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за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

Понад двадцять сервісів Мін’юсту надаватимуть комп’ютери
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Юстиція 
вже працює онлайн

ЦИТАТА ДНЯ

СТІВЕН ПАЙФЕР:

Про нашу зброю 
дізнаються на Сході

ДОСЯГНЕННЯ. Нові розробки українського військово-про-
мислового комплексу на міжнародній оборонній виставці-кон-
ференції «DSA 2016», яка проходить з 18 по 21 квітня у Ма-
лайзійському Куала-Лумпурі, презентує Державний концерн 
«Укроборонпром». На його стенді буде представлено маке-
ти авіаційних ракет, нові зразки бронетанкової техніки, зокре-
ма танка «Оплот», системи оптико-електронного пригнічення 
«Адрос», автоматичні гармати й міномети. А поза павільйоном, 
повідомляє УНІАН, Укроборонпром покаже зразок сучасного 
бронетранспортера «Дозор-Б».

У виставці беруть участь провідні підприємства концерну — 
Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені 
О. Морозова, Київський бронетанковий завод, Львівський бро-
нетанковий завод, Житомирський бронетанковий завод, ДАХК 
«Артем», Одеський авіаційний завод, Харківський завод спеці-
альних машин, Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП», 
НТК «Завод точної механіки» і КБ «Артилерійське озброєння».

ЦИФРА ДНЯ

1,331 трлн грн 
становили в лютому активи діючих 

банків України (без урахування 
неплатоспроможних), що на 2,9% 

більше, ніж на початку року

«Мета РФ — тиск 
на Київ, щоб зробити 

важчим для уряду 
проведення необхідних 

реформ і ускладнити 
процес реалізації Угоди 

про асоціацію з ЄС».

УРОКИ ІСТОРІЇ

Перш ніж переводити 
АЕС у режим 
маневрування, 
потрібно зробити певну 
модернізацію їхніх блоків

«На всі запитання в моїй книжці 
відповідає сам Маркс і його 
авантюристи-«собутильники».  
З аналізу їхніх зізнань та висловлювань 
і складається ця книжка»

Колишній посол США в Україні про бажання Росії 
заморозити збройний конфлікт на Донбасі  
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РЕФОРМА. По завершенню пілотного проекту отримати 
довідку українці зможуть у будь-якій частині світу

«Укроремонт» Донеччини
ВІДРОДЖЕННЯ. В області спільними зусиллями продовжують поступово відбудовувати 
об’єкти місцевої інфраструктури

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

За оцінками експертів ООН, 
Євросоюзу та Світового 

банку, внаслідок бойових дій, 
які вже понад два роки трива-
ють на Донбасі, тутешній еко-

номічній та соціальній інфра-
структурам завдано збитків на 
більш ніж 1 мільярд 200 тисяч 
доларів. 

Коли на українській Донеч-
чині наполегливо шукають фі-
нансові ресурси, відбудовують 
і вводять у експлуатацію від-

новлені об’єкти, на тимчасо-
во окупованій території й досі 
збільшують кількість військо-
вої техніки, боєприпасів і вій-
ськових підрозділів, — аж ніяк 
не будівельних батальйонів… 
Тому про відбудову не йдеть-
ся, тут здебільшого активно 

демонтують ще вціліле облад-
нання місцевих підприємств і 
здають його на брухт чи виво-
зять у РФ. 

Натомість зусилля керівни-
ків держави та області спрямо-
вані на відродження населених 
пунктів краю. «Весь світ побачив 

пріоритети української влади — 
мирне життя на Донбасі. Тому 
левова частка мого візиту на До-
неччину — це мирні справи» — 
заявив під час недавньої 
поїздки до прифронтового 
регіону Президент Украї-
ни Петро Порошенко. 
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Дарницький районний суд м. Києва викликає обви-
нуваченого Ільїна Едуарда Миколайовича, 04.05.1968
року народження (останнє відоме місце проживання: 
м. Київ, вул. Лятошинського, 8, кв. 43), у вчиненні зло-
чинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,
у судове засідання, яке відбудеться 22 квітня 2016 року
о 13 год. 45 хв. Явка до суду є обов’язковою. При собі
необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує
особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в
приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Севастополь-
ська, 7/13, каб. 16, під головуванням судді Рудюк О .Ю.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення
вважається належним повідомленням, а кримінальне
провадження буде здійснюватися за відсутністю обви-
нуваченого в порядку спеціального судового провад-
ження.

