всі� оригінали� документів,� якими� обґрунтовуєте� свої� заперечення
проти�вимог,�або�копії�цих�документів,�завірених�у�встановленому�за-
коном�порядку�у�випадку�невизнання�заявленого�позову.

У�разі�Вашого�неприбуття�в�судове�засідання,�суд�розгляне�дану
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
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�ПОСТАНОВА�
ВЕРХОВНОЇ�РАДИ�УКРАЇНИ

Про перейменування окремих населених
пунктів

Відповідно� до� пункту� 29� частини� першої� статті� 85� Конституції� України,
пункту�8�статті�7�Закону�України�«Про�засудження�комуністичного�та�націо-
нал-соціалістичного�(нацистського)�тоталітарних�режимів�в�Україні�та�забо-
рону�пропаганди�їхньої�символіки»,�враховуючи�пропозиції,�подані�органами
місцевого�самоврядування,�та�рекомендації�Українського�інституту�національ-
ної�пам’яті,�Верховна�Рада�України�ПОСТАНОВЛЯЄ:

1.�Перейменувати�такі�населені�пункти:
1)�у�Вінницькій�області:
селище�Червона�Зірка�Білянської�сільської�ради�Липовецького�району�на

селище�Мала�Біла;
2)�у�Дніпропетровській�області:
село�Інтернаціональне�Павлівської�сільської�ради�Васильківського�району

на�село�Довге;
село�Пролетарське�Павлівської�сільської�ради�Васильківського�району�на

село�Морозівське;
село�Кіровське�Письменської�селищної�ради�Васильківського�району�на

село�Тихе;
село�Петрівське�Богданівської�сільської�ради�Васильківського�району�на

село�Бабакове;
село�Красіне�Красінської�сільської�ради�Криворізького�району�на�село�Кра-

сівське;
село�Карла�Маркса�Поливанівської�сільської�ради�Магдалинівського�району

на�село�Калинівка;
село�Радянське�Магдалинівської�селищної�ради�Магдалинівського�району

на�село�Кільчень;
селище� Видвиженець� Голубівської� сільської� ради� Новомосковського

району�на�селище�Миролюбівка;
село�Комінтерн�Перещепинської�міської�ради�Новомосковського�району�на

село�Козирщина;
селище�Фрунзе�Перещепинської�міської�ради�Новомосковського�району

на�селище�Вишневе;
село�Радсело�Новостепанівської�сільської�ради�Новомосковського�району

на�село�Веселе;
місто�Орджонікідзе�на�місто�Покров;
село�Жовтневе�Петриківської�селищної�ради�Петриківського�району�на�село

Кулішеве;
село�Червонопартизанське�Петриківської�селищної�ради�Петриківського

району�на�село�Мала�Петриківка;
село�Цикове�Покровської�селищної�ради�Покровського�району�на�село�Ле-

вадне;
селище�Зоря�Комунізму�П’ятихатського�району�на�селище�Зоря;
село�Октябрське�Майської�сільської�ради�Синельниківського�району�на

село�Максимівка;
селище� Фрунзе� Старовишневецької� сільської� ради� Синельниківського

району�на�селище�Вишневецьке;
село�Менжинка�Софіївської�селищної�ради�Софіївського�району�на�село

Широке;
село�Котовське�Новомалинівської�сільської�ради�Широківського�району�на

село�Мирне;
село�Чапаєвка�Широківського�району�на�село�Благодатне;
село�Свердловське�Чапаєвської�сільської�ради�Широківського�району�на

село�Спаське;
3)�у�Донецькій�області:
село�Петрівське�Васюківської�сільської�ради�Бахмутського�району�на�село

Пазено;
село�Калініне�Волноваського�району�на�село�Калинове;
село�Іллічівське�Першотравневого�району�на�село�Покровське;
село�Красноармійське�Черкаської�селищної�ради�Слов’янського�району�на

село�Новоселівка;
село�Октябрське�Черкаської�селищної�ради�Слов’янського�району�на�село

Маячка;
4)�у�Запорізькій�області:
село�Совєтське�Промінівської�сільської�ради�Мелітопольського�району�на

село�Волошкове;
село�Червоний�Жовтень�Димитровської�сільської�ради�Оріхівського�району

на�село�Жовтеньке;
село�Ленінське�Радивонівської�сільської�ради�Якимівського�району�на�село

Мирне;
5)�у�Київській�області:
село�Більшовик�Яблунівської�сільської�ради�Баришівського�району�на�село

Дубове;
село�Петровське�Вишеньківської�сільської�ради�Бориспільського�району

на�село�Петропавлівське;
село�Жовтневе�Бородянського�району�на�село�Дмитрівка;
село�Жовтневе�Згурівського�району�на�село�Вознесенське;
село�Радянське�Сомководолинської�сільської�ради�Переяслав-Хмельниць-

кого�району�на�село�Соснівка;
село�Червона�Мотовилівка�Фастівського�району�на�село�Мотовилівка;
6)�у�Кіровоградській�області:
село�Жовтневе�Верхньоінгульської�сільської�ради�Бобринецького�району

на�село�Яблучко;
село�Фрунзе�Бобринецької�міської�ради�Бобринецького�району�на�село�Бог-

данівка;
село�Червонозорівка�Бобринецького�району�на�село�Кривоносове;
село�Котовка�Гайворонського�району�на�село�Покровське;
село�Орджонікідзе�Гайворонської�міської�ради�Гайворонського�району�на

село�Садове;
село�Кіровка�Маловисківського�району�на�село�Миролюбівка;
село�Леніна�Маловисківського�району�на�село�Гаївка;
село� Леніно-Ульяновка� Хмелівської� сільської� ради� Маловисківського

району�на�село�Калаколове;
село�Ленінське�Оникіївської�сільської�ради�Маловисківського�району�на

село�Пасічне;
село�Жовтневе�Новомиргородського�району�на�село�Миролюбівка;
село�Крупське�Коробчинської�сільської�ради�Новомиргородського�району

на�село�Миколаївка;

село�Октябрське�Іванівської�сільської�ради�Новоукраїнського�району�на
село�Вишневе;

село�Петрівське�Іванівської�сільської�ради�Новоукраїнського�району�на�село
Піщанське;

село�Краснофедорівка�Мар’ївської�сільської�ради�Онуфріївського�району
на�село�Федорівка;

7)�у�Луганській�області:
село�Червона�Зірка�Великоцької�сільської�ради�Міловського�району�на�село

Рання�Зоря;
8)�у�Миколаївській�області:
село�Кіровка�Новошмідтівської�сільської�ради�Новоодеського�району�на

село�Степове;
село�Куйбишеве�Снігурівського�району�на�село�Калинівка;
село�Червоний�Промінь�Баратівської�сільської�ради�Снігурівського�району

на�село�Промінь;
9)�в�Одеській�області:
селище�Жовтнева�Революція�Хлібодарської�селищної�ради�Біляївського

району�на�селище�Радісне;
село�Петровського�Сербківської�сільської�ради�Комінтернівського�району

на�село�Вишневе;
село�Жовтневе�Любашівської�селищної�ради�Любашівського�району�на

село�Вишневе;
село�Леніне�Фрунзівського�району�на�село�Торосове;
10)�у�Полтавській�області:
село�Жовтневе�Качанівської�сільської�ради�Гадяцького�району�на�село�Сте-

пове;
село�Краснознаменка�Гадяцького�району�на�село�Сергіївка;
село�Фрунзівка�Глобинського�району�на�село�Троїцьке;
село�Жовтневе�Ульяновської�сільської�ради�Гребінківського�району�на�село

Сотницьке;
село�Паризька�Комуна�Слободо-Петрівської�сільської�ради�Гребінківського

району�на�село�Польове;
село�Ульяновка�Гребінківського�району�на�село�Почаївка;
село�Комсомольське�Тарасівської�сільської�ради�Зіньківського�району�на

село�Пірки;
село� Фрунзе� Жуківської� сільської� ради� Кобеляцького� району� на� село

Мирне;
село�Комсомольське�Корсунівської�сільської�ради�Лохвицького�району�на

село�Потоцьківщина;
село�Жовтневе�Литвяківської�сільської�ради�Лубенського�району�на�село

Покровське;
село�Чапаєвка�Устимівської�сільської�ради�Семенівського�району�на�село

Малинівка;
селище�міського�типу�Артемівка�Чутівського�району�на�селище�міського

типу�Скороходове;
11)�у�Сумській�області:
село�Радянське�Луциківської�сільської�ради�Білопільського�району�на�село

Болотишине;
село�Петрівське�Кириківської�селищної�ради�Великописарівського�району

на�село�Маракучка;
село�Комсомольська�Комуна�Підлипненської�сільської�ради�Конотопської

міської�ради�на�село�Калинівка;
село�Ленінське�Кролевецького�району�на�село�Спаське;
село�Жовтневе�Катеринівської�сільської�ради�Лебединського�району�на

село�Степове;
село�Комісарівка�Гринцівської�сільської�ради�Лебединського�району�на

село�Яснопілля;
село�Ленінське�Гринцівської�сільської�ради�Лебединського�району�на�село

Мирне;
село�Радянське�Павленківської�сільської�ради�Лебединського�району�на

село�Слобода;
село�Жовтневе�Коровинської�сільської�ради�Недригайлівського�району�на

село�Соснівка;
село�Кірове�Сакуниської�сільської�ради�Недригайлівського�району�на�село

Перетічки;
село�Іллічівка�Сонячненської�сільської�ради�Охтирського�району�на�село

Мирне;
село�Октябрське�Путивльського�району�на�село�Зарічне;
село�Кім�Кренидівської�сільської�ради�Середино-Будського�району�на�село

Четвертакове;
селище�Красний�Прогрес�Середино-Будської�міської�ради�Середино-Буд-

ського�району�на�селище�Прогрес;
селище�Свердлове�Середино-Будської�міської�ради�Середино-Будського

району�на�селище�Зарічне;
село�Дзержинське�Низівської�селищної�ради�Сумського�району�на�село�Лу-

гове;
село�Жовтневе�Червоненської�сільської�ради�Сумського�району�на�село

Вишневе;
селище�Пролетарське�Кияницької�сільської�ради�Сумського�району�на�се-

лище�Мар’їне;
селище�Радянське�Кияницької�сільської�ради�Сумського�району�на�селище

Мала�Корчаківка;
село�Фрунзенка�Яструбинської�сільської�ради�Сумського�району�на�село

Діброва;
село�Червонопрапорне�Кияницької�сільської�ради�Сумського�району�на

село�Яблунівка;
селище�Радгоспне�Буймерської�сільської�ради�Тростянецького�району�на

селище�Виноградне;
село�Коротченкове�Шосткинського�району�на�село�Погребки;
село�Комінтерн�Антонівської�сільської�ради�Ямпільського�району�на�село

Лісне;
12)�у�Харківській�області:
селище�Жовтневе�Пришибської�сільської�ради�Балаклійського�району�на

селище�Покровське;
село�Червона�Гусарівка�Балаклійського�району�на�село�Нова�Гусарівка;
село�Червоний�Степ�Яковенківської�сільської�ради�Балаклійського�району

на�село�Степок;
село�Червоний�Яр�Яковенківської�сільської�ради�Балаклійського�району�на

село�Калинівка;
село�Пролетарське�Чернещинської�сільської�ради�Борівського�району�на

село�Степове;
селище�Піонер�Федорівської�сільської�ради�Великобурлуцького�району�на

селище�Курганне;
село�Улянівка�Новомажарівської�сільської�ради�Зачепилівського�району�на

село�Олянівка;

село�Червона�Перемога�Леб’язької�сільської�ради�Зачепилівського�району
на�село�Перемога;

селище�Жовтневе�Золочівського�району�на�селище�Калинове;
село�Жовтневе�Феськівської�сільської�ради�Золочівського�району�на�село

Високе;
село�Червоний�Донець�Іванчуківської�сільської�ради�Ізюмського�району�на

село�Щасливе;
селище�Піонерське�Пархомівської�сільської�ради�Краснокутського�району

на�селище�Степове;
село�Димитрова�Домаської�сільської�ради�Лозівської�міської�ради�на�село

Українське;
село�Жовтневе�Грушинської�сільської�ради�Первомайського�району�на�село

Калинівка;
селище�Комсомольське�Берецької�сільської�ради�Первомайського�району

на�селище�Трійчате;
село�Совєтське�Картамиської�сільської�ради�Первомайського�району�на

село�Степове;
село�Червоне�Знамено�Красненської�сільської�ради�Первомайського�району

на�село�Червоне;
село�Артемівка�Кулиничівської�селищної�ради�Харківського�району�на�село

Благодатне;
селище�Радгоспне�Бабаївської�селищної�ради�Харківського�району�на�се-

лище�Затишне;
селище�Фрунзе�Кулиничівської�селищної�ради�Харківського�району�на�се-

лище�Слобідське;
13)�у�Херсонській�області:
село�Кірове�Правдинської�сільської�ради�Білозерського�району�на�село�Тав-

рійське;
селище�Радянське�Білозерського�району�на�селище�Миролюбівка;
селище�Червоний�Поділ�Радянської�сільської�ради�Білозерського�району

