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Чи втримаються на плаву 
професійно-технічні заклади? 

ЦИТАТА ДНЯ

МАЙЯ КОСЬЯНЧИЧ:

«Теплі» кредити 
актуальні й навесні   

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ. За рік дії державної програми част-
кової компенсації на заміну газових котлів і придбання енерго-
ефективних матеріалів вітчизняні банки видали 1,348 мільярда 
гривень кредитів. Лише минулого тижня видано 1825 «теплих» 
кредитів на рекордну в 2016 році суму 33,8 мільйона гривень.

Найактивніша категорія учасників програми — одержувачі 
субсидії, яким за зазначений період було видано 1340 кредитів 
на суму 18,8 мільйона гривень. Ця категорія може претендува-
ти на компенсацію за рахунок держбюджету до 70% тіла кре-
диту для проведення енергоефективних заходів. Ще три креди-
ти минулого тижня отримали ОСББ на суму 183 тисячі гривень.

Найбільш популярні енергоефективні матеріали. На їх ку-
півлю минулого тижня було видано 1746 кредитів на суму 30,4 
мільйона гривень, повідомляє прес-служба Державного агент-
ства з енергоефективності та енергозбереження. Ще 76 креди-
тів на суму 3,1 мільйона було видано на заміну котлів на аль-
тернативних видах палива.

ЦИФРА ДНЯ

355 млн грн 
надмірних витрат виконавцями 

державного оборонного замовлення 
вдалося уникнути Міністерству оборони 

з початку року

«У складних 
умовах проведено нагальні 

реформи. Ми чекаємо 
інформацію про новий 

уряд України, який проведе 
наступні економічні 

й політичні реформи».

БуРшТИНові війНИ

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження 
Порядку надання державним 
службовцям додаткових 
оплачуваних відпусток»

На Рівненщині 
розв’язання проблеми 
вбачають у спільних діях 
законотворців, силовиків 
і місцевого самоврядування 

Речник Єврокомісії про надії на продовження 
прогресивних перетворень у нашій країні 
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

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

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

чорнобильців, 
студентів

У Києві газету можна також придбати в кіосках «Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

послуга за
приймання
передплати

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний 
індекс 40227

Передплатний індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 25 грн . . . . . . . . . . . . 47 грн . . . . . . . . . . 95 коп.
на 3 місяці . . . . . . . . . 75 грн . . . . . . . . . . 141 грн . . . . . . . . 2,15 грн
на півроку . . . . . 150 грн . . . . . . . . . . 282 грн . . . . . . . . 2,60 грн

ТЕЛЕКУР’ЄР програми головних телеканалів України 
на сторінках «Урядового кур’єра»

ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТА 

ГАЗЕТИ 
«УРЯДОВИЙ 

КУР’ЄР» 
НА 2016 РІК

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ

УСІ
ВІДДІЛЕННЯ

ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ

РоБоЧі РуКИ. Система підготовки робітничих кадрів 
потребує не лише належного забезпечення, 
а й ефективного реформування 
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оголошення

Втрачені реєстраційні суднові документи, оформ-
лені на ім’я Сівакова Леоніда Миколайовича, а са-
ме: Свідоцтво про право плавання під Держав-
ним прапором України CN № 001198 від 23.04.2007 
та Свідоцтво про право власності на судно CR № 
001325 від 23.04.2007 на прогулянковий катер 
«STINGREY 250CR», ідентифікаційний номер кор-
пуса PNYUSVBGB505, 2005 року побудови, назва 
«МАРСИКО», регістровий номер 3-802181, клас Ре-
гістра України (КМ)+М4ТурО

вважати та недійсними.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викли-
кає Ткача Івана Володимировича, 30 липня 1987 р.н., в су-
дове засідання, яке призначене на 10 год. 00 хв. 27 квіт-
ня 2016 року, для розгляду цивільної справи № 319/323/16-
ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Ткача Івана Володими-
ровича про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром, яке відбудеться за адресою: вул. Леніна, 26-а, смт Куй-
бишеве Куйбишевського району Запорізької області (суд-
дя Ю.М. Горбачов).

Додатково повідомляємо, що відповідно до ст. ст. 79,88 
ЦПК України стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд 
присуджує з другої сторони понесені нею і документально 
підтверджені судові витрати, в т.ч. і витрати, пов’язані з пу-
блікацією в пресі оголошення про виклик відповідача.

Краматорський міський суд Донецької області 
(84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розгля-
дає цивільну справу за позовом ПАТ «ПриватБанк» до:

1) Гнеушева Віталія Миколайовича, який проживає за 
адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. 8-й Квар-
тал, буд. 3, кв. 6, про стягнення заборгованості, викли-
кається на 20 квітня 2016 року о 09-15 годині, до су-
ду, каб. №7, для участі у розгляді справи по суті (№ 
2/234/1652/16).

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

Суддя Переверзева Л.І.

Оболонський районний суд и. Києва викликає 
представника ТОВ «Мір ремонта» у якості відповіда-
ча по цивільній справі № 2/756/1762/16 за позовом 
Хілової Ірини Миколаївни до ТОВ «Мір ремонта» про 
стягнення заборгованості та пені, у судове засідання 
на 30 травня 2016 р. о 16:00 год. Адреса суду: м. Ки-
їв, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 27, суддя Луценко О.М.

У разі неявки та неповідомлення суду про причи-
ни неявки в судове засідання, справа буде розгляну-
та за Вашої відсутності за наявними у справі доказа-
ми відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Краматорський міський суд Донецької області 
(84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розгля-
дає цивільну справу за позовом ПАТ «ПриватБанк» до:

1) Кузєнкової Надії Іванівни, яка проживає за адре-
сою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Ягідна, буд. 38, 
про стягнення заборгованості, викликається на 26 квіт-
ня 2016 року о 09-15 годині, до суду, каб. №7, для участі 
у розгляді справи по суті (№2/234/2155/16).

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

Суддя Переверзева Л.І.

Саратський районний суд Одеської області (68200, 
смт Сарата, Одеської області, вул. Леніна, 105, каб. 1, 
суддя Бучацька А.І.) викликає в судове засідання на 20 
квітня 2016 року на 14 годину 00 хвилин Екізашвілі Ма-
мука, останнє місце проживання якого: с. Михайлівка, 
вулиця Радянська, № 48, Саратського району, Одесь-
кої області, як відповідача у цивільній справі за позовом 
Публічного акціонерного товариства комерційний банк 
«Приват Банк» до Екізашвілі Мамука про стягнення за-
боргованості за кредитним договором у сумі 32296 гри-
вень 71 копійка.

В разі неявки та невиконання обов’язку повідомити 
суд про причину неявки справу буде вирішено без ва-
шої участі за наявними у справі доказами.

Суддя Бучацька А.І.
Краматорський міський суд Донецької області 

(84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розгля-
дає цивільну справу за позовом ПАТ «ПриватБанк» до:

1) Поцелуйко Олени Едуардівни, яка проживає за 
адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Лебе-
дєва, буд. 8, кв. 4, про стягнення заборгованості, ви-
кликається на 26 квітня 2016 року о 09-00 годині, до 
суду, каб. №7, для участі у розгляді справи по суті  
(№ 2/234/2171/16).

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

Суддя Переверзева Л.І.

Саратський районний суд Одеської області (68200, 
смт Сарата, Одеської області, вул. Леніна, 105, каб. 1, 
суддя Бучацька А.І.) викликає в судове засідання на 20 
квітня 2016 року на 14 годину 30 хвилин, Лукьянчука 
Дмитра Дмитровича, проживаючого: с. Ройлянка, вули-
ця Мічуріна, № 40, Саратського району, Одеської облас-
ті, як відповідача у цивільній справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства комерційний банк «При-
ват Банк» до Лукьянчука Дмитра Дмитровича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором у сумі 
14131 гривня 16 копійок.

В разі неявки та невиконання обов’язку повідомити 
суд про причину неявки справу буде вирішено без ва-
шої участі за наявними у справі доказами.

Суддя Бучацька А.І.
В провадженні Лисянського районного суду Черкась-

кої області знаходиться цивільна справа за позовом Ку-
чер Романа Вікторовича до Кучер Лілії про розірвання 
шлюбу.

Відповідачка Кучер Лілія (останнє відоме зареєстро-
ване місце проживання: с. Босівка, Лисянського району, 
Черкаської області, вул. Б. Хмельницького, 35) виклика-
ється в судове засідання на 09 годину 00 хвилин 28 квіт-
ня 2016 року, яке відбудеться в приміщенні Лисянсько-
го районного суду Черкаської області зал засідань, вул. 
Кірова, 4, смт Лисянка, Черкаська область.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за 
наявними матеріалами без участі відповідача.

Суддя Пічкур С.Д.

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 30 березня 2016 року роз-

глянуто цивільну справу № 409/325/16-ц за позо-

вною заявою Скібіної Людмили Олександрівни до 

Управління комунального майна Луганської місь-

кої ради про визнання права власності в порядку 

спадкування та винесено заочне рішення про за-

доволення позову.

Суддя Третяк О.Г.
Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-

ті викликає як відповідача Трет’якова Миколу Вале-
рійовича (прож: м. Сєвєродонецьк, Луганської облас-
ті, вул. Лисичанська, 5-в\21) у судове засідання з роз-
гляду цивільної справи за позовом Шемякіна Рома-
на Павловича до Трет’якова Миколи Валерійовича про 
витребування майна із чужого незаконного володіння, 
яке відбудеться 28.04.2016 року о 13 годині 10 хвилин 
у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. 
Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19.