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача по цивільній справі за провадж.
2/431/410/16 Просяних Олексія Сергійовича, який меш-
кає за адресою: Луганська область, Старобільський
район, с. Бутове, вул. Пушкіна, 10, у судове засідання по
цивільній справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Мегабанк» до Просяних Олексія Сергійовича
про стягнення заборгованості за договором про надання
овердрафту.

Судове засідання відбудеться 22 квітня 2016 року о
08 годині 30 хвилин в приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-а, судова
зала № 4.

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

Суддя В. О. Озеров

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл.
(84500, м. Бахмут, Донецька обл., вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Магедової Наталі Володимирівни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Відповідачка по справі Магедова Наталя Володими-
рівна, проживає за адресою: м. Єнакієве, вул. Саратов-
ська, буд. 11, кв. 39, викликається до суду на
20.04.2016 р. о 09.00 годині за адресою: м. Бахмут, вул.
Миру, 5, каб. 212, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. П. Харченко

Марківський районний суд Луганської області викликає як
відповідачів Черномазова Олександра Васильовича, Клименко
Тетяну Миколаївну на судове засідання для розгляду цивільної
справи за позовом ПАТ «Дельта Банк» в особі уповноваженої
особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію
AT «Дельта Банк» Кадирова В.В. до Черномазова Олександра
Васильовича, Клименко Тетяни Миколаївни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марківського 
районного суду Луганської області 18.05.2016 р. о 10.00 год. за
адресою: смт Марківка, пл. Соборна, буд. 31 Луганської області.

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

Суддя А. Е. Дідоренко

Красноокнянським районним судом Одеської області викликається до суду:

- Пшеничний Ігор Сергійович (останнє відоме місце проживання: 67900, Одеська

обл., Красноокнянський р-н, смт Красні Окни, вул. Карла Маркса, буд.44) на 15 годину

15 хвилин 22.04.2016 р. для участі у розгляді справи №506/10/16-ц по суті за позовом

ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Суддя Чеботаренко О. Л.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрювана Кригіна Вікторія Євгенівна, 28.12.1970 р.н., що мешкає за адресою: Донецька область,
м. Макіївка, Гвардійський квартал, б.27, кв. 86, у кримінальному провадженні  № 42015050000000393
від 03.08.2015 за ч.1 ст.258-3 КК України, на підставі ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК України, Вам необхідно
з’явитися  21.04.16, 22.04.16  та 23.04.16 року у період часу з 09.00 до 18.00 години до кабінету № 115
першого СВ СУ прокуратури Донецької області, до слідчого за адресою: Донецька область, м. Крама-
торськ, вул. Румянцева, 4а, для проведення за Вашої участі слідчих дій – вручення Вам повідомлення
про зміну підозри, допиту як підозрюваного, закінчення досудового розслідування та відкриття матеріалів
кримінального провадження, відповідно до вимог ст.ст. 46,47,54, 278, 290, 291 КПК України.

Втрачені документи 

на човен «Казанка-6» з бортовим 

номером ДАП 3414 К, видані на ім’я

Шмагайла Володимира Івановича. 

Судновий білет вважати недійсним.

Луганську міську раду повідомляємо, що рішен-
ням Білокуракинського районного суду Луганської
області від 24.03.16 р. встановлено факт належності
Новосельцеву Олександру Олександровичу,
05.11.1987 р.н., на праві приватної власності 18/100
частки об’єкту нерухомого майна, що складається з
вбудованого нежитлового приміщення № 15, загаль-
ною площею 111,9 кв.м., розташованого на 1-му по-
версі літ. Б-2, за адресою: м. Луганськ, вулиця
Леніна, будинок 44.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викли-
кає Гемзу Олену Сергіївну, останнє відоме місце про-
живання якої за адресою: Чернівецька обл.,
Заставнівський р-н, с. Малий Кучурів, вул. Гагаріна,
22, як відповідача в судове засідання по цивільній
справі за позовом Гемзи Сергія Олександровича до
Гемзи Олени Сергіївни про стягнення аліментів на 11
годину 00 хвилин 26 квітня 2016 року за адресою: 
м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, кабінет № 13.