на�селище�Мирне;
село�Тельмана�Інгулецької�сільської�ради�Білозерського�району�на�село�За-

річне;
селище�міського�типу�Калінінське�Великоолександрівського�району�на�се-

лище�міського�типу�Калинівське;
село�Карло-Марксівське�Чкаловської�сільської�ради�Великоолександрів-

ського�району�на�село�Щасливе;
село� Леніне� Верхньорогачицької� селищної� ради� Верхньорогачицького

району�на�село�Володимирівка;
село� Пролетарій� Первомаївської� сільської� ради� Верхньорогачицького

району�на�село�Таврійське;
селище� Жовтневе� Добропільської� сільської� ради� Голопристанського

району�на�селище�Світанок;
село�Червоноармійське�Маринської�сільської�ради�Горностаївського�району

на�село�Вільне;
село�Кірове�Трохимівської�сільської�ради�Іванівського�району�на�село�Щас-

ливе;
село�Фрунзе�Іванівського�району�на�село�Агаймани;
село�Червоний�Прапор�Української�сільської�ради�Іванівського�району�на

село�Зелений�Гай;
село�Червоний�Чабан�Каланчацького�району�на�село�Преображенка;
село� Комсомольське� Вербівської� сільської� ради� Нижньосірогозького

району�на�село�Донцове;
селище� Комсомольське� Радгоспненської� сільської� ради� Скадовського

району�на�селище�Петропавлівка;
село�Комунарівка�Радгоспненської�сільської�ради�Скадовського�району�на

село�Радісне;
село�Ленінське�Михайлівської�сільської�ради�Скадовського�району�на�село

Карабулат;
село�Жовтневе�Преображенської�сільської�ради�Чаплинського�району�на

село�Благодатне;
14)�у�Хмельницькій�області:
село�Жовтневе�Поповецької�сільської�ради�Волочиського�району�на�село

Лісове;
село�Улянівка�Великозозулинецької�сільської�ради�Красилівського�району

на�село�Юхт;
село�Улянівка�Друга�Заслучненської�сільської�ради�Красилівського�району

на�село�Світле;
село�Чапаєвка�Малоклітнянської�сільської�ради�Красилівського�району�на

село�Калинівка;
село�Радгоспне�Полонської�міської�ради�Полонського�району�на�село�Ра-

дісне;
село�Ленінське�Чорнянської�сільської�ради�Старокостянтинівського�району

на�село�Лісове;
село�Ленінське�Гаврилівської�сільської�ради�Теофіпольського�району�на

село�Підліски;
село�Ленінське�Сокиринецької�сільської�ради�Чемеровецького�району�на

село�Вишневе;
15)�у�Черкаській�області:
селище�Здобуток�Жовтня�Тальнівського�району�на�селище�Здобуток;
селище�Політвідділовець�Затишанської�сільської�ради�Уманського�району

на�селище�Малий�Затишок;
16)�у�Чернігівській�області:
село�Більшовик�Борзнянської�міської�ради�Борзнянського�району�на�село

Забілівщина�Друга;
село�Червоний�Ранок�Краснопільської�сільської�ради�Коропського�району

на�село�Ранок;
село�Жовтневе�Менського�району�на�село�Покровське;
село�Кірове�Новгород-Сіверського�району�на�село�Троїцьке;
село�Володимирівка�Білорічицької�сільської�ради�Прилуцького�району�на

село�Димирівка;
село�Жовтневе�Прилуцького�району�на�село�Дмитрівка;
село�Воровського�Жовтневої�сільської�ради�Прилуцького�району�на�село

Світанкове;
село�Улянівка�Чернігівського�району�на�село�Вознесенське.
2.�Ця�Постанова�набирає�чинності�з�дня,�наступного�за�днем�її�опубліку-

вання.
Голова Верховної Ради України В. ГРОЙСМАН

м.�Київ�
17�березня�2016�року�
№�1037-VIII
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оголошення
Добропільський міськрайонний суд Донецької області

(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радян-
ська, буд. 39а) розглядає цивільну справу за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПриватБанк» до Ногтєвої Алли Володимирівни про
стягнення заборгованості.

Відповідачка Ногтєва Алла Володимирівна, 16.01.1953
року народження, викликається на 06 квітня 2016 року о
09.00 годині до Добропільського міськрайонного суду
Донецької області, кабінет № 16, для участі у розгляді
справи. До розгляду цивільної справи пропонується на-
дати суду письмові пояснення та заперечення, а також
усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відпові-
дача необхідно повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у її відсутність на підставі
наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рі-
шення.

Суддя Лаврушин О. М.

Бобринецький районний суд Кіровоградської області
викликає у судове засідання як відповідача Вахоніна Ан-
дрія Валерійовича у справі № 383/1434/15-ц, за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПРИВАТБАНК» до Вахоніна Андрія Валерійовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 14 квітня 2016 року о
10 год. 00 хв. в залі судових засідань Бобринецького
районного суду Кіровоградської області, що розташо-
ване за адресою: вул. Леніна, 80, м. Бобринець Кіровог-
радської області.

В разі неявки в судове засідання відповідача Вахоніна
Андрія Валерійовича справа буде розглядатись за його
відсутності за наявними у справі доказами. Крім того,
суд роз’яснює відповідачу Вахоніну Андрію Валерійовичу
його обов’язок повідомити суд про причини неявки у су-
дове засідання.

Суддя Бевз О. Ю.

Новомиргородський районний суд Кіровоград-
ської області викликає Мацибуру Валерія Ярославо-
вича в судове засідання як відповідача по цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва комерційний банк «Приватбанк» до Мацибури
Валерія Ярославовича про стягнення заборгованості.

Повідомляємо відповідача Мацибуру Валерія
Ярославовича, що справа призначена до розгляду
на 15 квітня 2016 року о 09 годині 00 хвилин в при-
міщенні Новомиргородського районного суду Кіро-
воградської області за адресою: м. Новомиргород
Кіровоградської області, вул. Леніна, 157.

У разі неявки відповідача в судове засідання та не-
повідомлення про причини неявки, суд розгляда-
тиме справу за його відсутності на підставі наявних
у справі доказів.

Суддя Р. А. Забуранний

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання як відповідача по
справі № 409/523/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Толстогузова В’ячеслава Леонідовича про
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 15.04.2016 року о
08.00 год. (резервна дата на 22.04.2016 року о 08.00
год.) в залі суду за адресою: Луганська область, смт
Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідач Толстогузов В’ячеслав
Леонідович, останнє місце реєстрації: Луганська об-
ласть, Лутугинський район, смт Білоріченський, вул.
Леніна, буд. 11, кв. 22.

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

Суддя Максименко О. Ю.

Апеляційний суд Львівської області викликає в судове за-
сідання Кшиштоф Ліпніцкі, Коник Андрія Петровича, Кости-
лєву Ольгу Владиславівну, Лисовича Івана Ігоровича для
участі у розгляді за апеляційною скаргою представника
Спільного українсько-польського підприємства у формі
ТзОВ «Гермес Україна» - Нички Ю.В. на рішення Залізнич-
ного районного суду м. Львова від 30 вересня 2015 року у
справі за позовом Коник Андрія Петровича до Биховченко
Юлії Віталіївни, треті особи: Костилєва Ольга Владиславівна,
Ліпніцкі Кшиштоф, Спільне українсько-польське підприєм-
ство у формі ТзОВ «Гермес Україна» про визнання договору
купівлі-продажу недійсним та позовом третьої особи, яка
заявляє самостійні вимоги Спільного українсько-польського
підприємства у формі ТзОВ «Гермес Україна» до Биховченко
Юлії Віталіївни, треті особи: Костилєва Ольга Владиславівна,
Ліпніцкі Кшиштоф про визнання довіреності та договору ку-
півлі-продажу недійсним.

Судове засідання відбудеться 17 травня 2016 року о 15
год. 00 хв. в приміщенні Апеляційного суду Львівської об-
ласті за адресою: 79008, м. Львів, площа Соборна, 7.

Суддя Струс Л. Б.

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання як відповідачів по справі 
№ 409/517/16-ц за позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» до
Шамрай Марини Олександрівни та Шамрай В’ячеслава Пет-
ровича про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром.

Судове засідання відбудеться 07.04.2016 року о 13.30
год. (резервна дата на 12.04.2016 року о 13.30 год.) в залі
суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Шевченка, 2.

Викликається відповідач Шамрай Марина Олександрівна,
останнє місце реєстрації: Луганська область, м. Луганськ,
Артемівський район, с. Ювілейне, кв. Котовського, буд. 2,
кв. 38.

Викликається відповідач Шамрай В’ячеслав Петрович, ос-
таннє місце реєстрації: Луганська область, м. Луганськ, Ар-
темівський район, с. Ювілейне, кв. Ворошилова, буд. 6, 
кв. 17.

У випадку неявки відповідачів справу буде розглянуто за
їх відсутності за наявними доказами.

Суддя Полєно B. C.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, 
пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу за
позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Фоменка С. А. про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. Відпові-
дач у цивільній справі № 233/1175/16-ц Фоменко
Станіслав Анатолійович, 29.07.1969 р.н., зареєстрований
за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. 301-ї
Донецької Дивізії, буд. 284, викликається у судове засі-
дання о 08.15 год. 06 квітня 2016 р. Розгляд зазначеної
цивільної справи відбудеться в приміщенні Костянтинів-
ського міськрайонного суду Донецької області (корп. 
№ 2, каб. № 16).

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

Суддя Т. О. Мартишева

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (85110, м. Костянтинівка Донецької обл., 
пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу 
№ 233/538/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Деблікової Г.О. про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Відповідачка у справі Деблікова Ганна Олексан-
дрівна, 06.04.1983 р.н., останнє відоме місце прожи-
вання якої: м. Макіївка Донецької області, пос.
Калініно, вул. Тітова, буд. 15, кв. 8, викликається до
суду на 12 квітня 2016 року о 08.00 годині, каб. 
№ 15, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідачка повинна повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута за її відсут-
ності.

Суддя О. С. Малінов

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, 
м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільні справи за по-
зовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Вайсман Наталії Сергіївни, Мат-
росової Людмили Леонідівни, Токарєва Анатолія Михайловича
про стягнення заборгованості.

Відповідачі: Токарєв Анатолій Михайлович (останнє відоме
суду місце реєстрації за адресою: 84500, Донецька область, 
м. Артемівськ, вул. Ростовська, буд. 112); Вайсман Наталія Сер-
гіївна (останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: 84500,
Донецька область, м. Артемівськ, вул. Горбатова, буд. 79, кв. 47);
Матросова Людмила Леонідівна (останнє відоме суду місце ре-
єстрації за адресою: 84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул.
Горбатова, буд. 49. кв. 23) викликаються 07 квітня 2016 року о
09.40 годині до суду, каб. 204, для участі в розгляді справ по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні пові-
домити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута
за їх відсутності.

Суддя Медінцева Н. М.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85000, Донецька область, м. Добропілля, вул. Радянська,
39А) розглядає цивільну справу за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк»
до Труфанова Олексія Олександровича, Труфанової Ірини
Віталіївни про стягнення боргу за кредитним договором.

Відповідачі у справі: Труфанов Олексій Олександрович,
30 березня 1970 року народження, Труфанова Ірина Віта-
ліївна, 10 червня 1970 року народження, офіційно зареєс-
тровані за адресою: м. Іловайськ Донецької області, вул.
Ярославського, 17/38, викликаються на 28 квітня 2016 року
о 10.00 год. до суду, каб. №1, 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 їхню відсутність. 

Суддя Тітова Т. А.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської об-

ласті — судді Гашинської О.А. знаходиться спеціальне кримі-
нальне провадження № 426/346/16-к стосовно Козьякова Сергія
Юрійовича, 23.09.1982 року народження, обвинуваченого у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч.1 ст.109, ч. 2 ст.110, ч.1 ст. 258-3
КК України. Обвинувачений Козьяков С.Ю. зареєстрований за
адресою: м. Київ, пр-т Маяковського, буд. 32, кв. 191, мешкає
за адресою: м. Луганськ, площа Героїв ВВВ, 3а.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський
районний суд Луганської області викликає Козьякова Сергія
Юрійовича в судове засідання, яке відбудеться 8 квітня 2016
року о 09.30 год. у залі Сватівського районного суду Луганської
області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя
Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головую-
чої судді Гашинської О. А., суддів: Река А. С., Юрченко C. O.

Суддя О. А. Гашинська

Мелітопольський міськрайонний суд
Запорізької області повідомляє Іванова
Сергія Володимировича, 27.09.1976 року
народження, який проживає за адресою:
Запорізька область, м. Мелітополь, пр-т
Б. Хмельницького, б. 54, кв. 40, що 14
квітня 2016 року о 10.00 годині в примі-
щенні Мелітопольського міськрайонного
суду Запорізької області за адресою: За-
порізька область, м. Мелітополь, вул.
Дзержинського, 90, буде слухатися ци-
вільна справа № 320/942/16-ц за позовом
Угненко Т. В. до Іванова С. В. про позбав-
лення батьківських прав.