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

Суддя І.О. Юзефович

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 13) 
розглядається цивільна справа за заявою Геращен-
ко Ганни Олександрівни до Геращенка Дениса Олек-
сандровича, третя особа: Орган опіки та піклуван-
ня Краснолиманської міської ради Донецької облас-
ті про видачу дозволу на виїзд дитини за територію 
України.

Відповідач Геращенко Денис Олександрович ви-
кликається до каб. № 15 суду на 18.04.2016 року на 
14 годину 00 хвилин для участі у розгляді справи по 
суті.

Суддя О. М. Ткачов

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Юдіна С.Г.) повідомляє, що 29 лютого 2016 
року було винесено заочне рішення за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Селімшаєва Ізе-
та Сітнебійовича про стягнення заборгованості.   Суддя С.Г. Юдіна

Слов’янський міськрайонний суд Донецької облас-
ті розглядає цивільні справи за позовами ПАТ КБ «При-
ватБанк» про стягнення заборгованості, які відбудуться 
19 квітня 2016 року в приміщенні суду за адресою: 84100,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2 та призначені:

- на 09 год. 30 хв. за позовом до Свистун Костянти-
на Олександровича, 04.02.1975 року народження, остан-
нє відоме місце проживання: Донецька область, смт 
Пантелеймонівка, вул. Маяковського, 83 по справі  
№ 2/243/1497/2016;

- на 09 год. 45 хв. за позовом до Борисенка Олега Андрі-
йовича, 22.04.1967 року народження, останнє відоме місце 
проживання: Донецька область, м. Горлівка,  вул. Робсона, 
22, кв. 8 по справі № 2/243/1515/2016.

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

Суддя Мірошниченко Л.Є.

До Великомихайлівського районного суду 
Одеської області як відповідач по цивільній справі  
№ 498/224/16-ц викликається Якубовська Оксана 
Василівна, 11 листопада 1967 року народження, для 
участі у судовому засіданні по цивільній справі за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Якубовської Оксани 
Василівни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Слухання справи відбудеться 16 травня 2016 ро-
ку об 11 год. 00 хв. в приміщенні Великомихайлів-
ського районного суду Одеської області за адресою: 
Одеська область, Великомихайлівський район, смт 
Велика Михайлівка, вул. Пушкіна, буд. 2Б.

У разі неявки відповідача без поважних причин 
або неповідомлення ним про причини неявки в судо-
ве засідання, суд розглядатиме справу без участі від-
повідача на підставі ст. ст. 169, 224-225 ЦПК України.

Суддя О.В. Рімашевська
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 

області (85110, м. Костянтинівка, Донецької області, 
пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільні справи 
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Махоніна В.В. 
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром. Відповідач у цивільній справі № 233/595/16-ц  
Махонін Володимир Вікторович, 20.10.1976 р.н., за-
реєстрований за адресою: Донецька область, м. Кос-
тянтинівка, вул. 6-го Вересня, 63/13, викликається у 
судове засідання о 08.45 год. 19.04.2016 року. Роз-
гляд зазначеної цивільної справи відбудеться в при-
міщенні Костянтинівського міськрайонного суду До-
нецької області (корп. № 2, каб. № 16).

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідач повинний повідомити суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Т.О. Мартишева

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання як відповідача 
по справі № 409/701/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоц-
банк» до Шурхно Андрія Анатолійовича про стягнен-
ня заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 04.05.2016 року о 
10.00 год. (резервна дата 10.05.2016 року о 10.00 
год.) в залі суду за адресою: Луганська область, смт 
Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідач Шурхно Андрій Анатолі-
йович, 11.07.1977 року народження, останнім міс-
цем реєстрації якого є: м. Луганськ, вул. Комуналь-
на, буд. 82-б, кв. 10.

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

Суддя Полєно B.C.
Конотопський міськрайонний суд Сумської області 

викликає Дьяченка Сергія Васильовича, 14.05.1972 ро-
ку народження (останнє відоме місце проживання: Сум-
ська область, м. Конотоп, вул. Мічуріна, 25), як відпові-
дача по цивільних справах:

1) № 577/1343/16-ц за позовом Бойко Тетяни Григо-
рівни до Дьяченка Сергія Васильовича, Конотопського 
міськрайонного центру зайнятості про припинення тру-
дового договору та зняття з реєстрації;

2) № 577/1340/16-ц за позовом Бойко Ніни Микола-
ївни до Дьяченка Сергія Васильовича, Конотопського 
міськрайонного центру зайнятості про припинення тру-
дового договору та зняття з реєстрації.

Судові засідання відбудуться 29 квітня 2016 року о 08 
годині 30 хвилин та 09 годині 00 хвилин у приміщенні 
суду за адресою: Сумська область, м. Конотоп, вул. Са-
дова, 8, каб. № 11 та каб. № 7, відповідно. При собі не-
обхідно мати паспорт.

Контактні телефони: 2-54-49, 6-31-65 каб. № 7, 6-54-
11, 6-17-87 каб. № 11.

Суддя В.О. Кравченко

Апеляційний суд Дніпропетровської області пові-
домляє, що цивільна справа за апеляційною скар-
гою Публічного акціонерного товариства комерцій-
ний банк «ПриватБанк» на рішення Індустріального 
районного суду м. Дніпропетровська від 14  вересня 
2015 року по справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до 
Публічного акціонерного товариства «Акцент-Банк», 
Петраченкової Вікторії Геннадіївни про стягнення за-
боргованості,  призначена до розгляду в Апеляцій-
ному суді за адресою: Дніпропетровська область, м. 
Дніпропетровськ, вул. Харківська, 13 на 04 травня 
2016 року о 09 год. 00 хв. У разі неявки відповідачів 
по справі у судове засідання, справа буде розгляну-
та за їх відсутності.

Суддя Е. Л. Демченко

Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська 
викликає в відкрите судове засідання як відповідача по 
справі на 13 годину 27 квітня 2016 року Субботіна Сергія 
Вікторовича, останнє відоме місце реєстрації за адре-
сою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, 
вул. Матросова, 86 – 49, по цивільній справі за позо-
вом Дорошенко Інни Анатоліївни до Субботіна Сергія 
Вікторовича про встановлення факту проживання одні-
єю сім’єю без реєстрації шлюбу та поділ спільного су-
місного майна подружжя.

Відкрите судове засідання по цивільній справі від-
будеться під головуванням судді Замкової Я.В. в при-
міщенні Дніпровського районного суду м. Дніпродзер-
жинська за адресою: Дніпропетровська область, м. Дні-
продзержинськ, вул. Петровського, 166, 2 поверх, ка-
бінет № 13.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України, після опубліку-
вання оголошення в пресі відповідач вважається пові-
домленим про час і місце розгляду справи. У разі йо-
го неявки справу буде розглянута за його відсутності.

Суддя Я.В. Замкова

Високопільський районний суд Херсонської області 
повідомляє, що 11 травня 2016 року о 10 годині 00 хви-
лин, в приміщенні суду за адресою: смт Високопілля, вул. 
Червоноармійська, 104 Херсонської області, відбудеться 
судовий розгляд по цивільній справи № 652/23/16-ц за 
позовом Ярового Миколи Миколайовича, в особі пред-
ставника за угодою про надання правової допомоги, Ко-
валик Марини Федорівни, до Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Інтерграндкапітал+» м. Київ, про за-
хист прав споживача та стягнення грошових коштів.

В судове засідання у вищевикладений час викликаєть-
ся відповідач Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «Інтерграндкапітал+» м. Київ, місцезнаходження юри-
дичної особи: вул. Фрунзе, 82, м. Київ, 04080.

В разі неявки відповідача в судове засідання або ви-
знання причини неявки неповажною справа може бути 
розглянута за відсутністю відповідача на підставі наявних 
у справі доказів.

Суддя Дригваль В. М.

До Великомихайлівського районного суду 
Одеської області як відповідач по цивільній спра-
ві № 498/1486/15-ц викликається Воронцов Максим 
Олександрович, 03 лютого 1990 року народження, 
для участі у судовому засіданні по цивільній спра-
ві за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Воронцова 
Максима Олександровича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Слухання справи відбудеться 16 травня 2016 року 
о 12 год. 00 хв. в приміщенні Великомихайлівського 
районного суду Одеської області за адресою: Одесь-
ка область, Великомихайлівський район, смт Велика 
Михайлівка, вул. Пушкіна, буд. 2Б.

У разі неявки відповідача без поважних причин 
або неповідомлення ним про причини неявки в судо-
ве засідання, суд розглядатиме справу без участі від-
повідача на підставі ст. ст. 169, 224-225 ЦПК України.

Суддя О.В. Рімашевська
Куйбишевський районний суд Запорізької області ви-

кликає як відповідача Алдохіна Миколу Леонідовича, 14 
лютого 1954 року народження, останнє відоме місце про-
живання: Донецька обл., м. Сніжне, вул. Адорадського, 
буд. 9, в судове засідання, яке призначене на 10 год. 00 
хв. 25 квітня 2016 року, для розгляду цивільної справи № 
319/160/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Алдохіна 
М.Л. про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром, яке відбудеться за адресою: 71001, Запорізька об-
ласть, смт Куйбишеве, вул. Центральна, 26А (суддя Р.С. 
Солодовніков). Копію позову та доданих матеріалів мож-
на отримати в суді за вищевказаною адресою або через 
«Електронний суд» e-court.mail.gov.ua

Відповідачу пропонується надати свої заперечення 
проти позову та докази на їх підтвердження. У випадку 
неявки відповідача в судове засідання та неповідомлен-
ня суду про поважну причину неявки позов буде розгля-
нутий за його відсутності за наявними у справі доказами.