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

Суддя М. І. Данилюк

Білас Олег Анатолійович, Білас Валентина Олексан-
дрівна викликаються до Хмельницького міськрайонного
суду (вул. Героїв Майдану, 54, поверх 4, кабінет 412) в
судове засідання на 13 травня 2016 року о 16 годині 00
хвилин як відповідачі для судового розгляду цивільної
справи за позовом ПАТ «УніверсалБанк» до Біласа Олега
Анатолійовича, Білас Валентини Олександрівни про
звернення стягнення на предмет іпотеки. У випадку не-
явки відповідачів судовий розгляд справи буде прове-
дено за їхньої відсутності на підставі наявних в
матеріалах справи доказів. В разі неможливості явки на
вказану дату за вказаною адресою відповідачі зо-
бов’язані повідомити суд про причини неявки.

Суддя О. В. Козак

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільні
справи за позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційного банку «ПраватБанк» до Щеляпи Тетяни Станіславівни
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач по справі Щеляпа Тетяна Станіславівна, зареєс-
трована та проживає за адресою, вказаною в позовній заяві: До-
нецька область, м. Жданівка, вул. Шевченка, 29/7, викликається
на 21 квітня 2016 року на 10 годину 15 хвилин до суду для участі
у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
тову та докази. У випадку неприбуття відповідача, вона повинна
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розгля-
нута у її відсутність.

Суддя Т. В. Давидовська

Товарна біржа «Українська енергетична біржа» проводить спеціалізований аукціон № 18(191)-1 
з продажу скрапленого газу для потреб населення. 

Аукціон відбудеться 26 квітня 2016 року о 15:30 год. за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55.
АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ СПБТ (ДСТУ 4047-2001) загальним обсягом
704,000 т, ресурс травня 2016 р. Виробництво Тимофіївської УПВВ філії ГПУ «Полтавагазвидобування»:
Позиція № 1: 24 лоти, обсяг 1 лоту – 21 т, заг.обсяг – 504 т, транспортування автотранспортом. Газ вуг-
леводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання марки СПБТ (відповідає ви-
могам ДСТУ 4047-2001) виробництва Юліївського ЦВНГК ГПУ «Шебелинкагазвидобування»: Позиція 
№ 2: 8 лотів, обсяг 1 лоту – 25 т, заг.обсяг – 200 т, транспортування залізницею.  Стартова ціна за 1 тонну
– 7 683,71 грн. в т.ч. ПДВ. За результатами аукціону переможці і продавець укладають двосторонні до-
говори купівлі-продажу. Постачання  скрапленого газу  здійснюється у травні 2016 року на умовах EXW
франко-завод. Покупець самостійно забезпечує та оплачує послуги по наливу та  транспортуванню скрап-
леного газу. Покупці для участі в аукціоні сплачують гарантійний внесок в розмірі 5 % вартості заявленого
обсягу закупівлі на один з рахунків біржі, подають на біржу: 1) заявку на участь в аукціоні; 2) завірену
банком копію платіжного доручення, що підтверджує сплату гарантійного внеску; 3) документ, що по-
свідчує уповноважену особу покупця та його повноваження. Прийом документів проводиться за адресою:
м. Київ, вул. Хрещатик, 44 А, оф. 8, та закінчується 25.04.2016 року о 18.00 год. Рахунки біржі:
1) № 26006500211904 в ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819; 
2) № 26001010105760 в ПАТ «Вернум Банк», МФО 380689, код ЄДРПОУ 37027819. Для участі в аукціоні
покупці повинні укласти з біржею договори про надання послуг та надати відповідні документи, згідно
Регламенту організації та проведення спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб
населення. Додаткову інформацію можна отримати за місцезнаходженням ТБ «Українська енергетична
біржа»: м. Київ, вул. Хрещатик, 44А, оф. 8, тел. +38 (044) 591-11-77, 234-79-90. е-mail: auction@ueex.com.ua,
та на сайті www.ueex.com.ua. Режим роботи біржі: з 09.00 до 18.00 год., крім святкових та вихідних днів.