Суддя Ю. В. Ковальова

Краматорський міський суд Донецької області (84333, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну
справу за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Укрсоцбанк» до Хусундінова Хайдяра Адізановича про
стягнення заборгованості за договором.

Відповідач по справі Хусундінов Хайдяр Адізанович ви-
кликається о 16.00 год. на 05.04.2016 року до Краматор-
ського міського суду, зал № 17/3, 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 Клімов В. В.

Ємільчинський районний суд Житомирської об-
ласті викликає відповідача Ваховського Валентина
Леонідовича у цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Ваховського Валентина Леонідо-
вича про стягнення кредитної заборгованості в су-
дове засідання, яке відбудеться 07 квітня 2016 року
о 09 годині 00 хвилин за адресою: Житомирська об-
ласть, смт Ємільчине, вул. Незалежності, 2. У разі
неявки в судове засідання справа буде розглянута
за відсутності відповідача Ваховського Валентина
Леонідовича.

Суддя В. А. Гресько

Малиновський районний суд м. Одеси викликає Іва-
нову Ірину Віталіївну, 26.04.1973 року народження, ос-
таннє відоме місце проживання: м. Одеса, вул.
Селекціонна, буд. 45, у судове засідання по цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства
«Комерційний банк «Приватбанк» до Іванової Ірини Ві-
таліївни про стягнення заборгованості, яке призначене
до слухання на 08.04.2016 р. о 09 год. 30 хв. у залі 
№ 209 суду за адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 1-а.

У разі неявки в судове засідання без поважних при-
чин, розгляд справи буде проведено за вашої відсутності
за наявними в ній доказами.

Суддя Леонов О. С.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу за позовом П’ятецької Катерини
Михайлівни до П’ятецького Олексія Олексійовича про
розірвання шлюбу.

Відповідач по справі П’ятецький Олексій Олексійович,
1980 р.н. (місце проживання не відоме), викликається
на 07.04.2016 року о 10 годині 15 хвилин до суду, кабінет
№ 313, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Радченко Л. А.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Кра-
маторськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за
позовом Моторного (транспортного) страхового бюро України
до Черетун Станіслава Сергійовича про відшкодування в порядку
регресу витрат, пов’язаних з виплатою страхового відшкоду-
вання.

Відповідач по справі Черетун Станіслав Сергійович виклика-
ється о 14.00 год. на 08.04.2016 року до Краматорського мі-
ського суду, зал № 18, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Карпенко О. М.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ ОГОЛОШЕННЯ від 15.03.16 р. «Про скасу-
вання довіреностей та договорів про надання правової допомоги (ад-
вокатських послуг), виданих та укладених ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОПРОМИСЛОВА АСОЦІАЦІЯ
«АГРОСВІТ», (код ЄДРПОУ 32949661, м. Харків, вул. Маршала Бажа-
нова, б.5, літ. «Б-3») за підписом Лупінської Олени Альфредівни та
Лученка Дмитра Валентиновича в тому числі, але не виключено на
ім’я: Слюсар Андрій Миколайович, Подус Михайло Олександрович,
Савченко В’ячеслав Анатолійович, Прокоп’єв Костянтин Євгенович,
Заєць Жанна Юріївна, Шатова Юлія Вікторівна, Чаплинський Олек-
сандр Володимирович, Кот Тетяна Вікторівна, Атісков Олег Володи-
мирович, Третяк Катерина Сергіївна, Лень Роман Володимирович,
Кружилова Оксана Геннадіївна», як таке, що опубліковано від імені
та за підписом особи, що не мала на це жодних правових підстав та
повноважень і не відповідає дійсності за змістом.

Maлиновський районний суд м. Одеси викликає Вой-
никова Романа Олександровича, 30.09.1978 року народ-
ження, останнє відоме місце проживання: м. Одеса, вул.
Шишкіна, буд. 60А, у судове засідання по цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства
«Комерційний банк «Приватбанк» до Войникова Романа
Олександровича про стягнення заборгованості, яке при-
значене до слухання на 08.04.2016 р. о 09 год. 30 хв. у
залі № 209 суду за адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 1-а.

У разі неявки в судове засідання без поважних при-
чин, розгляд справи буде проведено за вашої відсутності
за наявними в ній доказами.

Суддя Леонов О. С.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бах-
мут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
2/219/1589/2016 за позовом Брославської Інни Валеріївни до
Брославського Сергія Сергійовича про надання дозволу на виїзд
та в’їзд неповнолітньої дитини без згоди батька.

Відповідач Брославський Сергій Сергійович (останнє місце
реєстрації: 86420, Донецька область, м. Єнакієве, вул. Саратов-
ська, 5/49) викликається на 08 квітня 2016 року о 09.00 годині
до суду, каб. № 213, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хомченко Л. І.

Деснянський районний суд м. Києва викликає як

відповідача Кузьміна Вадима Леонідовича в судове

засідання, яке відбудеться 07 квітня 2016 року о

09.30 год. за адресою: 02225, м. Київ, пр-т Маяков-

ського, 5-в, каб. № 32, для розгляду цивільної

справи за позовом ПАТ Акціонерного банку «Укргаз-

банк» до Кузьміна Вадима Леонідовича про стяг-

нення заборгованості за кредитним договором.

Суддя Є. П. Смирнова

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Фістика Володимира Вікторовича, Фісенка
Олексія Миколайовича як відповідачів у цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ» до Фістика
В. В., Фісенка О. М про стягнення заборгованості за
кредитним договором в судове засідання, яке відбу-
деться 05 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 відповідачів.

Суддя О. А. Гашинська

Бердянським міськрайонним судом Запорізької

області (суддя Прінь І. П., за адресою: м. Бердянськ,

вул. Комунарів, 64, каб. № 302) 07 квітня 2016 року

о 13 годині 30 хвилин буде розглядатися цивільна

справа за позовом Ляліна Артема Євгеновича до Ля-

ліної Ірини Петрівни про розірвання шлюбу.

В судове засідання викликається відповідач Ля-

ліна І. П. У разі неявки відповідача справа буде роз-

глянута за наявними у справі матеріалами.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу за позовом КС «Залоговое аген-
ство» до Юдіна П. А. про стягнення заборгованості.

Відповідач Юдін Петро Анатолійович, останнє місце
реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Горлівка,
вул. Богуна, буд.45, кв. 44, викликається 11 квітня 2016
року о 08 год. 45 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 за його відсутності.

Суддя О. В. Неженцева

Малиновський районний суд м. Одеси викли-
кає Осадченка Валерія Ігоровича, 04.03.1974
року народження, останнє відоме місце прожи-
вання: Одеська область, м. Одеса, вул. Шеф-
ська, буд. 10, у судове засідання по цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «АКТАБАНК» до Осадченка Валерія Іго-
ровича про стягнення заборгованості, яке
призначене до слухання на 08.04.2016 р. о 09
год. 30 хв. у залі № 209 за адресою: м. Одеса,
вул. В. Стуса, 1-а.

У разі неявки у судове засідання без поваж-
них причин, розгляд справи буде проведено за
вашої відсутності за наявними у справі дока-
зами.

Суддя Леонов О. С.

Краматорський міський суд Донецької області
(84333, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21)
розглядає цивільну справу за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства Комерційний банк
«Приватбанк» до Орехової Олени В’ячеславівни
про стягнення заборгованості за договором.

Відповідач по справі — Орехова Олена В’ячес-
лавівна викликається на 09-30 год. на 06.04.2016
року до Краматорського міського суду, зал 
№ 17/3, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття відповідач повинен повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута
у його відсутність. 

Суддя Клімов В. В.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає
Малаухова Володимира Максимовича, 24.07.1975 р.н., прожи-
ває: 91000, м. Луганськ, кв. Героїв Сталінграда, 9/32, як відпові-
дача в судове засідання по цивільній справі № 2/409/605/16 за
позовом Моторного(транспортного) страхового бюро України
про відшкодування в порядку регресу витрат, пов’язаних з ви-
платою страхового відшкодування, що відбудеться 05.04.2016
року о 10 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: 92200, Лу-
ганська область, смт Білокуракине, пл. Горького, 2 тел. 2-27-92.

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

У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої участі на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. В. Тімінський

Великописарівський районний суд Сумської області викликає
Калітіна Сергія Івановича, 19 січня 1977 року народження, 
уродженця с. Велика Писарівка Сумської області, у судове засі-
дання, яке відбудеться 07 квітня 2016 року о 10 годині 00 хвилин
в залі судових засідань суду в смт Велика Писарівка, вул. Борців
Революції, 12 Сумської області в якості відповідача по цивільній
справі № 575/171/16-ц за позовом Публічного Акціонерного То-
вариства Комерційного Банку «ПриватБанк» до Калітіна Сергія
Івановича про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром.

Головуючий по справі В’юник Наталія Григорівна.
Явка відповідача в судове засідання обов’язкова.
У разі неявки відповідача в судове засідання без поважної

причини або неповідомлення про причини неявки, справу буде
розглянуто без його участі на підставі наявних матеріалів справи.
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Ладижинський міський суд Вінницької області викли-
кає Качана Віталія Васильовича, 05.12.1984 року народ-
ження, для участі в судовому розгляді як відповідача у
справі № 135/62/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 19.04.2016 року о 13
год. 30 хв. у приміщенні Ладижинського міського суду
Вінницької області за адресою: м. Ладижин, Вінницька
обл., вул. Радянська, 13, тел. ((04343) 6-03-66).

У разі неявки відповідача в судове засідання, справа
буде розглядатися за його відсутності за наявними в ній
доказами.

Суддя О. М. Корнієнко

Краматорський міський суд Донецької області (84000, До-
нецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) роз-
глядає цивільну справу за позовною заявою ПАТ КБ
«Приватбанк» до Столярова Олега Георгійовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. На судове за-
сідання по даній справі, яке призначено на 6 квітня 2016 року
об 11.30 годині (каб. № 26), викликається відповідач Столя-
ров Олег Георгійович, 01.01.1962 року народження, зареєс-
трований за адресою: Донецька область, м. Макіївка-86, вул.
Комунальна, буд. 7, кв. 2. Відповідачу пропонується надати
до вищевказаної дати письмові заперечення щодо позову та
посилання на докази, якими він обґрунтовує. У випадку не-
прибуття, відповідач повинен повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність. 

Суддя Лутай A. M.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає як відповідача
Іващенка Дмитра Івановича по цивільній справі № 752/21147/15-ц
за позовом Шмарова Євгена Юрійовича від імені та в інтересах
Смоліна Віталія Олександровича до Іващенка Дмитра Івановича
про стягнення боргу.

Судове засідання відбудеться 03 травня 2016 року о 09 год.
30 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. П. Потєхіна,
14А, каб. 35.

Ви маєте право подати до суду письмові заперечення проти
позову з посиланням на докази чи повідомити про поважність
причин неявки.

В разі неявки справу буде розглянуто за наявних доказів. На-
слідки неявки в судове засідання особи, яка бере участь у справі,
передбачені ст. ст. 169, 170 ЦПК України та ст. 185-3 КУпАП.

Суддя Плахотнюк К. Г.

Дружківський міський суд Донецької області ви-
кликає як відповідача Макаренка Сергія Анатолійо-
вича, 30.03.1969 р.н., останнє відоме місце
проживання: Донецька обл., м. Ясинувата, мкрн
Зорька, 19-10, по справі за позовом ПАТ «Укрсоц-
банк» до Макаренка Сергія Анатолійовича про стяг-
нення заборгованості за договором кредиту в судове
засідання, яке відбудеться 14 квітня 2016 р о 14.00
год. в приміщенні суду за адресою: Донецька обл.,
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45. В разі неявки в су-
дове засідання суд розглядатиме справу за відсут-
ності відповідача за наявними у справі доказами.

Суддя Т. Л. Панова

Суворовський районний суд м. Одеси по цивільній
справі № 523/3104/16-ц за позовною заявою Лебеда В. Л.
до Лебеда С. М. про розірвання шлюбу викликає Лебеда
Світлану Миколаївну, 03.07.1978 року народження, як
відповідача в судове засідання, що відбудеться 6 квітня
2016 року о 09.30 годині в приміщенні Суворовського
районного суду м. Одеси, у залі судових засідань №14,
розташованого по вулиці Чорноморського козацтва, 68
на другому поверсі.

У разі неявки в судове засідання відповідача в при-
значений час, справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя М. О. Погрібний

Обухівський районний суд Київської області по
цивільній справі № 2-418/16 за позовом Дмитрук
Світлани Валентинівни до Дмитрука Олега Володи-
мировича про витребування майна з чужого неза-
конного володіння викликає до суду як відповідача
Дмитрука Олега Володимировича на 15 квітня 2016
року о 08.30 год.

Судове засідання відбудеться під головуванням
судді Кравченка М. В. у приміщенні суду за адресою:
Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, б. 20.

В разі неявки відповідача справа буде розглянута
у його відсутність на підставі наявних у ній доказів.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк»
до Боярського Антона Леонідовича про стягнення забор-
гованості.