Суддя Р.С. Солодовніков

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85110, м. Костянтинівка, Донецької облас-
ті, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну спра-
ву за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Аннєнкової Л.П., 
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром. Відповідач у цивільній справі № 233/1466/16-ц  
Аннєнкова Людмила Петрівна, 23 серпня 1971 р.н. 
зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Ма-
кіївка, с. Свердлове, вул. Токарєва, 16/24, виклика-
ється у судове засідання о 08.15 год. 22 квітня 2016 
р. Розгляд зазначеної цивільної справи відбудеться в 
приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду 
Донецької області (корп. № 2, каб. № 16).

Відповідачці пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідачка повинна повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя Т.О. Мартишева
Повістка про виклик підозрюваного  

при здійсненні спеціального досудового розслідування
Слідчим відділом Управління Служби безпеки Укра-

їни в Тернопільській області здійснюється спеціальне 
досудове розслідування у кримінальному проваджен-
ні № 22015210000000028 від 17.07.2015 за підозрою 
громадянина Лефтера Костянтина Володимировича, 
26.04.1994 року народження, в участі у терористичній 
організації, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 
1 ст. 258-3 КК України.

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, 
підозрюваний Лефтер Костянтин Володимирович, 
26.04.1994 року народження, зареєстрований за адре-
сою: м. Горлівка, пр-т. Перемоги, буд. 77а, кв. 98, До-
нецької області, викликається в слідчий відділ УСБУ в 
Тернопільській області, м. Тернопіль, проспект Степа-
на Бандери, 21, до слідчого в ОВС Цимбалюка І.І. об 11 
год. 00 хв. 22 квітня 2016 року для участі в проведен-
ні процесуальних дій в кримінальному провадженні № 
22015210000000028.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Куйбишевський районний суд Запорізької області (71001, Запорізька область, смт Куйбишеве, вул. Цен-
тральна, 26а) розглядатиме цивільні справи за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк» до фізичних осіб про стяг-
нення заборгованості за кредитними договорами. Відповідачі:

— справа № 319/151/16-ц — Іщенко Валерій Вікторович, останнє відоме місце проживання: Донецька 
обл., м. Сніжне, вул. Новотка, буд. 14, кв. 5, викликається до суду на 09.30 год. 25 квітня 2016 року;

— справа № 319/152/16-ц — Олейников Анатолій Володимирович, останнє відоме місце проживання: 
Донецька обл., м. Сніжне, вул. Мурманська, буд. 5, викликається до суду на 09.00 год. 25 квітня 2016 року.

Копію позову та доданих матеріалів, рішення суду можна отримати в суді за вищевказаною адресою або 
через «Електронний суд» e-court.mail.gov.ua. Суддя Солодовніков Р.С.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення проти позову та докази на їх підтвердження. У ви-
падку неявки відповідачів в судове засідання та неповідомлення суду про поважну причину неявки позов 
буде розглянутий за їх відсутності за наявними у справі доказами.

Суддя Р.С. Солодовніков

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської 
області повідомляє, що 14 березня 2016 року Олександрій-
ським міськрайонним судом ухвалено заочні рішення у ци-
вільних справах: № 398/8127/14-ц за позовом Комунально-
го підприємства «Теплокомуненерго» до Урсола Павла Гри-
горовича про стягнення заборгованості за отриману тепло-
ву енергію; № 398/8118/14-ц за позовом Комунального під-
приємства «Теплокомуненерго» до Шишкіної Людмили Гри-
горівни про стягнення заборгованості за отриману теплову 
енергію.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його 
ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протя-
гом десяти днів з дня отримання його копії.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення 
строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляцій-
ної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає закон-
ної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Заочне рішення набирає законної сили відповідно до за-
гального порядку.

Суддя Л.М. Нерода

В провадженні Бориспільського міськрайонного су-
ду Київської області знаходиться цивільна справа № 
359/2166/16-ц, 2/359/1072/2016 за позовом Філіпенко 
Людмили Василівни до Філіпенка Дмитра Васильови-
ча, третя особа: Служба у справах дітей та сім’ї Борис-
пільської районної державної адміністрації, про надан-
ня дозволу на тимчасовий виїзд за кордон неповноліт-
ньої дитини без згоди батька.

Розгляд вищезазначеної справи призначено на 
10.00 год. 27 квітня 2016 р. за адресою: м. Бориспіль, 
вул. Київський шлях, 72, каб. №7.

У зв’язку з цим, суд викликає відповідача Філіпенка 
Дмитра Васильовича в судове засідання на вищезазна-
чений час та день.

В разі неявки в судове засідання відповідача суд 
прийме рішення на підставі наданих позивачем доказів.

Суддя В. М. Саган
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оголошення

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає як відповідачів Ковтонюка Ігоря Івановича, Ши-
монюка Дмитра Сергійовича у справі за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства Комерційний банк 
«Приватбанк» до Ковтонюка Ігоря Івановича, Леско-
вич Катерини Миколаївни, Шимонюка Дмитра Сергі-
йовича про стягнення заборгованості, розгляд якої 
відбудеться 30.05.2016 року об 11 год. 00 хв. в при-
міщенні Корольовського районного суду м. Жито-
мира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, 
каб. 332. У разі неявки у судове засідання відповіда-
чів без поважних причин справа буде розглянута у їх 
відсутність на підставі наявних доказів.

Суддя Н. М. Анциборенко

Втрачене свідоцтво про виключення судна з Суднової Книги України № 39/09 
від 28.04.2009 р. на судно з реєстраційним номером ЗАП-0938-К, власник Ємченко 
Костянтин Петрович, вважати недійсним.

Втрачене посвідчення судді Васильківського міськрайонного суду Київської област і 
Орди Олени Олександрівни, серії МЗ № 11649 вважати недійсним.

У Подільському районному суді м. Києва 25 трав-
ня 2016 року о 14 год. 30 хв., під головуванням суд-
ді Богінкевич С.М. буде розглядатись цивільна спра-
ва за позовом  Куценка Миколи Семеновича до Шваб 
Миколи Вікторовича, третя особа: Приватне акціо-
нерне товариство «Київський страховий дім» про 
відшкодування шкоди, завданої внаслідок дорож-
ньо-транспортної пригоди.

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

Суддя Богінкевич С.М.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2)
розглядає цивільну справу № 2/243/1645/2016 за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Зябрової Поліни Вікторів-
ни про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром. Останнє відоме місце мешкання відповідача Зя-
брової Поліни Вікторівни: Донецька область, м. Горлів-
ка, вул. Жукова, буд. 2, кв. 124. Відповідач Зяброва П. В. 
викликається до суду на 25 квітня 2016 року на 14 год. 
00 хв. 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, інак-
ше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя О. В. Ільяшевич

В провадженні Бердянського міськрайонного суду 
знаходиться цивільна справа № 310/1617/16-ц за позо-
вом Публічного акціонерного товариства комерційний 
банк «ПРИВАТБАНК» до Ларіна Олександра Васильови-
ча про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 25.04.2016 р. о 16 го-
дині 00 хвилин в приміщенні Бердянського міськра-
йонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бер-
дянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 406, суддя Троценко 
Т.А., тел. (код 06153) 3-55-31.

Суд викликає Ларіна Олександра Васильовича як від-
повідача.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. В разі не-
явки відповідача справа буде розглянута за наявними 
матеріалами.

Суддя Т.А. Троценко

В провадженні Пологівського районного су-
ду Запорізької області перебуває цивільна справа  
№ 324/427/16-ц, пров. 2/324/270/2016 за позовом 
Левищевої Наталії Ігорівни до Левищева Віктора 
Анатолійовича про стягнення аліментів та позбав-
лення батьківських прав.

Справа призначена до розгляду на 28.04.2016 ро-
ку на 09.30 год. в залі засідань Пологівського район-
ного суду Запорізької області за адресою: Запорізь-
ка область, Пологівський район, місто Пологи, вули-
ця М. Горького (Єдності), 28.

Суддя Г. О. Лінник

В провадженні судді Бердянського міськрайонно-
го суду Черткової Н.І. знаходиться цивільна справа  
№ 310/1763/16-ц за позовом Публічного акціонерного 
товариства КБ «ПриватБанк» до Анісімова Сергія Віта-
лійовича про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 27.04.2016 року о 
10.30 годині в приміщенні Бердянського міськрайонно-
го суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, 
вул. Комунарів, 64, каб. 401, суддя Черткова Н.І., тел. 
3-61-94.

Суд викликає як відповідача Анісімова Сергія Віталі-
йовича. У разі неявки відповідача, справа буде розгля-
нута за наявними в ній матеріалами.

Суддя Н.І. Черткова

Лохвицький районний суд Полтавської області ви-
кликає Антропову Ірину Федорівну (17.02.1961 р. н., ІПН 
2232806007) як відповідача в судове засідання у цивіль-
ній справі за позовом ПАТ «Кредобанк» до Антропової 
Ірини Федорівни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Судове засідання відбудеться 04 травня  2016 року 
о 09-00 год. у приміщенні Лохвицького районного су-
ду за адресою: м. Лохвиця, вул. Перемоги, 8, зал судо-
вих засідань №1.

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

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини 
неявки в судове засідання.