Крохмальова Катерина Володимирівна, 26.08.1986 р.н., останнє
відоме місце проживання якої: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. По-
стишева, буд. 65, викликається до Добропільського міськрайонного
суду Донецької області як відповідач по цивільній справі 
№ 227/1487/16-ц за позовом ПАТ Комерційний банк «ПриватБанк»
до Крохмальової Катерини Володимирівни про стягнення заборго-
ваності. Судове засідання відбудеться 22.04.2016 року о 09.00 год.
у приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. Добропілля,
вул. Радянська, 39А. У разі неявки відповідача до суду справу буде
вирішено на підставі наявних у ній даних чи доказів. 

Суддя Корнєєва В. В.

Саркісян Галина Рафіківна, 22.06.1953 р.н., останнє відоме місце
проживання якої: Донецька обл., Харцизька міська рада, м. Зугрес,
вул. Калініна, буд. 2, кв. 12, викликається до Добропільського
міськрайонного суду Донецької області як відповідач по цивільній
справі № 227/957/16-ц за позовом ПАТ Комерційний банк «Приват-
Банк» до Саркісян Галини Рафіківни про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 25.04.2016 року о 09.00 год. у примі-
щенні суду за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Бан-
кова, 39А. У разі неявки відповідача до суду справу буде вирішено
на підставі наявних у ній даних чи доказів. 

Суддя Корнєєва В. В.

Волков Олексій Іванович, 22.06.1953 р.н., останнє відоме місце
проживання якого: Донецька обл., м. Харцизьк, м-н Ювілейний, буд.
9, кв. 23, викликається до Добропільського міськрайонного суду
Донецької області як відповідач по цивільній справі № 227/948/16-ц
за позовом ПАТ Комерційний банк «ПриватБанк» до Волкова Олек-
сія Івановича про стягнення заборгованості. Судове засідання від-
будеться 25.04.2016 року о 09.00 год. у приміщенні суду за
адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова, 39А. У
разі неявки відповідача до суду справу буде вирішено на підставі
наявних у ній даних чи доказів. 

Суддя Корнєєва В. В.

Нізельник (Матлахова) Тетяна Анатоліївна, 08.08.1974 р.н., ос-
таннє відоме місце проживання якої: Донецька обл., Добропіль-
ський район, м. Білозерське, вул. Східна, буд. 17, кв. 16,
викликається до Добропільського міськрайонного суду Донецької
області як відповідач по цивільній справі № 227/599/16-ц за позо-
вом ПАТ Комерційного банку «ПриватБанк» до Нізельник (Матла-
хової) Тетяни Анатоліївни про стягнення заборгованості. Судове
засідання відбудеться 25.04.2016 року о 09.00 год. у приміщенні
суду за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова,
39А. У разі неявки відповідача до суду справу буде вирішено на під-
ставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя B. B. Корнєєва

Оголошення про проведення спеціалізованого аукціону з продажу скрапленого газу 
для потреб населення №18(191)-2 на базі ПрАТ «УМВБ»

26.04.2016 р. о 13-30 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» відбудеться
спеціалізований аукціон з продажу скрапленого газу для потреб населення №18(191)-2, який підлягає реалізації згідно 

постанови КМУ № 570 від 16.10.14 р. 
Обсяги скрапленого газу та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

Поз. Продавець Видобуток 

Обсяг, що 
міститься в 
одному лоті, 

тонн

К-сть лотів, 
одиниць

Стартова 
ціна за          

1 тонну (без 
ПДВ), грн.

Стартова 
ціна за          
1 тонну        

(з ПДВ), грн.