Суд викликає як відповідача Боярського Антона Лео-
нідовича в судове засідання, яке відбудеться 05.04.16
року о 15.15 годині в приміщенні Бердянського міськ-
районного суду за адресою: Запорізька область, м. Бер-
дянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 506. Суддя Ревуцький
С. І., тел. (код 06153) 3-51-09. Явка до суду є обов’язко-
вою. В разі неявки справа буде розглянута за наявними
матеріалами в заочному порядку.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк, вул. Дружби, буд. 4) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Тарутіна Ігоря
Васильовича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором. Відповідач по справі Тарутін Ігор Васи-
льович (зареєстрований за адресою: м. Моспіне, вул.
Короленка, буд. 18, кв. 1) викликається на 8 квітня 2016
року о 09.00 год. до суду, каб. № 8, 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 Є. В. Челюбєєв

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Парафенка Олександра Юрійовича як відпо-
відача в судове засідання по цивільній справі
№426/6235/15-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «БМ Банк» до Парафенка Олексан-
дра Юрійовича про стягнення заборгованості в
судове засідання, яке відбудеться 6 квітня 2016 року
о 15.00 годині в приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без вашої участі на підставі
ст.ст. 169, 224 ЦПК України.

Суддя М. А. Гашинський

Тульчинський районний суд (вул. Перемоги, 16, 
м. Тульчин Вінницької області) викликає Суслову Мар-
гариту Василівну, зареєстровану за адресою: м. Тульчин,
пров. Озерний, 2 Вінницької області, як відповідача по
цивільній справі №148/184/16-ц за позовом Уманець Ла-
риси Валеріївни до Суслової Маргарити Василівни про
захист честі, гідності та ділової репутації.

Судовий розгляд справи призначено на 10 годину
18.04.2016 р. за вищевказаною адресою.

В разі неявки відповідача справу може бути розгля-
нуто у її відсутність на підставі наявних у ній доказів.

Суддя С. О. Робак

Слов’янським міськрайонним судом Донецької об-
ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2)
розглядається цивільна справа за позовом ПАТ «Укрсоц-
банк» до Статівка Ольги Миколаївни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором. Відповідачка у
справі: Статівка Ольга Миколаївна, останнє місце меш-
кання: м. Горлівка, вул. Рудакова, 72/64, викликається о
09 год. 30 хв. 6 квітня 2016 року до суду для участі в роз-
гляді справи по суті.

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

Суддя Ю. В. Чернишов

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Нетудихату Вікторію Вікторівну як відпові-
дача в судове засідання по цивільній справі
№426/6201/15-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «БМ Банк» до Нетудихати Вікторії
Вікторівни про стягнення заборгованості в судове
засідання, яке відбудеться 6 квітня 2016 року о 15.30
годині в приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без вашої участі на підставі
ст.ст. 169, 224 ЦПК України.

Суддя М. А. Гашинський

Ірпінський міський суд викликає Остапович Ок-
сану Василівну, останнє відоме місце проживання:
м. Ірпінь, вул. Варшавська (Радянська), буд. 114-Р,
кв. 17, як відповідача по справі за позовом Шимка
Вадима Валерійовича до Остапович Оксани Васи-
лівни про стягнення боргу за договором оренди
квартири, в судове засідання, яке відбудеться
22.04.2016 р. о 15 год. 00 хв. у приміщенні Ірпін-
ського міського суду за адресою: м. Ірпінь, вул. Мі-
неральна, 7. У разі неявки справу буде розглянуто у
відсутність відповідача. 

Суддя О. В. Пархоменко

Білокуракинський районний суд Луганської області пові-
домляє, що 15.02.2016 року розглянуто цивільну справу 
№ 409/3345/15-ц за позовом Публічного акціонерного това-
риства «БМ Банк» до Бородінової Світлани Дмитрівни про
стягнення заборгованості; 22.02.2016 року розглянуто ци-
вільну справу № 409/3448/15-ц за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «БМ Банк» до Міщенка Артема
Володимировича про стягнення заборгованості; 11.03.2016
року розглянуто цивільну справу № 409/50/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства «БМ Банк» до Курбє-
тьєвої Інни Анатоліївни про стягнення заборгованості. По
справах винесено заочне рішення, яким позовні вимоги за-
доволено повністю.

Суддя В. С. Полєно

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільні справи за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до
Юренка Рустама Петровича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Відповідач по справі Юренко Рустам Петрович,
19.08.1979 року народження, мешкає: м. Бахмут (Арте-
мівськ), вул. Богдана Хмельницького, 11, викликається на
07.04.2016 року о 09 годині 00 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.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання відповідачів: Уша-
кова Сергія Івановича та Ушакову Тетяну Вікторівну
(91000, м. Луганськ, вул. Успенська, б. 12а) по ци-
вільній справі №409/708/16-ц за позовом ПАТ «КРЕ-
ДОБАНК» про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 13.04.2016 року (ре-
зервна дата 15.04.2016 р.) о 09.00 годині в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, До-
нецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає ци-
вільну справу ЄУН 229/579/16-ц, номер провадження
2/229/461/2016 за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційного банку «Приватбанк» до Михальнюка
Валерія Івановича про стягнення заборгованості. Відповідач
у справі Михальнюк Валерій Іванович, 01 лютого 1961 року
народження (останнє місце проживання: м. Дружківка, До-
нецька обл., вул. Смоленська, буд. 6, кв. 66), викликається
на 20 квітня 2016 р. об 11.00 годині до суду, зала № 1, для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. В разі неявки відповідача справа буде роз-
глянута за його відсутності.

Суддя А. Л. Гонтар

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) проводить розгляд цивільної справи за
позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Укрсоцбанк» до Терещенка Олександра Володимировича про
стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідач
по справі Терещенко Олександр Володимирович, проживає за
адресою: 84500, Україна, Донецька область, м. Артемівськ, вул.
Чайковського, буд. 5, кв. 3, викликається в судове засідання,
призначене о 10 год. 00 хв. 06.04.2016 р. до суду, каб. № 213,
для участі у розгляді справи по суті. Відповідачу пропонується
надати свої заперечення на позов та відповідні докази. У випадку
неможливості прибуття, відповідач повинен повідомити суд про
причини неявки. За інших обставин розгляд справи відбудеться
за його відсутності.

Суддя Чопик О. П.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає
цивільну справу 2/219/1214/2016 за позовом Хуриленко
Поліни Валеріївни до Хуриленка Ігоря Миколайовича про
розірвання шлюбу.

Відповідач викликається на 06 квітня 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, відпові-
дач повинен повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглядатися у його відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом Колос Ірини Василівни до Колос Ро-
мана Анатолійовича про стягнення аліментів. Відповідач
у справі Колос Роман Анатолійович (останнє місце про-
живання за адресою: 84500, Донецька обл., м. Бахмут,
вул. Левченка, 67) викликається на 13 квітня 2016 року
о 09.00 годині до суду, каб. № 308, для участі у розгляді
справи по суті.

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

Суддя С. П. Букрєй

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом Івахненко Тетяни Миколаївни до Осадчого
Олега Михайловича, третя особа: Служба у справах дітей Арте-
мівської міської ради про надання дозволу для виїзду дитини за
кордон. Відповідач по справі Осадчий Олег Михайлович, рік на-
родження не відомий, який мешкає за адресою, вказаною в по-
зові: Донецька область, Артемівський район, с. Опитне, пров.
Дачний, 3/35, викликається о 14 годині 00 хвилин 06 квітня 2016
року до суду: м. Бахмут, вул. Миру, 5, кім. 302, для участі у роз-
гляді справи по суті. Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідача, він повинен 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) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Петрусенка М.В.
про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Петрусенко Микола Володимирович,
08.09.1950 року народження, який мешкає за адресою, вказаною
в позові: 84500, Донецька область, м. Артемівськ, пр. Севасто-
польський, 12, викликається о 08 годині 00 хвилин 06 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 по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розгля-
нута у його відсутність.

Суддя Фролова Н. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Побєдаш Юрія Во-
лодимировича про стягнення заборгованості. Відповідач по
справі Побєдаш Юрій Володимирович, 15.10.1971 року народ-
ження, який мешкає за адресою, вказаною в позові: Донецька
область, м. Єнакієве, пр. Леніна, 87/36, викликається о 08 годині
45 хвилин 06 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 по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розгля-
нута у його відсутність.

Суддя Фролова Н. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Карпенко С.В. про
стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідачка
по справі Карпенко Світлана Володимирівна, 07.03.1976 року на-
родження, яка мешкає за адресою, вказаною в позові: Донецька
область, м. Єнакієве, вул. Вільямса, 14/95, викликається о 09 го-
дині 00 хвилин 06 квітня 2016 року до суду: м. Бахмут, вул. Миру,
5, кім. 302, для участі у розгляді справи по суті. Відповідачці про-
понується надати свої заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття відповідачки, вона повинна повідомити суд
про причину неявки, інакше справа буде розглянута у її відсут-
ність.

Суддя Фролова Н. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовною заявою Владєльщикової Світлани Валеріївни
до Пономарьова Павла Миколайовича про стягнення аліментів.

Відповідач по справі Пономарьов Павло Миколайович,
05.02.1973 р.н., місце реєстрації та проживання: Луганська об-
ласть, Антрацитівський район, с. Козаківка, викликається на
06.04.2016 року о 09 годині 30 хвилин до суду, каб. № 309, для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Тверський С. 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
Талан Костянтина Сергійовича про стягнення заборгова-
ності. Відповідач по справі Талан Костянтин Сергійович,
05.08.1976 року народження, який мешкає за адресою, вка-
заною в позові: 86400, Донецька область, м. Єнакієве, вул.
Весняна, 33/1, викликається о 09 годині 30 хвилин 06 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 повинен повідомити суд про
причину неявки, інакше справа буде розглянута у його від-
сутність.

Суддя Фролова Н. М.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл. пові-
домляє, що кримінальне провадження № 1-кп/243/66/2016
по обвинуваченню Попова Олександра Володимировича у
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 258-3 КК України, призначено до судового розгляду
на 07.04.2016 року о 13.00 год. за адресою суду: 
м. Слов’янськ Донецької обл., вул. Добровольського, 2 
(2 поверх).

Явка обвинуваченого Попова Олександра Володими-
ровича, 25.11.1978 року народження, зареєстрованого:
м. Горлівка Донецької обл., вул. Матросова, б. 30,
обов’язкова.

При собі мати паспорт.
Суддя Руденко Л. М.

Турчина Марина Юріївна, 07.10.1964 р.н., останнє відоме
місце проживання якої: Донецька обл., м. Харцизьк, вул.
Чайковського, 9, Турчин Ігор Андрійович, 13.03.1963 р.н.,
останнє відоме місце проживання якого: Київська обл., 
м. Боярка, вул. Молодіжна, буд. 12, кв. 2, гуртожиток, ви-
кликаються до Добропільського міськрайонного суду До-
нецької області як відповідачі по цивільній справі 
№ 227/5218/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Турчиної
Марини Юріївни, Турчина Ігоря Андрійовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Судове засідання
відбудеться 06.04.2016 року о 08.30 год. в приміщенні суду
за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Радян-
ська, 39А. у разі неявки відповідачів до суду справу буде ви-
рішено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Корнєєва В. В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом Пірта Ю. Б. до Пірта О. О. про визнання особи
такою, що втратила право користування житловим приміщен-
ням.

Відповідачка по справі Пірта Олена Олександрівна, 28 червня
1977 року народження, яка мешкає за адресою, вказаною в по-
зові: 84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул. 2-а Лісна, 34,
викликається о 15 годині 00 хвилин 06 квітня 2016 року до суду:
м. Бахмут, вул. Миру, 5, кім. 302, для участі у розгляді справи
по суті. Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачки, вона по-
винна повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде
розглянута у її 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 «Укрсоцбанк» до Ля-
щенка Андрія Олександровича про стягнення
заборгованості. Відповідач по справі Лященко Андрій Олек-
сандрович, 24.05.1990 року народження, який мешкає за ад-
ресою, вказаною в позові: Донецька область, м. Вуглегірськ,
вул. Кірова, 29, викликається о 10 годині 00 хвилин 06 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 повинен повідомити суд про
причину неявки, інакше справа буде розглянута у його від-
сутність.

Суддя Фролова Н. М.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (м. Добро-
пілля Донецької області, вул. Радянська, 39а) розглядає цивільну
справу за позовом Поправко Діани Анатоліївни до Резник Валерія Во-
лодимировича, треті особи: Резник Микита Анатолійович, Орган опіки
та піклування Красноармійської міської ради про позбавлення бать-
ківських прав.

Відповідач Резник Валерій Володимирович, 1987 р.н., виклика-
ється на 06 квітня 2016 року об 11.00 годині до Добропільського
міськрайонного суду, кабінет № 16, для участі у розгляді справи. До
розгляду цивільної справи пропонується надати суду письмові пояс-
нення 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 ній даних чи доказів і ухвалено
заочне рішення.

Суддя Лаврушин О. М.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу за позовом Прончакової Ю. В. до
Прончакова І.М. про розірвання шлюбу.

Відповідач Прончаков Ігор Миколайович, останнє
місце реєстрації та проживання: Донецька обл., 
м. Слов’янськ, вул. Василівська, буд. 11, кв. 27, викли-
кається 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 за його відсутності.