Суддя Г. Б. Савинський

У провадженні Бердянського міськрайонного су-
ду Запорізької області знаходиться цивільна справа за  
№ 310/912/16-ц за позовом Публічного акціонерного 
товариства комерційний банк «Приватбанк» до Гуден-
ка Деніса Сергійовича про стягнення заборгованості за 
кредитним договором. Судовий розгляд справи при-
значено на 25 квітня 2016 року о 10 год. 00 хв. в примі-
щенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: 
Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, 
каб. 409. Суддя Парій О.В. тел. (код 06153) 4-70-63.

Суд викликає Гуденка Деніса Сергійовича як від-
повідача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки 
справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

Суддя О.В. Парій

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької об-
ласті викликає до суду Ал Хасан Марину Анатоліївну, Ал 
Хасан Імад Алдін, як відповідачів у справі за позовом 
Публічного акціонерного товариства Комерційний банк 
«ПриватБанк» до Ал Хасан Марини Анатоліївни, Ал Ха-
сан Імад Алдін про стягнення заборгованості, розгляд 
якої відбудеться 10.05.2016 р. о 08-00 год. у приміщен-
ні суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, №31, 
каб. № 24.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази, якими вони обґрунтовуються. У 
випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде розглянута у їх 
відсутність.                  Суддя Т. І. Скрипниченко

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми зна-
ходиться цивільна справа № 591/8036/15-ц, провадження 
2/591/333/16 за позовною заявою Столярової Юлії Анато-
ліївни до Столярова Павла про розірвання шлюбу.

Зарічний районний суд м. Суми у відповідності до ч. 9 
ст. 74 ЦПК України, викликає до суду Столярова Павла, 
останнє відоме місце проживання: м. Суми, вул. Паризь-
кої Комуни, буд. 70/1, кв. 49, як відповідача по справі на 
29 квітня 2016 року на 09-15 год.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Зарічно-
го районного суду м. Суми, що розташоване за адре-
сою: м. Суми, вул. Академічна, 13, каб. № 309, голову-
ючий — суддя Прокудіна Н. Г. В разі неявки відповіда-
ча в дане судове засідання, справа буде розглянута в йо-
го відсутність.

Суддя Прокудіна Н. Г.

Бородянський районний суд Київської області по 
цивільній справі за позовом публічного акціонерно-
го товариства комерційного банку «Приватбанк» до 
Щулипенка Олександра Миколайовича про стягнен-
ня заборгованості викликає до суду (адреса: Київ-
ська область, смт Бородянка, вул. Центральна, 315) 
Щулипенка Олександра Миколайовича, який прожи-
ває за останньою відомою адресою: вул. Південна, 
46, кв.5, смт Немішаєве, 07853, як відповідача на 22 
квітня 2016 року на 10 годин 10 хвилин.

У разі неявки справа буде розглянута за вашої від-
сутності.

Суддя Д. Унятицький

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій облас-
ті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) роз-
глядає цивільну справу про стягнення заборгованості за 
позовом Кредитної спілки «Залогове Агентство» до:

Відповідач Горшков Павло Валерійович, останнє міс-
це реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Горлів-
ка, вул. Магістральна, буд. 13, кв. 66, викликається 25 
квітня 2016 року о 09 год. 30 хв. до суду, для участі у 
розгляді справи по суті. Відповідачу пропонується на-
дати свої заперечення щодо позову та докази. У випад-
ку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про 
причини неявки інакше справа буде розглянута у його 
відсутності.

Суддя Кузнецов Р. В. 

Постійно діючим Третейським судом при АУБ поруше-
но провадження у справі №22/16 за позовом ПАТ «Між-
народний Інвестиційний Банк» до ТОВ «Пансионат «Бе-
реговий» (місцезнаходження: 98540, АР Крим, м. Алу-
шта, селище Чайка, вул. Багрова,1) та Мяктінова Володи-
мира Анатолійовича (ідентифікаційний код 2497911471, 
місце мешкання: АР Крим, м. Феодосія, вул. Зерновська, 
53) про солідарне стягнення заборгованості. Судове за-
сідання відбудеться 27.04.2016 р. о 12.30 год. за адре-
сою: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15, к.811. Це оголо-
шення розміщене також на сайті третейського суду: www.
tretsud.aub.org.ua. У випадку неявки відповідачів справа 
може бути розглянута за їх відсутності.

Третейський суддя О.А. Ярецький

В провадженні Бердянського міськрайонного суду 
знаходиться цивільна справа № 310/1589/16-ц за по-
зовом Публічного акціонерного товариства комерцій-
ний банк «ПРИВАТБАНК» до Ансімова Олега Борисови-
ча про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 25.04.2016 р. о 16 го-
дині 00 хвилин в приміщенні Бердянського міськра-
йонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бер-
дянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 406, суддя Троценко 
Т.А., тел. (код 06153) 3-55-31.

Суд викликає Ансімова Олега Борисовича як відпо-
відача.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. В разі не-
явки відповідача справа буде розглянута за наявними 
матеріалами.

Суддя Т.А. Троценко

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій облас-
ті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) роз-
глядає цивільну справу про стягнення заборгованості за 
позовом ПАТ «Акціонерний банк» «Експрес банк» до:

Відповідач Карпова Ольга Михайлівна, останнє місце 
реєстрації та проживання: Донецька обл., Калінінський 
р-н, м. Горлівка, вул. Бессонова, буд. 46, кв. З, викли-
кається 19 квітня 2016 року о 09 год. 30 хв. до суду 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 у його відсутності.

Суддя Р. В. Кузнецов

У провадженні Бердянського міськрайонного су-
ду Запорізької області знаходиться цивільна справа  
№ 310/2078/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
до Ракуленка М.В. про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 27.04.2016 року о 
13.10 годині в приміщенні Бердянського міськрайонно-
го суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, 
вул. Комунарів, 64, зала судового засідання 411.

Суд викликає Ракуленка Максима Валентиновича 
як відповідача.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відпо-
відача у судове засідання справа буде розглянута за 
наявними матеріалами.

Суддя Полянчук Б.І.

Куйбишевський районний суд Запорізької облас-
ті викликає відповідача Вороніна Олега Сергійовича 
05.04.1982 р.н., в судове засідання, яке призначене 
на 14.00 годину 22 квітня 2016 року, для розгляду 
цивільної справи за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до 
Вороніна Олега Сергійовича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором, яке відбудеться за 
адресою: вул. Центральна, 26 а, смт Куйбишеве Куй-
бишевського району Запорізької області.

Суддя Мальований В.О.

Ніколаєва Олена Олександрівна, 17 вересня 1985 
р.н., остання відома зареєстрована адреса проживан-
ня: м. Луганськ, кв-л Ольховський, буд. 10, кв. 41 — 
викликається до Броварського міськрайонного су-
ду Київської області як відповідач по цивільній справі  
№ 361/8266/2015-ц за позовом Ніколаєва В.В. до Ніко-
лаєвої О.О., третя особа: орган опіки та піклування Бро-
варської міської ради Київської обл., про визначення 
місця проживання малолітньої дитини та стягнення алі-
ментів на її утримання.

Судовий розгляд справи відбудеться 22 квітня 2016 
року о 10 год. 00 хв. Явка до суду обов’язкова. Адре-
са суду: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Грушев-
ського, 2, кабінет (зал судових засідань) № 217.

Суддя В. О. Василишин

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропе-
тровської області (суддя Гаврилов В.А.) викликає в 
судове засідання відповідача Грімана Едуарда Олек-
сандровича у справі № 185/2778/16-ц за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства комерційний банк 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості. Остан-
нє місце проживання відповідача: просп. Колгосп-
ний, 7, кв. 3, м. Донецьк.

Судове засідання призначене на 20 квітня 2016 р. 
о 15:20 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпров-
ська, 135, каб. 407. У разі неявки відповідача у судо-
ве засідання справа, згідно з вимогами ЦПК України, 
може бути розглянута за його відсутністю.

Суддя В. А. Гаврилов

Татарбунарський районний суд Одеської облас-
ті викликає на 14 год. 20.04.2016 р. як відповідачів 
Донкоглова Андрія Анатолійовича та Антову Марію 
Данилівну по цивільній справі № 515/302/16-ц за по-
зовом ПАТ «Дельта Банк» про стягнення заборгова-
ності.

Суд пропонує Донкоглову А.А. та Антовій М.Д. 
подати письмові пояснення та всі наявні докази по 
справі.

У разі неявки відповідачів в судове засідання або 
визнання причини їх неявки неповажною, справа мо-
же бути розглянута за їх відсутності.

Суддя Тимошенко С.В.

В провадженні Пологівського районного су-
ду Запорізької області перебуває цивільна справа  
№ 324/426/16-ц, пров. 2/324/269/2016 за позовом 
Левищевої Наталії Ігорівни до Левищева Віктора 
Анатолійовича про розірвання шлюбу.

Справа призначена до розгляду на 28.04.2016 ро-
ку на 09.00 год. в залі засідань Пологівського район-
ного суду Запорізької області за адресою: Запорізь-
ка область, Пологівський район, місто Пологи, вули-
ця М. Горького (Єдності), 28.

Суддя Г. О. Лінник

У провадженні Бердянського міськрайонного су-
ду Запорізької області знаходиться цивільна справа  
№ 310/2084/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
до Ротько М. О. про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 27.04.2016 року о 
13.00 годині в приміщенні Бердянського міськрайонно-
го суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, 
вул. Комунарів, 64, зала судового засідання 411.

Суд викликає Ротько Марину Олександрівну як 
відповідача.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відпо-
відача у судове засідання справа буде розглянута за 
наявними матеріалами.