Cтартова вартість 
одного лоту, грн 

(з ПДВ)

Загальний 
обсяг, тонн

Загальна вартість, 
грн. (з ПДВ)

Умови транспортування

1 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 25 5 6 403,09 7 683,71 192 092,75 125 960 463,75
залізницею: EXW -  Гнідинцівський ГПЗ (Інкотермс - 
2010). Обсяги виробництва травня 2016 р. Термін 

відвантаження  травень 2016 р.

2 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 20 6 6 403,09 7 683,71 153 674,20 120 922 045,20
автотранспортом: EXW -  Гнідинцівський ГПЗ (Інкотермс - 

2010) Обсяги виробництва травня 2016 р. Термін 
відвантаження  травень 2016 р.

3 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 20 8 6 403,09 7 683,71 153 674,20 160 1 229 393,60
автотранспортом: EXW - Качанівське в-во Качанівського 

ГПЗ (Інкотермс - 2010). Обсяги виробництва травня    
2016 р. Термін відвантаження  травень 2016 р.

4 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 20 11 6 403,09 7 683,71 153 674,20 220 1 690 416,20

автотранспортом: EXW - Глинсько-Розб. в-во. 
Качанівського ГПЗ (Інкотермс - 2010). Обсяги 

виробництва травня 2016 р. Термін відвантаження  
травень 2016 р.

5 ПАТ «Укрнафта» Долинський ГПЗ 20 4 6 403,09 7 683,71 153 674,20 80 614 696,80
автотранспортом: EXW - Долинський  ГПЗ (Інкотермс - 

2010). Обсяги виробництва травня 2016 р. Термін 
відвантаження  травень 2016 р.

705

5 417 015,55

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 спеціалізованих аукціонів з продажу 
скрапленого газу для потреб населення на ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа», ознайомитись з яким можна на офіційному веб-сайті біржі: www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання заявок: до 18:00 25.04.2016 р. за 

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

Загальний обсяг, тонн:

ПАТ «Укрнафта»

1)  умови поставки залізницею: Продавець передає скраплений газ виробництва Гнідинцівського ГПЗ на умовах EXW - Гнідинцівський ГПЗ (Інкотермс - 2010). Оплату за перевезення скрапленого 
газу залізничним  транспортом здійснює покупець по окремому договору з транспортною організацією.
2) Продавець проводить відвантаження  оплачених обсягів скрапленого газу у автомобільний транспорт покупця.

Загальна вартість (з ПДВ), грн.:

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, м. Бахмут, Донецька область, вул.
Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційного
банку «ПриватБанк» до Курило Ольги Анатоліївни
про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором.

Відповідачка по справі Курило Ольга Анатолі-
ївна, зареєстрована та проживає за адресою, 
вказаною в позовній заяві: Донецька область, 
м. Єнакієве, пров. Чугуївський, 14, викликається на
21 квітня 2016 року о 09 годині 30 хвилин до суду
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття відповідачка повинна повідомити суд про
причину неявки, інакше справа буде розглянута у
її відсутність.

Суддя Т. В. Давидовська

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) проводить
розгляд цивільної справи за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «При-
ват Банк» до Бондаренка А. Ф. про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Відповідач у справі Бондаренко Анатолій Федо-
рович, проживає за адресою: 86404, Донецька об-
ласть, м. Єнакієве, вул. Червона Балка, буд. 58,
викликається в судове засідання, призначене на 11
год. 00 хв. 21.04.2016 p. до суду, каб. №213, для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення на позов та відповідні докази. У випадку не-
можливості прибуття відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки. За інших об-
ставин розгляд справи відбудеться у його відсут-
ність. 

Суддя Чопик О. П.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) проводить
розгляд цивільної справи за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «При-
ват Банк» до Добронос-Чігаревої Н. Б. про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачка у справі Добронос-Чігарева Ната-
лія Богданівна, проживає за адресою: 86401, До-
нецька область, м. Єнакієве, вул. Першотравнева,
буд. 16, кв. 72, викликається в судове засідання,
призначене на 10 год. 30 хв. 21.04.2016 p. до суду,
каб. №213, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої запере-
чення на позов та відповідні докази. У випадку не-
можливості прибуття відповідачка повинна
повідомити суд про причини неявки. За інших об-
ставин розгляд справи відбудеться у її відсутність.