Суддя О. В. Неженцева
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оголошення
Дружківський міський суд Донецької області викли-

кає як відповідача Калємбєта Валерія Володимировича,
09.09.1959 р.н., останнє відоме місце проживання: До-
нецька обл., Ясинуватський р-н, с. Нетайлове, вул. Без-
коровайного, 4-2, по справі за позовом ПАТ
«Укрсоцбанк» до Калємбєта Валерія Володимировича
про стягнення заборгованості за договором кредиту, в
судове засідання, яке відбудеться 14 квітня 2016 р о
15.00 год. в приміщенні суду за адресою: Донецька обл.,
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45. В разі неявки в судове
засідання суд розглядатиме справу за відсутності відпо-
відача за наявними у справі доказами.

Суддя Т. Л. Панова

Уманський міськрайонний суд Черкаської області
(20300, м. Умань, вулиця Садова, 5) викликає в су-
дове засідання на 14.00 годин 18 квітня 2016 року
Родіну Марину Олександрівну, 14.05.1978 року на-
родження, як відповідача у справі за позовом ПАТ
«Укрсоцбанк» до Родіної Марини Олександрівни про
стягнення заборгованості за договором кредиту.

У разі неявки та неповідомлення суду про причини
неявки, справу буде вирішено без участі відповідача
за наявними у справі доказами і постановлено за-
очне рішення.

Суддя О. В. Білик

Хотинський районний суд Чернівецької області викликає
в судове засідання, яке відбудеться 15 квітня 2016 року о
15.30 годині в приміщенні суду за адресою: м. Хотин, вул.
Незалежності, 25А, Чернівецької області, Мировську Тетяну
Миколаївну, 21.05.1986 року народження (останнє відоме
місце реєстрації та проживання за адресою: вул. Чапаєва,
34, с. Долиняни Хотинського району Чернівецької області),
як відповідача по цивільній справі № 724/1176/15-ц, провад-
ження № 2/724/67/16 за позовом Малого Миколи Артемо-
вича до Мировської Тетяни Миколаївни про визнання особи
такою, що втратила право проживання та користування жит-
ловим приміщенням.

В разі неявки відповідача в судове всідання справа буде
розглядатись в її відсутності.

Суддя А. І. Руснак

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в
судове засідання по цивільній справі як відповідача
Гордійчука Володимира Володимировича, 26.01.1974
року народження, за позовом Волкової Павліни Ана-
толіївни про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться о 15 год. 22 квітня
2016 року.

Адреса суду: м. Київ, вул. Сергієнка, буд. 3, каб.
34.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки в су-
дове засідання, справа буде розглянута без вашої
участі.

Суддя В. П. Гончарук

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом Скитської Тетяни Анатолі-
ївни до Дерев’янка Ігоря Федоровича про стягнення
аліментів на утримання дитини.

Відповідач по справі Дерев’янко Ігор Федорович прожи-
ває за адресою, вказаною в позовній заяві: Донецька об-
ласть, м. Часів Яр, вул. Щорса, 4, викликається на 08 квітня
2016 року о 09 годині 30 хвилин до суду 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 Т. В. Давидовська

08 квітня 2016 року об 11.00 год. в залі судових
засідань Шумського районного суду Тернопільської
області, що в м. Шумськ, вул. І. Франка, 28, відбу-
деться слухання цивільної справи за позовом Ніко-
лаєвої Ганни Миколаївни до Ковальчука Михайла
Леонідовича про поділ спільного майна подружжя.
Суд викликає Ковальчука Михайла Леонідовича,
який проживає за адресою: м. Київ, проспект Ю. Га-
гаріна, 20, кв. 47, у судове засідання як відповідача.
У разі неявки відповідача на вказане судове засі-
дання суд розглядатиме справу без участі відпові-
дача на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Ковтунович О. В.

Сітарчук Тарас Сергійович, останнє відоме місцез-
находження якого: вул. Затонського, 63, м. Городок
Хмельницької області, викликається до Городоць-
кого районного суду Хмельницької області (Хмель-
ницька область, м. Городок, вул. Шевченка, 48) як
відповідач на 11 год. 00 хв. 20 квітня 2016 року по
цивільній справі за позовом Хоптинської Вікторії Ро-
манівни до Сітарчука Тараса Сергійовича про по-
збавлення батьківських прав.

У разі неявки відповідача в судове засідання
справа буде розглянута на підставі тих доказів, які є
у матеріалах справи.

Суддя Сакенов Ю. К.

Бердянським міськрайонним судом Запорізької
області (суддя Прінь І. П., за адресою: м. Бердянськ,
вул. Комунарів, 64, каб. № 302) 18 квітня 2016 року
о 10 годині 00 хвилин буде розглядатися цивільна
справа за позовом Моторного (транспортного) стра-
хового бюро України до Аносова Івана Анатолійо-
вича про відшкодування шкоди в порядку регресу.

В судове засідання викликається відповідач Ано-
сов І. А. У разі неявки відповідача справа буде роз-
глянута за наявними в ній матеріалами.

Ухвалою Апеляційного суду Запорізької області від 08
лютого 2016 року відкрито апеляційне провадження за
апеляційною скаргою прокурора у кримінальному про-
вадженні на ухвалу Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області від 25.12.2015 року, якою обвину-
вальний акт за обвинуваченням Мартиненка В. В. за ч. 1
ст. 258-3 КК України повернуто прокурору.

До суду в якості обвинуваченого викликається Мар-
тиненко В’ячеслав Віталійович. Судове засідання відбу-
деться 19 квітня 2016 року об 11 годині 30 хвилин в
приміщенні суду за адресою: м.Запоріжжя, вул. Артема,
50.

Суддя Н. С. Прямілова

Апеляційним судом Запорізької області прово-
диться розгляд провадження за апеляцією проку-
рора на ухвалу Оріхівського районного суду
Запорізької області від 04.02.2016 року, якою обви-
нувальний акт за обвинуваченням Прокопенка О. Л.
ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст.258-3 КК України по-
вернуто прокурору.

В судове засідання, яке відбудеться 12 квітня 2016
року о 10.10 год. за адресою: м. Запоріжжя, пр. Ле-
ніна, 162, як обвинувачений викликається Проко-
пенко Олександр Леонідович.

Суддя М. С. Тютюник

Котелевський районний суд Полтавської області ви-
кликає в судове засідання як відповідача Музику Анато-
лія Миколайовича (останнє відоме місце проживання: 
с. Деревки Котелевського району Полтавської області,
вул. Цигриків, 42) по цивільній справі за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Ідея Банк» до Музики
Анатолія Миколайовича про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 14 квітня 2016 року о
10.00 годині в приміщенні суду за адресою: смт Ко-
тельва Полтавської області, вул. Жовтнева, 235.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки, справу буде
розглянуто за відсутності відповідача.

Суддя Якименко Т. О.

Шевченківський районний суд м. Києва (адреса
суду: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. 
№ 504) викликає Цуканова Віталія Володимировича
як відповідача на 09 годину 00 хвилин 29 квітня 2016
року для розгляду цивільної справи за позовом Цу-
канової Юлії Олексіївни до Цуканова Віталія Володи-
мировича, третя особа: Служба у справах дітей
Шевченківської районної у м. Києві державної адмі-
ністрації, про стягнення аліментів на утримання ди-
тини, позбавлення батьківських прав.

В разі неявки справа буде розглянута у вашу від-
сутність за наявними в ній матеріалами.

Суддя І. П. Романишена

Обухівський районний суд Київської області по ци-
вільній справі № 372/407/16-ц за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Перший інвестиційний банк» до
Котвицької Марини Марківни про звернення стягнення
на предмет іпотеки шляхом визнання права власності,
викликає до суду як відповідачку Котвицьку Марину
Марківну на 27 квітня 2016 року о 12 годині 00 хвилин.

Судове засідання відбудеться під головуванням судді
Мopи О. М. у приміщенні суду за адресою: Київська обл.,
м. Обухів, вул. Київська, б. 20 (тел. 5-12-66).

В разі неявки відповідачки на судове засідання,
справа буде розглянута в її відсутність на підставі наяв-
них у ній доказів.

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська обл., м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає як відпо-
відачку Буйненко Галину Василівну по цивільній
справі № 426/544/16-ц за позовною заявою Буй-
ненко Оксани Юріївни до Буйненко Галини Василівни
про визнання права власності в порядку спадку-
вання, що відбудеться 7 квітня 2016 року о 09.00 год.

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

Суддя О. М. Попова

Гаркушина Олена Сергіївна, жителька м. Тульчина Він-
ницької області, вул. Гагаріна, 14, кв. 5, викликається 11
квітня 2016 року о 09.00 год. в судове засідання до Туль-
чинського районного суду Вінницької області (м. Тульчин,
вул. Перемоги, 16) як відповідачка по цивільній справі за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до неї про стягнення забор-
гованості.

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

Відповідно до ч. 2 ст. 305 ЦПК України неявка сторін або
інших осіб, які беруть участь у справі, належним чином по-
відомлених про час і місце розгляду справи, не перешкод-
жає розгляду справи.

Суддя А. П. Карнаух

Апеляційний суд Дніпропетровської області повідом-
ляє відповідача Маслак Ольгу Михайлівну, що цивільна
справа за апеляційною скаргою Публічного акціонерного
товариства комерційного банку «ПриватБанк» на заочне
рішення Індустріального районного суду м. Дніпропет-
ровська від 12 червня 2015 року по справі за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до ПАТ «Акцент-Банк», Маслак
Ольги Михайлівни про стягнення заборгованості, при-
значена до розгляду в апеляційному суді Дніпропетров-
ської області (м. Дніпропетровськ, вул. Харківська, 13)
об 11 год. 00 хв. 28 квітня 2016 року.

У разі неявки відповідача у судове засідання, справа
буде розглянута за її відсутності.

Суддя Н. М. Лисична

Ірпінський міський суд викликає Абраменка Романа
Павловича, останнє відоме місце проживання: смт Вор-
зель, вул. Пролетарська, 36, за позовом Моторного
(транспортного) страхового бюро України до Абраменка
Романа Павловича про відшкодування шкоди в порядку
регресу витрат, пов’язаних з виплатою страхового від-
шкодування, в судове засідання, яке відбудеться
12.04.2016 р. о 08 год. 30 хв. в приміщенні Ірпінського
міського суду за адресою: м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7.

У разі неявки справу буде розглянуто у відсутності
відповідача. У зв’язку з розміщенням оголошення в га-
зеті учасники процесу вважаються належним чином по-
відомленні про дату судового засідання.

Суддя О. В. Пархоменко

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької
області повідомляє відповідача Степаненко Арину
Володимирівну, 17.08.1991 р.н., яка проживає за ад-
ресою: м. Севастополь, Героїв Підводників, 10, кв.
35, що судовий розгляд цивільної справи за позов-
ною заявою Степаненка Артура Володимировича до
Степаненко Арини Володимирівни про розірвання
шлюбу відбудеться 19.04.2016 року о 09 год. 30 хв.
за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам’янецька,
117, каб. 10, 1-й пов.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута
за її відсутності за наявними в ній доказами.

Суддя В. О. Мороз

Личаківський районний суд м. Львова викликає Кохан
Надію Миколаївну (останнє відоме місце проживання: 
м. Львів-Винники, вул. Кільцева, буд. 10, кв. 60) як від-
повідачку у судове засідання по цивільній справі 
№ 2/463/867/2016 (463/443/16-ц) за позовом Публічного
акціонерного товариства «ПриватБанк» до Кохан Надії
Миколаївни про стягнення заборгованості за кредитним
договором, що відбудеться 26 квітня 2016 р. о 14 год.
00 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів,
вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань № 10.

В разі неявки відповідачки у вказане судове засі-
дання, суд розглядатиме справу без її участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.

Суддя Гирич С. В.

Придніпровський районний суд м. Черкаси викли-
кає в судове засідання по справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» до Пономаренка Романа Володими-
ровича про стягнення заборгованості за договором
кредиту як відповідача Пономаренка Романа Воло-
димировича, яке відбудеться 25.04.2016 року о 09
год. 00 хв. в приміщенні Придніпровського район-
ного суду м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 324. Явка
обов’язкова, в разі неявки справа буде розглянута
без участі відповідача.

Суддя В. В. Шипович

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа за позо-
вом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «ПРИВАТБАНК» до Юрченка Олексія Олександро-
вича про стягнення заборгованості.

Суд викликає як відповідача Юрченка Олексія Олек-
сандровича в судове засідання, яке відбудеться 15.04.16
року о 09.00 годині в приміщенні Бердянського міськ-
районного суду за адресою: Запорізька область, м. Бер-
дянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 506. Суддя Ревуцький
С. І., тел. (код 06153) 3-51-09. Явка до суду є обов’язко-
вою. В разі неявки справа буде розглянута за наявними
матеріалами в заочному порядку.

Уманський міськрайонний суд Черкаської області викли-
кає Ковальову Світлану Семенівну як відповідачку по цивіль-
ній справі № 705/1545/16ц; 2/705/715/16 за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Ковальової Світлани Семенівни про стяг-
нення заборгованості, яка призначена до судового розгляду
на 15 квітня 2016 року о 12 годині 00 хвилин за адресою:
Черкаська область, м. Умань, вул. Садова, 5.