Суддя Полянчук Б.І.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викли-
кає Довганич Альону Костянтинівну, останнє відоме 
місце проживання: вул. Небесної Сотні, 10-а/13, м. 
Чернівці, як відповідача по цивільній справі за по-
зовом ПАТ «Державний експортно-імпортний банк 
України» до Довганич Альони Костянтинівни про 
стягнення боргу за договорами кредиту в судове за-
сідання на 10 годину 00 хвилин 27 квітня 2016 року 
за адресою: м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, ка-
бінет № 16. В разі неявки в судове засідання, справу 
буде розглянуто без Вашої участі.

Суддя Гончарова І.М.

У провадженні Бердянського міськрайонного су-
ду Запорізької області знаходиться цивільна справа за  
№ 310/987/16-ц за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «Приватбанк» до Гетьман Матвія 
Олександровича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором. Судовий розгляд справи призначено на 25 
квітня 2016 року о 09 год. 30 хв. в приміщенні Бердянсько-
го міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. 
Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 409. Суддя Парій О.В., 
тел. (код 06153) 4-70-63.

Суд викликає Гетьман Матвія Олександровича як відпо-
відача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки справа 
розглядатиметься за наявними матеріалами.

Суддя О.В. Парій

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «МАРФІН БАНК» оголошує 
тендер на виконання робіт з сервіс-
ного обслуговування та ремонту сис-
тем вентиляції та кондиціонування 
повітря в відділеннях філіальної ме-
режі Банку у 2016-2017 pp.

Умови проведення тендеру  
розміщені на сайті  
www.marfinbank.ua

В провадженні Красноармійського міськрайонного 
суду Донецької області (85302, м. Красноармійськ, вул. 
Горького, 20) знаходиться цивільна справа за позовом 
ПАТ «Укрсоцбанк» до Молчанова Олега Анатолійовича 
про стягнення боргу за кредитним договором. Відпові-
дач Молчанов Олег Анатолійович, який зареєстрований 
за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Топо-
лева, буд.81, викликається у судове засідання на 08:00 
год. 25 квітня 2016 року, каб. № 13, для участі у розгля-
ді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відпові-
дач повинен повідомити суд про причини неявки, інак-
ше справу буде розглянуто у його відсутність.

Суддя С. В. Данилів

Сторожинецький районний суд Чернівецької об-
ласті викликає як відповідача Пузир Олександра 
Анатолійовича, 02.09.1968 р.н., жителя м. Київ в су-
дове засідання у цивільній справі за позовом ПАТ КБ 
«ПриватБанк» до Пузир Олександра Анатолійовича, 
Грендей Сергія Андріановича, Корочук Ольги Семе-
нівни про стягнення заборгованості за кредитним 
договором на 11 год. 00 хв. 25 квітня 2016 року за 
адресою: м. Сторожинець, вул. Чернівецька, 6 , кабі-
нет № 4. У разі неявки в судове засідання справа бу-
де розглянута за Вашої відсутності.

Суддя О. О. Дячук

Троїцький районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача у судове засідання Шайдулатову 
Юлію Вікторівну по справі № 433/308/16-ц за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Укрсоц-
банк» до Шайдулатової Юлії Вікторівни про стягнен-
ня заборгованості.

Засідання відбудеться 19 квітня 2016 року о 14 
год. 00 хв., за адресою: Луганська область, смт Тро-
їцьке, вул. 1-го Травня, 5 а. У разі неявки, суд роз-
глядатиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 
ЦПК України.

Суддя Крівоклякіна Н.В.

Апеляційний суд Дніпропетровської області пові-
домляє, що цивільна справа по апеляційній скарзі Пу-
блічного акціонерного товариства комерційного банку 
«ПриватБанк» на рішення Індустріального районного 
суду м. Дніпропетровська від 17 вересня 2015 року по 
справі за позовом Публічного акціонерного товариства 
комерційного банку «ПриватБанк» до Публічного акці-
онерного товариства «Акцент-Банк», Кондратенко Лесі 
Володимирівни про звернення стягнення, відкладена до 
розгляду в Апеляційному суді Дніпропетровської облас-
ті (м. Дніпропетровськ, вул. Харківська, 13) на 25 квітня 
2016 року на 11 годину 00 хвилин.

У разі неявки відповідача по справі у судове засідан-
ня, справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя В. С. Городнича

У провадженні Бердянського міськрайонного суду 
Запорізької області знаходиться цивільна справа за 
позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «ПРИВАТБАНК» до Алексєєнко Лідії Іва-
нівни про стягнення заборгованості.

Суд викликає відповідача Алексєєнко Лідію Іванів-
ну в судове засідання, яке відбудеться 10.05.16 ро-
ку о 09.45 годині в приміщенні Бердянського місь-
крайонного суду за адресою: Запорізька область,  
м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 506. Суддя Ре-
вуцький С.І., тел. (код 06153) 3-51-09. Явка до суду є 
обов’язковою. В разі неявки справа буде розглянута 
за наявними матеріалами в заочному порядку.

Суддя С.І. Ревуцький

Цюрупинський районний суд Херсонської облас-
ті викликає у судове засідання на 29 квітня 2016 ро-
ку на 09-00 год. як відповідача Жилкіна Сергія Пав-
ловича у справі за позовом Жилкіної Наталії Вікто-
рівни до Жилкіна Сергія Павловича про розірвання 
шлюбу.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Цю-
рупинського районного суду Херсонської області за 
адресою: м. Цюрупинськ, вул. Поштова, 48.

У разі неявки відповідача у судове засідання спра-
ва буде розглядатися за його відсутності за наявни-
ми у справі доказами.

Суддя Н. В. Заславець

Бердянським міськрайонним судом Запорізької 
області (суддя Прінь І.П., за адресою: м. Бердянськ, 
вул. Комунарів, 64, каб. № 302) 28 квітня 2016 ро-
ку о 10 годині 30 хвилин буде розглядатися цивіль-
на справа за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «Приватбанк» до Кабако-
вої Ольги Анатоліївни про стягнення заборгованос-
ті за кредитним договором.

В судове засідання викликається відповідач Каба-
кова О.А. У разі неявки відповідача справа буде роз-
глянута за наявними у справі матеріалами.

Суддя І.П. Прінь

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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Оголошення про проведення аукціону №209 з продажу енергоресурсів на базі ПрАТ "УМВБ"
20.04.2016р. о 15-00 за адресою: м.Київ, вул.Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська валютна

біржа» відбудеться аукціон №209 з продажу енергоресурсів, які підлягають реалізації згідно постанови
КМУ №570 від 16.10.14 р. 

Обсяги нафти сирої та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

ППоозз.. ППррооддааввееццьь ВВииддооббууттоокк 

ООббссяягг,, щщоо 
ммііссттииттььссяя вв 
ооддннооммуу ллооттіі,, 

ттоонннн

КК--ссттьь 
ллооттіівв,, 

ооддииннииццьь

ССттааррттоовваа ццііннаа 
ззаа                   

11 ттооннннуу ((ббеезз 
ППДДВВ)),, ггррнн..

ССттааррттоовваа ццііннаа 
ззаа 11 ттооннннуу               

((зз ППДДВВ)),, ггррнн..

CCттааррттоовваа 
ввааррттііссттьь ооддннооггоо 

ллооттуу,, ггррнн             
((зз ППДДВВ))

ЗЗааггааллььнниийй 
ооббссяягг,, ттоонннн

ЗЗааггааллььннаа 
ввааррттііссттьь,, ггррнн..        

((зз ППДДВВ))
УУммооввии ттррааннссппооррттуувваанннняя

1 ПАТ "Укрнафта" НГВУ "Полтаванафтогаз" 3 900 1 6 806,09 8 167,31 31 852 509,00 3 900 31 852 509,00
по трубопроводам:філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП ЦППН і Г НГВУ 
"Полтаванафтогаз" (Ресурс травня 2016 p.)

2 ПАТ "Укрнафта" НГВУ "Полтаванафтогаз" 2 500 1 6 806,09 8 167,31 20 418 275,00 2 500 20 418 275,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦПСН Качанівського 
ГПЗ (Ресурс травня 2016 p.)

3 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 5 000 1 6 806,09 8 167,31 40 836 550,00 5 000 40 836 550,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦПСН Качанівського 
ГПЗ (Ресурс травня 2016 p.)

4 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 5 000 1 6 806,09 8 167,31 40 836 550,00 5 000 40 836 550,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦПСН Качанівського 
ГПЗ (Ресурс травня 2016 p.)

5 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 5 000 1 6 806,09 8 167,31 40 836 550,00 5 000 40 836 550,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦПСН Качанівського 
ГПЗ (Ресурс травня 2016 p.)

6 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 5 000 1 6 806,09 8 167,31 40 836 550,00 5 000 40 836 550,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦПСН Качанівського 
ГПЗ (Ресурс травня 2016 p.)

7 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 5 000 1 6 806,09 8 167,31 40 836 550,00 5 000 40 836 550,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦПСН Качанівського 
ГПЗ (Ресурс травня 2016 p.)

8 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 5 000 1 6 806,09 8 167,31 40 836 550,00 5 000 40 836 550,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦПСН Качанівського 
ГПЗ (Ресурс травня 2016 p.)

9 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 5 000 1 6 806,09 8 167,31 40 836 550,00 5 000 40 836 550,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦПСН Качанівського 
ГПЗ (Ресурс травня 2016 p.)

10 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 1 580 1 6 806,09 8 167,31 12 904 349,80 1 580 12 904 349,80
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦПСН Качанівського 
ГПЗ (Ресурс травня 2016 p.)