Суддя Чопик O. П.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) проводить
розгляд цивільної справи за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «При-
ват Банк» до Курнікова О. О. про стягнення забор-
гованості.

Відповідач у справі Курніков Олексій Олександро-
вич, проживає за адресою: 86483, Донецька область,
м. Єнакієве, м. Вуглегірськ, вул. Станкевського, буд.
31, кв. 54, викликається в судове засідання, призна-
чене на 10 год. 00 хв. 21.04.2016 p. до суду, каб.
№213, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення на позов та відповідні докази. У випадку не-
можливості прибуття відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки. За інших об-
ставин розгляд справи відбудеться у його відсут-
ність.

Суддя Чопик О. П.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, м. Бахмут, Донецька область, вул.
Миру, 5) розглядає цивільні справи за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційного
банку «ПриватБанк» до Зубкова Віталія Вікторо-
вича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Відповідач по справі Зубков Віталій Вікторович,
зареєстрований та проживає за адресою, вказаною
в позовній заяві: Донецька область, м. Єнакієве,
провул. Кирпично-Черепичний, 4/7, викликається
на 21 квітня 2016 року на 09 годину 45 хвилин до
суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Т. В. Давидовська

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(суддя О. О. Наумик) викликає в судове засідання, яке від-
будеться 22 квітня 2016 року о 13.00 год., за адресою: 
м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп. 2, каб. 24, по
справі за позовом Державної іпотечної установи про стяг-
нення заборгованості, як відповідачів:

Дмитрієнко Оксану Валеріївну, останнє місце прожи-
вання: 86157, Донецька область, м. Макіївка, вул. Леніна,
49/17;

Мотієнка Віктора Леонідовича, останнє місце прожи-
вання: 86157, Донецька область, м. Макіївка, вул. Леніна,
49/17;

Дмитрієнко Ірину Андріївну, останнє місце проживання:
86157, Донецька область, м. Макіївка, вул. Леніна, 49/17.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази на їх підтвердження.

У разі неявки відповідачів у судове засідання справа
згідно з вимогами ЦПК України може бути розглянута за їх
відсутності.

Артемівський міськрайонний суд Донецької
області (84500, м. Бахмут, Донецька область,
вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за по-
зовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційного банку «ПриватБанк» до Телевного
Станіслава Ігоровича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Відповідач по справі Телевний Станіслав Іго-
рович, зареєстрований та проживає за адресою,
вказаною в позовній заяві: Донецька область, 
м. Єнакієве, вул. Нестерова, 18/9, викликається
на 21 квітня 2016 року о 10 годині 00 хвилин до
суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття відповідача він повинен повідомити
суд про причину неявки, інакше справа буде
розглянута у його відсутність.

Суддя Т. В. Давидовська

Артемівський міськрайонний суд Донецької
області (84500, м. Бахмут, Донецька область,
вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за по-
зовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційного банку «ПриватБанк» до Гетової
Наталі Іванівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Відповідачка по справі Гетова Наталя Іва-
нівна, зареєстрована та проживає за адресою,
вказаною в позовній заяві: Донецька область, 
м. Єнакієве, вул. Нестерова, 36/37, викликається
на 21 квітня 2016 року о 09 годині 00 хвилин до
суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття відповідачка повинна повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута у її відсутність.

Суддя Т. В. Давидовська

Олександрійський міськрайонний суд Кі-
ровоградської області (вул. Першотравнева,
30, м. Олександрія, Кіровоградська область,
факс 05-235-7-56-10, електронна адреса
суду: inbox@od.kr.court.gov.ua) повідомляє,
що 15 січня 2016 року ухвалено заочне рі-
шення у цивільній справі № 398/3766/15-ц,
провадження № 2/398/2064/15 за позовною
заявою Давидова Володимира Анатолійо-
вича до Давидової Вікторії Данієлівни
(02.04.1974 р.н.) про розірвання шлюбу, та
вищевказане заочне рішення може бути пе-
реглянуто судом, що його ухвалив, за пись-
мовою заявою відповідача, поданою
протягом 10 днів з дня отримання його
копії.