У разі наявності поважних причин, неможливості з’яви-
тися до суду та про можливість судового розгляду справи
за вашої відсутності необхідно повідомити суд.

Роз’яснюється, що у разі вашої неявки за викликом суду
або визнання судом причин неявки неповажними, справу
буде вирішено судом за вашої відсутності на підставі наяв-
них у справі доказів.

Суддя Л. С. Годік

Садгірський районний суд м. Чернівці викликає
Бранашка Валерія Володимировича, який зареєстро-
ваний за адресою: м. Чернівці, вул. Василевської, 24,
як відповідача по справі за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» про стягнення заборгованості.

Розгляд справи відбудеться об 11.00 годині 11
квітня 2016 року в приміщенні Садгірського район-
ного суд м. Чернівці, вул. Хотинська, 3.

Явка до суду є обов’язковою. У разі вашої неявки
в судове засідання справу буде розглянуто у вашу
відсутність за наявними матеріалами.

Суддя Байцар Л. В.

Старобільським районним судом Луганської об-

ласті викликається до суду Андрущенко Людмила

Василівна (останнє відоме місце проживання: 92762,

Луганська обл., Старобільський р-н, с. Бутове, вул.

Пушкіна, буд. 9) на 09 годин 00 хвилин 11.04.2016

р. для участі у розгляді справи № 431/262/16-ц по

суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення

заборгованості за кредитним договором.

Суддя Ткач О. В.

Бердянським міськрайонним судом Запорізької
області (суддя Прінь І. П., за адресою: м. Бердянськ,
вул. Комунарів, 64, каб. № 302) 21 квітня 2016 року
об 11 годині 00 хвилин буде розглядатися цивільна
справа за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «Приватбанк» до Ленської
Тетяни Миколаївни про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

В судове засідання викликається як відповідачка
Ленська Т. М. У разі неявки відповідачки справа буде
розглянута за наявними у справі матеріалами.

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоград-
ської області повідомляє, що 25 квітня 2016 року о 14
годині 00 хвилин в приміщенні суду по вул. Карла Ліб-
кнехта, 76 в м. Олександрії під головуванням судді Не-
роди Л. М. відбудеться слухання цивільної справи 
№ 398/615/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до То-
каря Дениса Борисовича про стягнення заборгованості
за кредитним договором. У судове засідання виклика-
ється як відповідач Токарь Денис Борисович, 18.04.1991
року народження.

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

Тернівським міським судом Дніпропетровської області 31 сер-
пня 2015 року ухвалено заочне рішення по цивільній справі 
№ 194/329/15-ц за позовом Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «Приватбанк» до Струтинського Петра Петро-
вича, Струтинської Анжели Анатоліївни, Струтинської Вікторії Пет-
рівни про стягнення заборгованості, яким позовні вимоги
задоволено повністю та стягнуто солідарно з Струтинського Петра
Петровича, Струтинської Анжели Анатоліївни, Струтинської Вікто-
рії Петрівни на користь Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «Приватбанк» заборгованість за кредитним
договором № DNQ0GK00000178 від 24.09.2007 року, а саме: за-
боргованість за кредитом у сумі 36 797,17 дол. США; — заборго-
ваність по процентах за користування кредитом у сумі 4238,23
дол. США; — заборгованість по комісії за користування кредитом
в сумі 784 дол. США; — пеню за несвоєчасність виконання зо-
бов’язань за договором у сумі 9057,08 дол. США, а разом стягнуто
50 тис. 876,48 дол. США, що відповідно до службового розпоряд-
ження НБУ від 06.02.2015 року складає 1 176 772 (один млн сто
сімдесят шість тис. сімсот сімдесят дві) грн 98 коп., а також стяг-
нуто з Струтинського Петра Петровича на користь Публічного ак-
ціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» судовий
збір у сумі 1218 (одна тис. двісті вісімнадцять) грн, та стягнуто з
Струтинської Анжеліки Анатоліївни на користь Публічного акціо-
нерного товариства комерційний банк «Приватбанк» судовий збір
у сумі 1218 (одна тис. двісті вісімнадцять) грн, та стягнуто з Стру-
тинської Вікторії Петрівни на користь Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «Приватбанк» судовий збір у сумі 1218
(одна тис. двісті вісімнадцять) грн.

Дане оголошення вважається належним повідомленням та від-
повідачам роз’яснюється їхнє право згідно зі ст. 228 ЦПК України
у разі незгоди із судовим рішенням звернутись до Тернівського
міського суду Дніпропетровської області з заявою про його пере-
гляд протягом 10 днів з дня опублікування оголошення.

Суддя І. П. Пономаренко

Сватівський  районний суд Луганської обл. викликає від-
повідачів за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення
заборгованості у судові засідання, які відбудуться:

12.04.2016 року
09:00 Каращук Римма Вікторівна (цивільна справа

426/7080/15-ц)
09:45 Сухорукова Ганна Петрівна (цивільна справа

426/6858/15-ц)
10:30 Меріскова Галина Іванівна (цивільна справа

426/6986/15-ц)
11:15 Толощук Віталій Олександрович (цивільна справа

426/7085/15-ц)
13.04.2016 року
13:30 Глазунов Денис Миколайович (цивільна справа

426/948/16-ц)
12:45 Бураченко Сергій Петрович (цивільна справа

426/6281/15-ц)
У разі неявки відповідачів  в судове засідання суд розгля-

датиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни. 

Суддя Река А. С.
Троїцький  районний суд Луганської обл. викликає відпо-

відачів за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення за-
боргованості у судові засідання, які відбудуться:

13.04.2016 року
09:00 Велієв Азад Велі огли (цивільна справа 433/352/16-ц)
У разі неявки відповідача  в судове засідання суд розгля-

датиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни. 

Суддя Суський О. І.

До відома акціонерів
ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«КРЕМЕНЧУЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ 
БУДІВНИЦТВА»

Шановні акціонери! Позачергові загальні збори
акціонерів ЗАТ «КУМБ» (надалі — Товариство) від-
будуться 05 травня 2016 року об 11.00 за адресою: 
м. Київ, вул. Марини Раскової, 21, 83 офіс.

Порядок денний зборів:
1. Про обрання голови і секретаря зборів.
2. Про обрання членів лічильної комісії.
3. Про зміну складу комісії з припинення Това-

риства.
4. Про звільнення та призначення голови комісії

з припинення Товариства.
Реєстрація учасників зборів відбудеться 05 травня

2016 року з 09.00 по 10.30 - за місцем проведення
зборів. Для реєстрації учасникам необхідно мати при
собі паспорт чи інший документ, який посвідчує
особу, а представникам акціонерів також довіре-
ність.

З документами (проектами рішень) по вищезаз-
начених питаннях Порядку денного позачергових за-
гальних зборів акціонери можуть ознайомитись
починаючи з 25 квітня 2016 року за адресою: м. Київ,
вул. Марини Раскової, 21, офіс 83. Довідки за тел:
(067) 466-88-27.
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Тернівським міським судом Дніпропетровської об-
ласті 30 жовтня 2015 року ухвалено заочне рішення по
цивільній справі № 194/1024/15-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «Приват-
банк» до Сечінова Олександра Олександровича про стяг-
нення заборгованості, яким позовні вимоги задоволено
повністю та стягнуто з Сечінова Олександра Олександро-
вича на користь Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «Приватбанк» заборгованість за
договором № DNH4KP34650212 від 14 липня 2006 року,
а саме: - заборгованість за кредитом у сумі 965 грн 80
коп.; - заборгованість по процентах за користування кре-
дитом у сумі 6385 грн 91 коп.; - заборгованість за пенею
в сумі 15 084 грн 38 коп.; - штрафи відповідно до Умов
та правил надання банківських послуг у сумі: - 500 грн
(фіксована частина) та 1121 грн 80 коп. (процентна скла-
дова), а разом стягнуто 24 057 (двадцять чотири тисячі
п’ятдесят сім) грн 89 коп., а також стягнуто з Сечінова
Олександра Олександровича на користь Публічного ак-
ціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк»
понесені по справі судові витрати в сумі 243 (двісті сорок
три) грн 60 коп.

Дане оголошення вважається належним повідомлен-
ням та відповідачу роз’яснюється його право згідно зі
ст. 228 ЦПК України у разі незгоди із судовим рішенням
звернутись до Тернівського міського суду Дніпропетров-
ської області з заявою про його перегляд протягом 10
днів з дня опублікування оголошення.

Суддя І. П. Пономаренко

Тернівським міським судом Дніпропетровської області
12 лютого 2015 року ухвалено заочне рішення по цивільній
справі № 194/2103/14-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства «Акцент Банк» до Нємцової Марини Михайлівни
про стягнення заборгованості за кредитним договором,
яким позовні вимоги задоволено повністю та стягнуто з
Нємцової Марини Михайлівни, 16 червня 1965 року народ-
ження, на користь Публічного акціонерного товариства «Ак-
цент Банк» pax. № 29090829000010, МФО 307770, код
ЄДРПОУ 14360080 заборгованість за кредитним договором
№ б/н від 19 липня 2008 року станом на 22 жовтня 2014 року
в сумі 25 657 (двадцять п’ять тисяч шістсот п’ятдесят сім)
грн 44 коп., з яких: заборгованість за кредитом — 3000 (три
тисячі) грн 00 коп., заборгованість по процентах за корис-
тування кредитом - 12 979 (дванадцять тисяч дев’ятсот сім-
десят дев’ять) грн 47 коп., заборгованість з комісії за
користування кредитом — 7980 (сім тисяч дев’ятсот вісім-
десят) грн 00 коп., штраф (фіксована частина) - 500 (п’ят-
сот) грн, штраф (процентна складова) - 1197 (одна тисяча
сто дев’яносто сім) грн 97 коп., а також стягнуто з Нємцової
Марини Михайлівни, 16 червня 1965 року народження, на
користь Публічного акціонерного товариства «Акцент Банк»
pax. 64994919400001, МФО 307770, код ЄДРПОУ 14360080
судовий збір у сумі 256 (двісті п’ятдесят шість) грн 44 коп.,
пов’язаний з оплатою при подачі позовної заяви.

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

Суддя І. П. Пономаренко

Тернівським міським судом Дніпропетровської об-
ласті 23 червня 2015 року ухвалено заочне рішення по
цивільній справі № 194/417/15-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «Приват-
банк» до Малютіної Ольги Олексіївни про стягнення за-
боргованості, яким позовні вимоги задоволено повністю
та стягнуто з Малютіної Ольги Олексіївни на користь
Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» заборгованість за договором № б/н від
27.04.2009 року, а саме: заборгованість за кредитом у
сумі 14 971 грн 03 коп.; заборгованість по процентах за
користування кредитом у сумі 4118 грн 84 коп.; забор-
гованість за комісією в сумі 100 грн 00 коп., штрафи від-
повідно до Умов та правил надання банківських послуг
у сумі: 250 грн (фіксована частина) та 959 грн 49 коп.
(процентна складова), а разом стягнуто 20 399 (двадцять
тисяч триста дев’яносто дев’ять) грн 36 коп., а також
стягнуто з Малютіної Ольги Олексіївни на користь Пуб-
лічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПриватБанк» понесені по справі судові витрати в сумі
243 (двісті сорок три) грн 60 коп.

Дане оголошення вважається належним повідомлен-
ням та відповідачу роз’яснюється його право згідно зі
ст. 228 ЦПК України у разі незгоди із судовим рішенням
звернутись до Тернівського міського суду Дніпропетров-
ської області з заявою про його перегляд протягом 10
днів з дня опублікування оголошення.

Суддя І. П. Пономаренко

Тернівським міським судом Дніпропетровської об-
ласті 21 вересня 2015 року ухвалено заочне рішення по
цивільній справі № 194/907/15-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «Приват-
банк» до Кокоуліна Сергія Миколайовича про стягнення
заборгованості, яким позовні вимого задоволено по-
вністю та стягнуто з Кокоуліна Сергія Миколайовича на
користь Публічного акціонерного товариства комерцій-
ний банк «Приватбанк» заборгованість за договором 
№ DNHDGK00000093 від 08 липня 2005 року, а саме: -
заборгованість за кредитом у сумі 12 329,81 доларів
США; - заборгованість по процентах за користування
кредитом у сумі 808,78 доларів США; - заборгованість
за комісією в сумі 172,80 доларів США; - заборгованість
за пенею в сумі 124,90 доларів США, а разом стягнуто
13 436 (тринадцять тисяч чотириста тридцять шість) до-
ларів США 29 центів, що відповідно до курсу НБУ станом
на 21.05.2015 року складає 279 609 грн 19 коп., а також
стягнуто з Кокоуліна Сергія Миколайовича на користь
Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПриватБанк» понесені по справі судові витрати в сумі
2796 (дві тисячі сімсот дев’яносто шість) грн 09 коп.

Дане оголошення вважається належним повідомлен-
ням та відповідачу роз’яснюється його право згідно зі
ст. 228 ЦПК України у разі незгоди із судовим рішенням
звернутись до Тернівського міського суду Дніпропетров-
ської області з заявою про його перегляд протягом 10
днів з дня опублікування оголошення.