11 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 5 000 1 6 806,09 8 167,31 40 836 550,00 5 000 40 836 550,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" НГВУ 
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс травня 2016 p.)

12 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 5 000 1 6 806,09 8 167,31 40 836 550,00 5 000 40 836 550,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" НГВУ 
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс травня 2016 p.)

13 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 5 000 1 6 806,09 8 167,31 40 836 550,00 5 000 40 836 550,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" НГВУ 
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс травня 2016 p.)

14 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 5 000 1 6 806,09 8 167,31 40 836 550,00 5 000 40 836 550,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" НГВУ 
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс травня 2016 p.)

15 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 5 000 1 6 806,09 8 167,31 40 836 550,00 5 000 40 836 550,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" НГВУ 
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс травня 2016 p.)

16 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 3 250 1 6 806,09 8 167,31 26 543 757,50 3 250 26 543 757,50
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" НГВУ 
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс травня 2016 p.)

17 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Чернігівнафтогаз” 5 000 1 6 806,09 8 167,31 40 836 550,00 5 000 40 836 550,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" НГВУ 
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс травня 2016 p.)

18 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Чернігівнафтогаз” 5 000 1 6 806,09 8 167,31 40 836 550,00 5 000 40 836 550,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" НГВУ 
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс травня 2016 p.)

19 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Чернігівнафтогаз” 5 000 1 6 806,09 8 167,31 40 836 550,00 5 000 40 836 550,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" НГВУ 
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс травня 2016 p.)

20 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Чернігівнафтогаз” 3 000 1 6 806,09 8 167,31 24 501 930,00 3 000 24 501 930,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" НГВУ 
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс травня 2016 p.)

21 ПАТ "Укрнафта" НГВУ ”Бориславнафтогаз“ 5 500 1 6 806,09 8 167,31 44 920 205,00 5 500 44 920 205,00

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

НЗП "Уличне"-1 НГВУ "Бориславнафтогаз" 
(Ресурс травня 2016 p.)

22 ПАТ "Укрнафта" НГВУ ”Бориславнафтогаз“ 5 600 1 6 806,09 8 167,31 45 736 936,00 5 600 45 736 936,00

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

НЗП "Уличне"-1 НГВУ "Бориславнафтогаз" 
(Ресурс травня 2016 p.)

23 ПАТ "Укрнафта" НГВУ ”Долинанафтогаз“ 5 000 1 6 806,09 8 167,31 40 836 550,00 5 000 40 836 550,00
по трубопроводам:філії МН "Дружба" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦППН НГВУ 
"Долинанафтогаз" (Ресурс травня 2016 p.)

24 ПАТ "Укрнафта" НГВУ ”Долинанафтогаз“ 5 000 1 6 806,09 8 167,31 40 836 550,00 5 000 40 836 550,00
по трубопроводам:філії МН "Дружба" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦППН НГВУ 
"Долинанафтогаз" (Ресурс травня 2016 p.)

25 ПАТ "Укрнафта" НГВУ ”Долинанафтогаз“ 5 000 1 6 806,09 8 167,31 40 836 550,00 5 000 40 836 550,00
по трубопроводам:філії МН "Дружба" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦППН НГВУ 
"Долинанафтогаз" (Ресурс травня 2016 p.)

26 ПАТ "Укрнафта" НГВУ ”Долинанафтогаз“ 3 800 1 6 806,09 8 167,31 31 035 778,00 3 800 31 035 778,00
по трубопроводам:філії МН "Дружба" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦППН НГВУ 
"Долинанафтогаз" (Ресурс травня 2016 p.)

27 ПАТ "Укрнафта" НГВУ ”Надвірнанафтогаз“ 3 000 1 6 806,09 8 167,31 24 501 930,00 3 000 24 501 930,00

по трубопроводам:ПАТ "Укрнафта" на ПАТ 
"Нафтохімік Прикарпаття" знах. ТП ДППН 

"Пасічна" НГВУ "Надвірнанафтогаз"               
(Ресурс травня 2016 p.)

28 ПАТ "Укрнафта" НГВУ ”Надвірнанафтогаз“ 3 200 1 6 806,09 8 167,31 26 135 392,00 3 200 26 135 392,00

по трубопроводам:ПАТ "Укрнафта" на ПАТ 
"Нафтохімік Прикарпаття" знах. ТП ДППН 

"Пасічна" НГВУ "Надвірнанафтогаз"                
(Ресурс травня 2016 p.)

29 ПАТ "Укрнафта"
НГВУ “Чернігівнафтогаз” 

Спільна діяльність  
№35/21

600 1 6 806,09 8 167,31 4 900 386,00 600 4 900 386,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 
"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" 

НГВУ"Чернігівнафтогаз" (Ресурс травня 2016 p.)

30
СП "Бориславська 
нафтова компанія"

Стинавське нафтове 
родовище

1 000 1 6 806,09 8 167,31 8 167 310,00 1 000 8 167 310,00
Нафта знаходиться на зберіганні у ПАТ "НПК-

Галичина" (Ресурс квітня 2016 p.)

31
ПАТ "Укрнафта" 

НГВУ"Чернігівнафтогаз" 
СД №35/4

8 500 1 6 806,09 8 167,31 69 422 135,00 8 500 69 422 135,00
По трубопроводу ПАТ "УН" з подальшим 

відвантаженням по залізниці зі ст.Прилуки 
(Ресурс травня 2016 p.)

32
ПАТ "Укрнафта" 

НГВУ"Чернігівнафтогаз" 
СД №35/4

4 500 1 6 806,09 8 167,31 36 752 895,00 4 500 36 752 895,00
По трубопроводу ПАТ "УН" з подальшим 

відвантаженням по залізниці зі ст.Прилуки 
(Ресурс травня 2016 p.)

33
ПАТ "Укрнафта" 

НГВУ"Чернігівнафтогаз" 
СД №35/4

3 000 1 6 806,09 8 167,31 24 501 930,00 3 000 24 501 930,00
По трубопроводу ПАТ "УН" з подальшим 

відвантаженням по залізниці зі ст.Прилуки 
(Ресурс травня 2016 p.)

34
ПАТ "Укрнафта" 

НГВУ"Чернігівнафтогаз" 
СД №35/4

2 000 1 6 806,09 8 167,31 16 334 620,00 2 000 16 334 620,00
По трубопроводу ПАТ "УН" з подальшим 

відвантаженням по залізниці зі ст.Прилуки 
(Ресурс травня 2016 p.)

35
ПрАТ «Галс-К Угода про 
спільну діяльність»

500 1 6 806,09 8 167,31 4 083 655,00 500 4 083 655,00
По трубопроводу ПАТ "УТН"                            

(Ресурс травня 2016 p.)

36
ПрАТ «Галс-К Угода про 
спільну діяльність»

500 1 6 806,09 8 167,31 4 083 655,00 500 4 083 655,00
По трубопроводу ПАТ "УН" з подальшим 

відвантаженням по залізниці зі ст.Прилуки 
(Ресурс травня 2016 p.)

37
СП "Каштан Петролеум 

ЛТД"
Леляківське родовище 

(Чернігівська обл.)
3 000 1 6 806,09 8 167,31 24 501 930,00 3 000 24 501 930,00

Транспортування нафти забезпечується 
покупцем (Ресурс квітня 2016 p.)

ПАТ "Укрнафта"

СП "Бориславська 
нафтова компанія"

СП "Каштан Петролеум 
ЛТД"

ППоозз.. ППррооддааввееццьь ВВииддооббууттоокк 

ООббссяягг,, щщоо 
ммііссттииттььссяя вв 
ооддннооммуу ллооттіі,, 

ттоонннн

КК--ссттьь 
ллооттіівв,, 

ооддииннииццьь

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

ггррнн..

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

CCттааррттоовваа 
ввааррттііссттьь ооддннооггоо 

ллооттуу,, ггррнн            
((зз ППДДВВ))

ЗЗааггааллььнниийй 
ооббссяягг,, ттоонннн

ЗЗааггааллььннаа 
ввааррттііссттьь,, 

ггррнн..((зз ППДДВВ))
УУммооввии ттррааннссппооррттуувваанннняя

1 ПАТ "Укрнафта" НГВУ "Полтаванафтогаз" 2 000 1 7 574,99 9 089,99 18 179 980,00 2 000 18 179 980,00
по трубопроводу:філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП ЦППН і Г НГВУ 
"Полтаванафтогаз" (Ресурс травня 2016 p.)

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

Порядок подання заявок на участь в аукціоні та перелік документів, що додаються до них, розмір гарантійного внеску та порядок його сплати визначено в Регламенті організації та проведення біржових 
аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу на ПрАТ "Українська міжбанківська валютна біржа", що затверджений протоколом  Аукціонного комітету з 
продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу №2 від 19.11.2014 р., ознайомитись з яким можна на офіційному веб-сайті біржі: www.uicegroup.com. Кінцевий термін 

подання заявок: до 18:00 19.04.2016 р. за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1. Довідки за телефоном: (044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00.

Обсяги газового конденсату та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

Загальний обсяг, тонн: 148 930,00

Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 1 216 357 478,30

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

Запропонована для реалізації кількість нафти знаходиться на зберіганні у ПАТ  "НПК-Галичина". Характеристика нафти 
додається в Додатку 1.

Загальна вартість (з ПДВ), грн.:

2 000,00

18 179 980,00

ПАТ "Укрнафта" НГВУ 
"Чернігівнафтогаз"          

СД №35/4

Загальний обсяг, тонн:

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

2. Оплату за транспортування нафти трубопроводним транспортом здійснює покупець.

3. При транспортуванні нафти залізницею поставку цистерн та оплату за налив нафти в цистерни здійснює покупець.

1. Товарний парк НГВУ "Чернігівнафтогаз", відвантаження І - ІІІ декада травня 2016 р.

ПрАТ «Галс-К Угода про 
спільну діяльність»

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

2. Оплату за транспортування нафти трубопроводним транспортом здійснює покупець.

3. При транспортуванні нафти залізницею поставку цистерн та оплату за налив нафти в цистерни здійснює покупець.

Біловодський районний суд Луганської обл. викликає
як відповідача у судове засідання для розгляду цивільної
справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення
заборгованості:

11 травня 2016 року
16.00 — Пономарьов Олександр Володимирович

Суддя Карягіна В.А.
У разі неявки відповідача у призначений час або не-

повідомлення про причини неявки справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по
справі вважається належним чином повідомленим про
час, день та місце проведення судового засідання.

Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕССАРАБІЯ-АГРО» (68600, Одеська обл., м. Ізмаїл, Бол-
градське шосе, 8а, код ЄДРПОУ 39076260) (далі – ТОВ «БЕССАРАБІЯ-АГРО») повідомляє, що єдиний учасник ТОВ
«БЕССАРАБІЯ-АГРО» Шидеров Дмитро Федорович не проводив 06.04.2016 р. будь-яких зборів Загальних зборів
учасників ТОВ «БЕССАРАБІЯ-АГРО», не приймав 06.04.2016 р. жодних рішень Загальних зборів учасників ТОВ
«БЕССАРАБІЯ-АГРО», не підписував 06.04.2016 р. як учасник ТОВ «БЕССАРАБІЯ-АГРО» будь-яких документів, а
тому протокол Загальних зборів учасників ТОВ «БЕССАРАБІЯ-АГРО» від 06.04.2016 р. №06/04 не є таким, що скла-
дено правомірно, а рішення, які ним ухвалено (прийнято) – про звільнення з посади директора ТОВ «БЕССАРА-
БІЯ-АГРО» Горбач Олександра Володимировича з 06.04.2016 р. та призначення директором ТОВ
«БЕССАРАБІЯ-АГРО» Раєвської Олени Олександрівни з 07.04.2016 р., про зміну місцезнаходження ТОВ «БЕССА-
РАБІЯ-АГРО» з адреси 68600, Одеська обл., м. Ізмаїл, Болградське шосе, 8а, на адресу: 03115, м. Київ, вул. Михайла
Котельникова, буд. 2/14, про затвердження нової редакції Статуту ТОВ «БЕССАРАБІЯ-АГРО», про зміну додаткової
інформації про зв’язок з ТОВ «БЕССАРАБІЯ-АГРО» на тел. +380682816813 та електронну адресу:
LLC39076260@mail.ru та про уповноваження директора ТОВ «БЕССАРАБІЯ-АГРО» на проведення державної реєс-
трації вказаних змін, у т.ч. з правом делегування ним повноважень третім особам за дорученням – не є такими,
що ґрунтуються на законі.

Зважаючи на викладене, Раєвська Олена Олександрівна не є правомочним директором ТОВ «БЕССАРАБІЯ-
АГРО», всі документи, підписані від її імені, є недійсними.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-БЛІЦ» (ідентифікаційний код 39412437) повідомляє про скасу-
вання всіх видів довіреностей, які були видані керівниками Товариства у період з 26.09.2014 р. по
16.03.2016 р.

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької об-
ласті викликає до суду Заєць Романа Вікторовича, ос-
тання адреса реєстрації якого: м. Маріуполь, вул.
Кронштадтська, б. 7, кв. 31, як відповідача по цивільний
справі за позовом Заєць Віктора Миколайовича до Заєць
Романа Вікторовича про витребування безпідставно на-
бутого майна, розгляд якої відбудеться 27.04.2016 р. о
14:00 год. в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь,
пр. Металургів, 31, каб. 10.

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

Суддя Л.Г. Шатілова

В провадженні судді Чернігівського районного
суду Запорізької області Покопцева Д.О. знахо-
диться цивільна справа за позовом ПАТ «Універсал-
банк» до Кириченка Андрія Володимировича.
Судовий розгляд призначено на 10 годину 00 хвилин
26 квітня 2016 року в приміщенні суду за адресою:
71202, Запорізька область, смт Чернігівка, вул. Ле-
ніна, 391. Суд викликає як відповідача Кириченка
Андрія Володимировича. У разі неявки відповідача
справа буде розглянута за наявними в ній матеріа-
лами.

Макарівський районний суд Київської області в ци-
вільній справі № 370/291/16-ц за позовом ПАТ АК «Ук-
ргазбанк» до Швед М.І. про стягнення заборгованості,
викликає у судове засідання, яке відбудеться 12 травня
2016 року о 09.30 год., як відповідача по справі Шведа
Миколу Івановича, 19.12.1971 року народження, останнє
відоме місце проживання якого: смт Макарів, вулиця Кі-
рова.

У разі неявки в судове засідання справа буде розгля-
нута за відсутності відповідача.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Макарів-
ського районного суду Київської області за адресою: смт
Макарів, вул. Фрунзе, 35.

Суддя М.Ю. Устимчук

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає в су-
дове засідання Громико Валентину Олександрівну (яка
зареєстрована за адресою: м. Суми, вул. Котлярев-
ського, 3/1, кв. 115) як відповідача по цивільній справі
за позовною заявою Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Сумитеплоенерго» до Громико Валентини
Олександрівни про стягнення заборгованості за надані
послуги з централізованого опалення та постачання га-
рячої води.

Явка обов’язкова. Про причину неявки необхідно по-
відомити суд. Засідання суду відбудеться 26.04.2016
року о 09.00 год. за адресою: м. Суми, вул. Першотрав-
нева, 12, каб. 10, пов. 2.

Суддя Б. В. Хитров

Яремчанський міський суд Івано-Франківської області
викликає в судове засідання Томащук Іванну Іванівну,
останнє відоме місце реєстрації якої: вул. Франка,6/9, 
м. Надвірна, як відповідачку у цивільній справі за позо-
вом першого заступника прокурора Івано-Франківської
області в інтересах Державного агентства лісових ресур-
сів України, ДП «Ворохтянське лісове господарство» до
Поляницької сільської ради, Томащук Іванни Іванівни
про визнання недійсним державного акта на право влас-
ності на земельну ділянку та повернення земельної ді-
лянки, яке відбудеться 22 квітня 2016 року об 11 год. в
приміщенні Яремчанського міського суду за адресою: 
м. Яремче, вул. Довбуша, 32 Івано-Франківської області.

Суддя Д. М. Гандзюк

Повідомляємо Медведєва Віталія Ігоровича, що
довіреність, посвідчена Тетіївською державною но-
таріальною конторою Київської області 16.12.2014
за реєстром №1-3119 (Бланк НАК028494), видану від
імені Залюбівської Ганни Пилипівни на ім’я Медве-
дєва Віталія Ігоровича на управління та розпоряд-
ження земельною ділянкою, скасовано на підставі
заяви Залюбівської Ганни Пилипівни від 08.04.2016
року, яку зареєстровано в реєстрі за №249 приват-
ним нотаріусом Київського міського нотаріального
округу Кучерук Н. В.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл.
повідомляє, що цивільна справа № 2/243/1602/2016
за позовом Врубльової Вікторії Вікторівни до Вруб-
льова Руслана Олексійовича про розірвання шлюбу
призначена до розгляду на 14.04.2016 р. о 09.30
год., резервна дата 19.04.2016  р. о 08.30 год. за ад-
ресою суду: м Слов’янськ Донецької обл., вул. До-
бровольського, 2 (2 поверх).

Явка відповідача Врубльова Руслана Олексійовича
обов’язкова.

При собі мати паспорт, ІНН.
Суддя Руденко Л. М.

В провадженні Ірпінського міського суду Київської
області перебуває цивільна справа за позовом Ду-
раченка Василя Васильовича до Гладушина Юрія
Вікторовича, Гладушиної Людмили Юріївни, Гладу-
шиної Вікторії Юріївни про визнання особи такою,
що втратила право користування житловим примі-
щенням. Суд викликає на 26.04.2016 р. на 10:00 год.
Гладушина Юрія Вікторовича, Гладушину Людмилу
Юріївну, Гладушину Вікторію Юріївну як відповідачів.
Явка обов’язкова.

Суддя С. І. Оладько

Корольовський районний суд м. Житомира ви-
кликає Єфімова Тараса Олеговича як обвинуваче-
ного у кримінальному провадженні № 296/2518/16-к
по обвинуваченню у вчиненні кримінального право-
порушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України,
під головуванням судді Янчук Н.П. в підготовче су-
дове засідання, що відбудеться 28.04.2016 року о
14.00 год. в приміщенні Корольовського районного
суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан
Соборний, 1, зал 6-К (каб. 224).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’яз-
кова.

Суддя Н.П. Янчук

Корольовський районний суд 
м. Житомира викликає Васильєва
Миколу Олександровича як обви-
нуваченого у кримінальному про-
вадженні № 296/2803/16-к по
обвинуваченню у вчиненні кримі-
нального правопорушення за ч. 1
ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України,
під головуванням судді Аксьонова
В.Є. в судове засідання, що відбу-
деться 06.05.2016 року о 10.00
год. у приміщенні Корольовського
районного суду м. Житомира за
адресою: м. Житомир, майдан Со-
борний, 1, зал 2-К (106).