Суддя І. П. Пономаренко

Тернівським міським судом Дніпропетровської об-
ласті 25 листопада 2015 року ухвалено заочне рішення
по цивільній справі № 194/1279/15-ц за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства комерційний банк «При-
ватбанк» до Наймушиної Олени Борисівни про стягнення
заборгованості, яким позовні вимоги задоволено по-
вністю та стягнуто з Наймушиної Олени Борисівни на ко-
ристь Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк» заборгованість за договором № б/н
від 22.03.2012 року, а саме: - заборгованість за креди-
том у сумі 1003 грн 92 коп.; - заборгованість по процен-
тах за користування кредитом у сумі 1796 грн 64 коп.; -
заборгованість за пенею та комісією в сумі 1570 грн 00
коп.; - штрафи відповідно до Умов та правил надання
банківських послуг у сумі: - 500 грн (фіксована частина)
та 218 грн 53 коп. (процентна складова), а разом стяг-
нуто 5089 (п’ять тисяч вісімдесят дев’ять) грн 09 коп., а
також стягнуто з Наймушиної Олени Борисівни на ко-
ристь Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк» понесені по справі судові витрати в
сумі 243 (двісті сорок три) грн 60 коп.

Дане оголошення вважається належним повідомлен-
ням та відповідачу роз’яснюється його право згідно зі
ст. 228 ЦПК України у разі незгоди із судовим рішенням
звернутись до Тернівського міського суду Дніпропетров-
ської області з заявою про його перегляд протягом 10
днів з дня опублікування оголошення.

Суддя І. П. Пономаренко

Тернівським міським судом Дніпропетровської об-
ласті 1 грудня 2015 року ухвалено заочне рішення по ци-
вільній справі № 194/1070/15-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «Приват-
банк» до Садчикова Дмитра Анатолійовича про стяг-
нення заборгованості, яким позовні вимоги задоволено
повністю та стягнуто з Садчикова Дмитра Анатолійовича
на користь Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «Приватбанк» заборгованість за договором
№ DNH4KP35710087 від 05.06.2006 року, а саме: - за-
боргованість за кредитом у сумі 1070 грн 30 коп.; - за-
боргованість по процентах за користування кредитом у
сумі 6778 грн 59 коп., - пеня за несвоєчасність вико-
нання зобов’язань за договором у сумі 15 900 грн 82
коп.; - штрафи відповідно до Умов та правил надання
банківських послуг у сумі 500 грн (фіксована частина)
та 1187 грн 49 коп. (процентна складова), а разом стяг-
нуто 25 437 (двадцять п’ять тисяч чотириста тридцять
сім ) грн 20 коп., а також стягнуто з Садчикова Дмитра
Анатолійовича на користь Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «ПриватБанк» понесені по
справі судові витрати в сумі 254 (двісті п’ятдесят чотири)
грн 37 коп.

Дане оголошення вважається належним повідомлен-
ням та відповідачу роз’яснюється його право згідно зі
ст. 228 ЦПК України у разі незгоди із судовим рішенням
звернутись до Тернівського міського суду Дніпропетров-
ської області з заявою про його перегляд протягом 10
днів з дня опублікування оголошення.

Суддя І. П. Пономаренко

Тернівським міським судом Дніпропетровської об-
ласті 16 вересня 2015 року ухвалено заочне рішення по
цивільній справі № 194/769/15-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «Приват-
банк» до Грицаненка Сергія Андрійовича про стягнення
заборгованості, яким позовні вимоги задоволено по-
вністю та стягнуто з Грицаненка Сергія Андрійовича на
користь Публічного акціонерного товариства комерцій-
ний банк «Приватбанк» заборгованість за договором 
№ б/н від 14.09.2009 року, а саме: - заборгованість за
кредитом у сумі 4072 грн 21 коп.; - заборгованість по
процентах за користування кредитом у сумі 6585 грн 42
коп.; - заборгованість за пенею та комісією в сумі 1950
грн 00 коп.; - штрафи відповідно до Умов та правил на-
дання банківських послуг у сумі: - 500 грн (фіксована
частина) та 630 грн 38 коп. (процентна складова), а
разом стягнуто 13 738 (тринадцять тисяч сімсот трид-
цять вісім) грн 01 коп., а також стягнуто з Грицаненка
Сергія Андрійовича на користь Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «ПриватБанк» понесені по
справі судові витрати в сумі 243 (двісті сорок три) грн
60 коп. Дане оголошення вважається належним пові-
домленням та відповідачу роз’яснюється його право
згідно зі ст. 228 ЦПК України у разі незгоди із судовим
рішенням звернутись до Тернівського міського суду
Дніпропетровської області з заявою про його перегляд
протягом 10 днів з дня опублікування оголошення.

Суддя І. П. Пономаренко

Тернівським міським судом Дніпропетровської об-
ласті 3 грудня 2015 року ухвалено заочне рішення по ци-
вільній справі № 194/1121/15-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «Приват-
банк» до Горбунова Андрія Сергійовича про стягнення
заборгованості, яким позовні вимоги задоволено по-
вністю та стягнуто з Горбунова Андрія Сергійовича на
користь Публічного акціонерного товариства комерцій-
ний банк «Приватбанк» заборгованість за договором 
№ б/н від 17.10.2005 року, а саме: - заборгованість за
кредитом у сумі 3996 грн 40 коп.; - заборгованість по
процентах за користування кредитом у сумі 17 679 грн
68 коп.; - штрафи відповідно до Умов та правил надання
банківських послуг у сумі: - 500 грн (фіксована частина)
та 1083 грн 80 коп. (процентна складова), а разом стяг-
нуто 23 259 (двадцять три тисячі двісті п’ятдесят дев’ять)
грн 88 коп., а також стягнуто з Горбунова Андрія Сергі-
йовича на користь Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «Приватбанк» понесені по справі су-
дові витрати в сумі 243 (двісті сорок три) грн 60 коп.

Дане оголошення вважається належним повідомлен-
ням та відповідачу роз’яснюється його право згідно зі
ст. 228 ЦПК України у разі незгоди із судовим рішенням
звернутись до Тернівського міського суду Дніпропетров-
ської області з заявою про його перегляд протягом 10
днів з дня опублікування оголошення.

Суддя І. П. Пономаренко

Тернівським міським судом Дніпропетровської об-
ласті 9 грудня 2015 року ухвалено заочне рішення по ци-
вільній справі № 194/1538/15-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «Приват-
банк» до Бутенка Михайла Михайловича про стягнення
заборгованості, яким позовні вимоги задоволено по-
вністю та стягнуто з Бутенка Михайла Михайловича на
користь Публічного акціонерного товариства комерцій-
ний банк «Приватбанк» заборгованість за договором 
№ б/н від 14.12.2007 року, а саме: заборгованість за кре-
дитом, заборгованість по процентах за користування
кредитом та заборгованість за пенею та комісією за ко-
ристування кредитом у сумі 22 870 грн 12 коп.; - штрафи
відповідно до Умов та правил надання банківських по-
слуг у сумі 500 грн (фіксована частина) та 1143 грн 51
коп. (процентна складова), а разом стягнуто 24 513
(двадцять чотири тисячі п’ятсот тринадцять) грн 63 коп.,
а також стягнуто з Бутенка Михайла Михайловича на ко-
ристь Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк» понесені по справі судові виграти в
сумі 1218 (одна тисяча двісті вісімнадцять) грн. 00 коп.

Дане оголошення вважається належним повідомлен-
ням та відповідачу роз’яснюється його право згідно зі
ст. 228 ЦПК України у разі незгоди із судовим рішенням
звернутись до Тернівського міського суду Дніпропетров-
ської області з заявою про його перегляд протягом 10
днів з дня опублікування оголошення.

Суддя І. П. Пономаренко

Тернівським міським судом Дніпропетровської об-
ласті 1 грудня 2015 року ухвалено заочне рішення по ци-
вільній справі № 194/1390/15-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «Приват-
банк» до Савочка Віталія Миколайовича про стягнення
заборгованості, яким позовні вимоги задоволено по-
вністю та стягнуто з Савочка Віталія Миколайовича на
користь Публічного акціонерного товариства комерцій-
ний банк «Приватбанк» заборгованість за договором 
№ б/н від 26.12.2011 року, а саме: - заборгованість за
кредитом у сумі 1594 грн 56 коп.; - заборгованість по
процентах за користування кредитом у сумі 2656 грн 39
коп.; - штрафи відповідно до Умов та правил надання
банківських послуг у сумі 500 грн (фіксована частина)
та 212 грн 55 коп. (процента складова), а разом стягнуто
4963 (чотири тисячі дев’ятсот шістдесят три) грн 50 коп.,
а також стягнуто з Савочка Віталія Миколайовича на ко-
ристь Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк» понесені по справі судові витрати в
сумі 243 (двісті сорок три) грн 60 коп.

Дане оголошення вважається належним повідомлен-
ням та відповідачу роз’яснюється його право згідно зі
ст. 228 ЦПК України у разі незгоди із судовим рішенням
звернутись до Тернівського міського суду Дніпропетров-
ської області з заявою про його перегляд протягом 10
днів з дня опублікування оголошення.

Суддя І. П. Пономаренко

Тернівським міським судом Дніпропетровської об-
ласті 2 грудня 2015 року ухвалено заочне рішення по ци-
вільній справі № 194/1389/15-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «Приват-
банк» до Синиці Марії Юріївни про стягнення заборго-
ваності, яким позовні вимоги задоволено повністю та
стягнуто з Синиці Марії Юріївни на користь Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «Приват-
банк» заборгованість за договором № б/н від 20.07.2012
року, а саме: -заборгованість за кредитом у сумі 1689
грн 00 коп.; - заборгованість по процентах за користу-
вання кредитом у сумі 2612 грн 93 коп.; - заборгованість
за пенею та комісією в сумі 1600 грн 00 коп.; - штрафи
відповідно до Умов та правил надання банківських по-
слуг у сумі 500 грн (фіксована частина) та 295 грн 10
коп. (процентна складова), а разом стягнуто 6697 (шість
тисяч шістсот дев’яносто сім) грн 03 коп., а також стяг-
нуто з Синиці Марії Юріївни на користь Публічного ак-
ціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк»
понесені по справі судові витрати в сумі 243 (двісті сорок
три) грн 60 коп.

Дане оголошення вважається належним повідомлен-
ням та відповідачу роз’яснюється його право згідно зі
ст. 228 ЦПК України у разі незгоди із судовим рішенням
звернутись до Тернівського міського суду Дніпропетров-
ської області з заявою про його перегляд протягом 10
днів з дня опублікування оголошення.

Суддя І. П. Пономаренко

Тернівським міським судом Дніпропетровської об-
ласті 2 грудня 2015 року ухвалено заочне рішення по ци-
вільній справі № 194/1388/15-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «Приват-
банк» до Філіпського Олександра Миколайовича про
стягнення заборгованості, яким позовні вимоги задово-
лено повністю та стягнуто з Філіпського Олександра Ми-
колайовича на користь Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приватбанк» заборгова-
ність за договором № б/н від 04.07.2012 року, а саме: -
заборгованість за кредитом у сумі 598 грн 65 коп.; - за-
боргованість по процентах за користування кредитом у
сумі 1253 грн 86 коп.; - заборгованість за пенею та ко-
місією в сумі 1570 грн 00 коп.; - штрафи відповідно до
Умов та правил надання банківських послуг у сумі 500
грн (фіксована частина) та 171 грн 13 коп. (процентна
складова), а разом стягнуто 4093 (чотири тисячі
дев’яносто три) грн 64 коп., а також стягнуто з Філіп-
ського Олександра Миколайовича на користь Публіч-
ного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» понесені по справі судові витрати в сумі
243 (двісті сорок три) грн 60 коп.

Дане оголошення вважається належним повідомлен-
ням та відповідачу роз’яснюється його право згідно зі
ст. 228 ЦПК України у разі незгоди із судовим рішенням
звернутись до Тернівського міського суду Дніпропетров-
ської області з заявою про його перегляд протягом 10
днів з дня опублікування оголошення.

Суддя І. П. Пономаренко

Тернівським міським судом Дніпропетровської об-
ласті 11 грудня 2015 року ухвалено заочне рішення по
цивільній справі № 194/1539/15-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «Приват-
банк» до Порейчук Тетяни Вікторівни про стягнення за-
боргованості, яким позовні вимоги задоволено повністю
та стягнуто з Порейчук Тетяни Вікторівни на користь
Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» заборгованість за договором № б/н від
26.12.2011 року, а саме: - заборгованість за кредитом у
сумі 10 514 грн 16 коп.; - заборгованість по процентах
за користування кредитом у сумі 13 454 грн 17 коп.; -
штрафи відповідно до Умов та правил надання банків-
ських послуг у сумі 500 грн (фіксована частина) та 1198
грн 42 коп. (процентна складова), а разом стягнуто 
25 666 (двадцять п’ять тисяч шістсот шістдесят шість)
грн 75 коп., а також стягнуто з Порейчук Тетяни Вікто-
рівни на користь Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «Приватбанк» понесені по справі су-
дові витрати в сумі 1218 (одна тисяча двісті вісімнад-
цять) грн 00 коп.