Явка обвинуваченого в судове
засідання обов’язкова.

Суддя В. Є. Аксьонов

Корольовський районний суд м.
Житомира викликає Васильєва
Миколу Олександровича як обви-
нуваченого у кримінальному про-
вадженні № 296/2803/16-к по
обвинуваченню у вчиненні кримі-
нального правопорушення за ч. 1
ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України,
під головуванням судді Аксьонова
В.Є. в підготовче судове засідання,
що відбудеться 26.04.2016 року о
14.00 год. у приміщенні Корольов-
ського районного суду м. Жито-
мира за адресою: м. Житомир,
майдан Соборний, 1, зал 2-К (106).

Явка обвинуваченого в судове
засідання обов’язкова.

Суддя В. Є. Аксьонов

Дружківський міський суд До-
нецької області викликає як відпо-
відача Білика Олексія Вікторовича,
11.03.1977 р.н., останнє відоме
місце проживання: Донецька обл.,
м. Ясинувата, вул. Карла Маркса,
51, по справі за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Білика Олексія
Вікторовича про стягнення забор-
гованості за кредитним догово-
ром, в судове засідання, яке
відбудеться 14 квітня 2016 р. об
11.30 год. в приміщенні суду за ад-
ресою: Донецька обл., м. Друж-
ківка, вул. Енгельса, 45. В разі
неявки в судове засідання суд роз-
глядатиме справу у відсутності
відповідача за наявними у справі
доказами.

Суддя Т.Л. Панова
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 14 КВІТНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +7 +12    +16 +21
Житомирська +7 +12    +16 +21
Чернігівська +7 +12    +16 +21
Сумська +7 +12    +16 +21
Закарпатська +7 +12    +16 +21
Рівненська +6 +11    +15 +20
Львівська +6 +11    +14 +19
Івано-Франківська +6 +11    +14 +19
Волинська +6 +11    +14 +19
Хмельницька +6 +11    +15 +20
Чернівецька +6 +11    +16 +21
Тернопільська +6 +11    +15 +20
Вінницька +7 +12    +16 +21

Oбласть Нiч          День
Черкаська +7   +12   +16  +21
Кіровоградська +7   +12   +16  +21
Полтавська +7   +12   +16  +21
Дніпропетровська +7   +12   +15  +20
Одеська +7   +12   +16  +21
Миколаївська +7   +12   +16  +21
Херсонська +7   +12   +16  +21
Запорізька +7   +12   +15  +20
Харківська +7   +12   +16  +21
Донецька +7   +12   +16  +21
Луганська +7   +12   +16  +21
Крим +7   +12   +16  +21
Київ +9   +11   +18  +20

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

оголошення

На Вінниччині 
буде «Діброва
Леонтовича»

Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»

ПРОЕКТ. У селі Марківка Теплицького району, де зна-
ходяться могила і музей Миколи Леонтовича, задля вша-
нування пам’яті та популяризації творчості видатного ук-
раїнського композитора і хорового диригента висадять
«Діброву Леонтовича» та створять культурологічний
центр «Щедрик». Як повідомив начальник управління
культури та мистецтв облдержадміністрації Станіслав Го-
родинський, також у планах встановлення погруддя ком-
позитора біля Вінницького училища культури і мистецтв
та  започаткування мистецьких проектів — «Хорові асам-
блеї Леонтовича» і «Співає Поділля Леонтовича».

Наразі в Марківці триває реконструкція музею. Завер-
шити  внутрішні оздоблювальні роботи та заходи з благо-
устрою закладу будівельники планують до кінця червня.
Крім того, на території музею стоятиме новий пам’ятник
композиторові, а до його могили, що знаходиться непода-
лік, вестиме парк. Мета проекту полягає в тому, щоб вод-
ночас з відновленням історичної справедливості створити
один з потенційно цікавих об’єктів для туристичної діяль-
ності. Ідея щодо відновлення музею Леонтовича та впо-
рядкування території поблизу його місця поховання виник-
ла торік. 

«В обласному бюджеті на проведення необхідних робіт
закумульовані фінансові ресурси, і ми розраховуємо, що
музей до Дня Незалежності України буде відкрито», — за-
значив голова облдержадміністрації Валерій Коровій.

ПрАТ «Видавництво «Київська правда»
Адреса: 04136, м. Київ, вул. М. Гречка, 13,

продає:
Ролеву офсетну друкарську машину 
«Koenig & Bauer» КBA Compacta-213.

Рік випуску — 1994. Вартість — 3 500 000,00 грн з ПДВ. 
Контакти: (050) 830-57-97; (098) 429-73-36, 

Продан Максим Юрійович.

Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»

НЕВ’ЯНУЧА КРАСА.
На Благовіщення у Рівному
відкрили першу в Україні
арт-галерею сучасного ко-

вальства. — Давно за-
хоплююся ма гією

вогню та
металу,

колекціо-
ную вироби ковалів і

навіть створила з них
музейну кімнату. Все

для того, щоб довести: метал — то не лише кутник чи швелер,
це справжнє мистецтво, — каже директор підприємства «Рівне-
будпостач» й одночасно новоствореної галереї Ніна Крока. —
Наша музейна кімната, що працювала на базі підприємства, вже
стала затісною для такої кількості виробів. А тут, у галереї, де
нині близько 200 робіт, можуть презентувати свої твори не тільки
українські, а й закордонні ковалі. Їх першими поціновувачами бу-
дуть небайдужі містяни.

Рівняни й справді достойні цінителі металевої краси. Фести-
валь «Металеве серце України» вже вчетверте збирав ковалів у
центральному парку Рівного. Просто-таки на очах глядачів вони
підкорювали, здавалося б, непокірний метал. Спільні роботи ав-
торів цього натхненного любов’ю та добром фестивалю прикра-
шають один із центральних районів міста. Тут, на алеї кованих
скульптур, є й велике металеве серце, і Даринка, що стала сим-
волом Рівного, і велика дитяча іграшка, й тритонна фігура «Жит-
тєві цінності». Серед них — роботи відомого на весь світ коваля
з Голландії Хууба Сенсена, доброго й щирого друга рівнян, який
провів тут уже не один майстер-клас. Попереду — п’ятий фести-
валь, що відбудеться наприкінці серпня.

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

ВАЖКА АТЛЕТИКА. У нор-
везькому Форде триває чем-
піонат Європи з важкої атле-
тики-2016. Турнір ліцензійний
перед майбутніми літніми
Олімпійськими іграми в Ріо-
де-Жанейро. Тому в цьогоріч-
ній континентальній першості
бере участь рекордна кіль-
кість спортсменів — 411 з по-
над 40 країн. Збірну команду
України з важкої атлетики
представлять сім жінок та
п’ять чоловіків. І першими на
подіум вийшли жінки у легких
вагових категоріях. 

Зокрема, першою з украї-
нок стартувала Яна Дяченко
у ваговій категорії до 48 кг.
Спортсменка з Луганщини в
підсумку  виборола бронзову
медаль у поштовху з резуль-

татом 98 кг, а за сумою дво-
борства наша важкоатлетка
увійшла до п’ятірки кращих
на континенті з результатом
176 кг (ривок 78 кг + поштовх
98 кг). 

«Шкода, не змогла реалізу-
вати себе в ривку, та це
спорт! Обов’язково зроблю
висновки і працюватиму далі
над помилками», — підсуму-
вала свій виступ Яна Дяченко.

Перше місце у жіночій кате-
горії до 48 кг посіла туркеня
Сібель Конак, друге — італій-
ка Дженні Катерина Пальяро,
третє — румунка Моніка Суне-
та Ченгері. 

Наступного змагального
дня представниця Одещини
Юлія Паратова здобула «сріб-
ло» у ваговій категорії до 53
кг.

Українська спортсменка та-
кож отримала «мале «золото»

у ривку з результатом 94 кг. У
поштовху судді не зарахували
Юлії перші дві спроби у 108 кг,
третю спробу з аналогічною
вагою було вдало зараховано.
Сума двоборства Юлії Пара-
тової — 202 кг (94+108).

«Задоволена результатом у
ривку: до цього мені важко да-
валася вага понад 90 кілогра-
мів у цій вправі. А ось у по-
штовху не дуже задоволена
результатом — не зарахували
перші спроби, працюватиму
над цим і надовго запам’ятаю
цей виступ. Нашим дівчатам,
які виступатимуть в інших ка-
тегоріях, хочу побажати тер-
піння. Боріться до кінця, зуба-
ми гризіть штангу, але підій-
майте!» — поділилася вра-
женнями після виступу Юлія
Паратова.

Учора на чемпіонаті Євро-
пи виступали ще дві україн-

ських спортсменки: у катего-
рії до 58 кг Анастасія Келар
та Вероніка Івасюк. 

Під час чемпіонату Європи-
2016 відбувся виборчий кон-
грес до Європейської феде-
рації важкої атлетики, на яко-
му обрали склад керівного
органу з важкої атлетики на
наступні чотири роки. Цього
року на конгресі були присут-
ні 44 представники європей-
ських країн. Таємним голо-
суванням президентом EWF
переобрали  італійця Антоніо
Урсо, генеральним секрета-
рем — турка Хасана Аккуса,
які до цього очолювали євро-
пейську федерацію. А до
складу виконкому EWF од-
ним із 6 членів обрали олім-
пійського чемпіона віце-пре-
зидента Федерації важкої ат-
летики України Олексія То-
рохтія.

Першими до штанги — жінки

Галерея з металевим серцем 
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Різні стилі і напрямки сучасного ковальства  
добре уживаються на одній мистецькій території