Дане оголошення вважається належним повідомлен-
ням та відповідачу роз’яснюється його право згідно зі
ст. 228 ЦПК України у разі незгоди із судовим рішенням
звернутись до Тернівського міського суду Дніпропетров-
ської області з заявою про його перегляд протягом 10
днів з дня опублікування оголошення.

Суддя І. П. Пономаренко

Тернівським міським судом Дніпропетровської об-
ласті 17 грудня 2015 року ухвалено заочне рішення по
цивільній справі № 194/1537/15-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «Приват-
банк» до Попіка Олександра Андрійовича про стягнення
заборгованості, яким позовні вимоги задоволено по-
вністю та стягнуто з Попіка Олександра Андрійовича на
користь Публічного акціонерного товариства комерцій-
ний банк «Приватбанк» заборгованість за договором 
№ б/н від 19.07.2011 року, а саме: - заборгованість за
кредитом у сумі 17 939 грн 54 коп.; - заборгованість по
процентах за користування кредитом у сумі 9659 грн 99
коп.; - заборгованість за пенею та комісією в сумі 700
грн 00 коп.; - штрафи відповідно до Умов та правил на-
дання банківських послуг у сумі: - 500 грн (фіксована
частина) та 1414 грн 98 коп. (процентна складова), а
разом стягнуто 30 214 (тридцять тисяч двісті чотирнад-
цять) грн 51 коп., а також стягнуто з Попіка Олександра
Андрійовича на користь Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «Приватбанк» понесені по
справі судові витрати в сумі 1218 (одна тисяча двісті ві-
сімнадцять) грн 00 коп.

Дане оголошення вважається належним повідомлен-
ням та відповідачу роз’яснюється його право згідно зі
ст. 228 ЦПК України у разі незгоди із судовим рішенням
звернутись до Тернівського міського суду Дніпропетров-
ської області з заявою про його перегляд протягом 10
днів з дня опублікування оголошення.

Суддя І. П. Пономаренко

Тернівським міським судом Дніпропетровської об-
ласті 11 грудня 2015 року ухвалено заочне рішення по
цивільній справі № 194/1540/15-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «Приват-
банк» до Бобильцева Олексія Дмитровича про стягнення
заборгованості, яким позовні вимоги задоволено по-
вністю та стягнуто з Бобильцева Олексія Дмитровича на
користь Публічного акціонерного товариства комерцій-
ний банк «Приватбанк» заборгованість за договором 
№ б/н від 29.10.2007 року, а саме: заборгованість за кре-
дитом, заборгованість по процентах за користування
кредитом та заборгованість за пенею та комісією за ко-
ристування кредитом у сумі 10 433 грн 17 коп.; - штрафи
відповідно до Умов та правил надання банківських по-
слуг у сумі: 500 грн (фіксована частина) та 521 грн 66
коп. (процентна складова), а разом стягнуто 11 454 (оди-
надцять тисяч чотириста п’ятсот чотири) грн 83 коп., а
також стягнуто з Бобильцева Олексія Дмитровича на ко-
ристь Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк» понесені по справі судові витрати в
сумі 1218 (одна тисяча двісті вісімнадцять) грн 00 коп.

Дане оголошення вважається належним повідомлен-
ням та відповідачу роз’яснюється його право згідно зі
ст. 228 ЦПК України у разі незгоди із судовим рішенням
звернутись до Тернівського міського суду Дніпропетров-
ської області з заявою про його перегляд протягом 10
днів з дня опублікування оголошення.

Суддя І. П. Пономаренко

Тернівським міським судом Дніпропетровської об-
ласті 11 грудня 2015 року ухвалено заочне рішення по
цивільній справі № 194/1541/15-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «Приват-
банк» до Яхиць Зої Владиславівни про стягнення забор-
гованості, яким позовні вимоги задоволено повністю та
стягнуто з Яхиць Зої Владиславівни на користь Публіч-
ного акціонерного товариства комерційний банк «При-
ватбанк» заборгованість за договором № б/н від
31.03.2010 року, а саме: — заборгованість за кредитом
у сумі 10 224 грн 62 коп.; — заборгованість по процентах
за користування кредитом у сумі 4599 грн 77 коп.; — за-
боргованість за пенею та комісією в сумі 620 грн 23 коп.;
— штрафи відповідно до Умов та правил надання бан-
ківських послуг у сумі 500 грн (фіксована частина) та
772 грн 23 коп. (процентна складова), а разом стягнуто
16 716 (шістнадцять тисяч сімсот шістнадцять) грн 85
коп., а також стягнуто з Яхиць Зої Владиславівни на ко-
ристь Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк» понесені по справі судові витрати в
сумі 1218 (одна тисяча двісті вісімнадцять) грн 00 коп.

Дане оголошення вважається належним повідомлен-
ням та відповідачу роз’яснюється його право згідно зі
ст. 228 ЦПК України у разі незгоди із судовим рішенням
звернутись до Тернівського міського суду Дніпропетров-
ської області з заявою про його перегляд протягом 10
днів з дня опублікування оголошення.

Суддя І. П. Пономаренко
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 3 КВІТНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська -2   +3      +8 +13
Житомирська -2   +3      +8 +13
Чернігівська -2   +3      +6 +11
Сумська -2   +3      +4    +9
Закарпатська -2   +3    +14 +19
Рівненська -2   +3    +10 +15
Львівська -2   +3    +11 +16
Івано-Франківська -2   +3    +11 +16
Волинська -2   +3    +10 +15
Хмельницька -2   +3      +9 +14
Чернівецька -2   +3    +10 +15
Тернопільська -2   +3    +10 +15
Вінницька -2   +3      +9 +14

Oбласть Нiч          День
Черкаська -2     +3      +8  +13
Кіровоградська -2     +3      +8  +13
Полтавська -2     +3      +6  +11
Дніпропетровська -2     +3      +7  +12
Одеська -2     +3      +9  +14
Миколаївська -2     +3      +9  +14
Херсонська -2     +3      +7  +12
Запорізька -2     +3      +6  +11
Харківська -2     +3      +5  +10
Донецька -2     +3      +5  +10
Луганська -2     +3      +5  +10
Крим 0     +5      +8  +13
Київ 0     +2   +10  +12

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»

Не все те неправильне, що тобі не
зрозуміле, казав колись  Григорій

Савович Сковорода — мандрівний фі-
лософ і вільна людина. Він не бажав бу-
ти таким як усі. Висміював недоліки, од-
нак ніколи не висловлював зневаги. 

Україна — досить толерантна держа-
ва. Вона ніколи не була імперською
країною й ніколи не потерпала від ме-
сіанського комплексу, свідчить опиту-
вання соціологів. Утім, це не означає, що
нині не потрібно говорити з українським
суспільством про дискримінацію й толе-
рантність, терпимість та нетерпимість.
Потрібно, до того ж всіма доступними
засобам, зокрема й мовою карикатури.

Тож і тему  VII Всеукраїнського кон-
курсу карикатур з прав людини сфор-
мулювали як «Дискримінація та толе-
рантність в Україні». Влаштувала зма-
гання громадська організація «Асоціація
карикатуристів» спільно з Коаліцією
з протидії дискримінації в Україні за
підтримки Міжнародного фонду «Від-
родження». Організатори отримали по-
над 280 робіт від майже 40 авторів. Най-
кращі роботи журі з представників ЗМІ
та правозахисників визначало у редак-
ції газети «День». Як інформує корес-
пондент видання, автори конкурсних
робіт дуже різні: професіонали й амато-
ри, дорослі і підлітки. Наприклад, 15-
річна Наталія Микитенко з Кривого Ро-
гу створила серію простих, але цікавих
карикатур. Одна з них — про різні мен-
талітети поколінь, на ній бабуся з ра-
дянським прапором агітує патріотичну
онуку йти на проплачений мітинг. А 12-
річний киянин Олександр Павлов зро-
бив карикатуру на тему здешевлення
гривні.

Призові місця посіли й аматори, і
професіонали. Скажімо, на першому
місці — колишній військовий з Донеч-
чини Олександр Ковтун. Його робота
про дискримінацію виборців зі сходу
України. На другому — карикатура
Вадима Симиноги з Херсона про тягар
стандартів краси. І замикає трійку пе-
реможців професіональний карикату-
рист, одесит Сергій Дудченко, з іроніч-
ною роботою про те, як важко працю-
вати серед баранів — і в прямому, і в
переносному сенсі.

«У цього конкурсу були різні теми —
права людини як такі, свобода слова, ва-
ди судової системи. Зараз зупинилися
на темі толерантності, адже це актуаль-
но для України, — розповідає Костян-
тин Казанчев, голова правління «Асо-
ціації карикатуристів». — Проблема не-
толерантності загострилася через полі-
тичну ситуацію, в якій опинилася краї-
на. Люди стають менш стриманими, і
часто це відбувається через погану еко-
номічну ситуацію. Але суспільство, в
якому немає толерантності, фактично
приречене».

Учасники конкурсу порушили чима-
ло  питань: проблеми людей з інвалід-
ністю і ветеранів АТО, мовна і гендерна
дискримінації тощо. Кого насправді
дискримінують в Україні і кому потріб-
на толерантність? Ірина Федорович,
член журі конкурсу, співкоординатор
проекту «Без кордонів/Центр соціаль-
ної дії» каже, що іноді навіть спроби ро-
зібратися приводять до несподіванок,
так само, як і результати конкурсу. «З
одного боку, багато авторів висвітлили

ті самі проблеми, про які розповідають
правозахисники. А з другого — в дея-
ких роботах  помітні стереотипи  самих
авторів, вони висміювали не те, що в
Україні є дискримінація і потрібно ще
працювати, щоб стати трішечки  толе-
рантнішими, а безпосередньо необхід-
ність  бути  толерантними, як ту най-
нетрадиційнішу цінність, нав’язану
ззовні». 

А це означає, що тема важлива, пра-
цювати є з чим. І  такі конкурси  спри-
яють  просуванню цінностей толеран-
тності  і недискримінації  в суспільстві. 

50 найкращих карикатур уже офор-
мили в  каталог. Роботи показали
учасникам  фестивалю документаль-
ного кіно про права людини Docudays
UA.  Нині  триває виставка в сто -
личному торговельно-розважальному
центрі «Космополіт». Попереду — тур
Україною.
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Школярам Донбасу
готують дистанційні класи

Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр» 

НАВЧАННЯ. Фахівці департаменту освіти і науки Донецької обл -
держадміністрації та обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти працюють над підготовкою і реалізацією проекту «Дистанційна
освіта школярів Донеччини». Головною метою цієї перспективної іні-
ціативи є намагання забезпечити рівний доступ дітей будь-якого віку,
зокрема й тих школярів, які перебувають на тимчасово окупованих
територіях краю, але хочуть отримати український документ про ос-
віту державного зразка, до якісної основної чи додаткової освіти на
дистанційній основі. Ще один напрям проекту —  намір організувати
післядипломну онлайн освіту для дорослих, а в недалекій перспективі
функціонуватиме ще й електронне навчання учнів і дітей з особливи-
ми освітніми потребами. 

Творчі групи педагогів уже приступили до розробки варіантів ство-
рення у Донецькій області єдиного навчального інформаційно-кому-
нікаційного середовища. Серед завдань фахівців також запроваджен-
ня в освітній простір краю сучасного електронного навчального кон-
тенту за основними профілями підготовки учнів загальноосвітніх шкіл
на базі згаданого єдиного НІК- середовища. А розпочалася реалізація
проекту «Дистанційна освіта школярів Донеччини» із серії обласних
навчальних семінарів-практикумів з метою підготовки кадрів і визна-
чення опорних дистанційних шкіл. 

Сигарети були,аначе їх і не було
Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

СПРАВА №. Велику партію контрабандних сигарет виявили пра-
воохоронці на міжнародному пункті пропуску «Бачівськ» Сумської об-
ласті. Як повідомила прес-група УСБУ в Сумській області, оператив-
ники відомства запобігли спробі контрабандного переміщення з тери-
торії Російської Федерації 1,2 мільйона пачок сигарет без марок ак-
цизного збору орієнтовною вартістю 200 тисяч доларів США.

За оперативною інформацією, незаконне переправляння тютюно-
вих виробів організовано за попередньою змовою контрабандистів з
працівниками фіскальної та прикордонної служб, які оформили авто-
мобіль з товаром як такий, що не містить вантажу.

Управління внутрішньої безпеки, слідчі та співробітники УСБУ у
Сумській області проводять невідкладні оперативно-слідчі дії для вста-
новлення всіх причетних до злочинної діяльності.

Толерантність — 
це не те, про що ви подумали
ГОСТРИЙ ОЛІВЕЦЬ. У Києві підбили підсумки VII Всеукраїнського
конкурсу карикатур з прав людини

Переможців конкурсу  нагородили на відкритті виставки найкращих карикатур

1-ша премія: Олександр Ковтун 
(м. Артемівськ, Донецька обл.)

2-га премія: Вадим Симинога 
(м. Херсон)

3-тя премія: Сергій Дудченко (м. Одеса)