Суддя Ковальова О. Б.

Голосіївський районний суд м. Києва
викликає відповідача Карпику Наталію
Іванівну по цивільній справі за позовом
фізичної особи-підприємця Фоміної
Альони Павлівни до Карпики Наталії Іва-
нівни про стягнення заборгованості та
штрафних санкцій за договором.

Остання відома адреса місцезнаход-
ження відповідача Карпики Наталії Іва-
нівни: бул. Л.Українки, 26, м. Київ.

Судове засідання відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: 03127, м. Київ, вул.
Полковника Потєхіна, буд. 14-а, каб. № 15,
19 липня 2016 року об 11 год. 00 хв.

В разі неявки на вказане судове засі-
дання суд розглядатиме справу без участі
відповідача.

Суддя А. В. Новак
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оголошення
Добропільський міськрайонний суд Донецької області

(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радян-
ська, буд. 39 «А») розглядає цивільні справи за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційний банк
«Приватбанк» до Михайлової Світлани Андріївни про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач Михайлова С. А. викликається на 13 травня
2016 року на 09.00 годину до Добропільського міськ-
районного суду, кабінет № 7, для участі у розгляді
справи. До розгляду цивільної справи пропонується на-
дати суду письмові пояснення та заперечення, а також
усі наявні докази по справі.

— за позовом Публічного акціонерного товариства
Комерційний банк «Приватбанк» до Єфанової Олени
Миколаївни про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Відповідач Єфанова О. М. викликається на 13 травня
2016 року на 09.15 годину до Добропільського міськ-
районного суду, кабінет № 7, для участі у розгляді
справи. До розгляду цивільної справи пропонується на-
дати суду письмові пояснення та заперечення, а також
усі наявні докази по справі.

— за позовом Публічного акціонерного товариства
Комерційний банк «Приватбанк» до Григорян Льови
Бахшиковича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Відповідач Григорян Л. Б. викликається на 13 травня
2016 року на 09.30 годину до Добропільського міськ-
районного суду, кабінет № 7, 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-
дачів, необхідно повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у їх відсутність на підставі
наявних у них даних чи доказів і ухвалено заочне рі-
шення. 

Суддя Діденко С. О.

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області по-
відомляє Кислого Олексія Васильовича, останнє відоме місце
проживання: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Осипенко,
буд. 90, кв. 69, про те, що 11 травня 2016 року о 14-00 годині в
приміщенні Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької
області за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул.
Дзержинського, 90, буде слухатися цивільна справа за позовом
Демчук Валентини Віталіївни, яка діє в інтересах неповноліт-
нього сина Кислого Данила Олексійовича до Кислого Олексія
Васильовича, третя особа: орган опіки та піклування — виконав-
чий комітет Мелітопольської міської ради Запорізької області,
Мелітопольський MB УДМС в Запорізькій області про видачу ди-
тячого проїзного документа і про надання дозволу на тимчасові
виїзди неповнолітньому громадянину України у супроводі його
матері за межі території України без згоди та супроводу його
батька терміном на 3 роки.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідача по
справі Кислий Олексій Васильович вважається повідомленим
про час та місце розгляду справи та у випадку його неявки
справа підлягає розгляду за його відсутності.

Суддя Ю. В. Горбачова

Печерський районний суд м. Києва викликає Миколайчука
Валерія Володимировича та Коваль Людмилу Вікторівну як від-
повідачів та Управління поліції у Печерському районі ГУ Націо-
нальної поліції в м. Києві як третю особу в судове засідання по
цивільній справі за позовом Соляник Катерини Валеріївни до На-
ціональної поліції України, Приватного нотаріуса Київського мі-
ського нотаріального округу Кіщак Лідії Яківни, Миколайчука
Валерія Володимировича, Коваль Людмили Вікторівни, третя
особа: Управління поліції у Печерському районі ГУ Національної
поліції в м. Києві, про визнання довіреності недійсною, припи-
нення права, визнання права власності та зобов’язання вчинити
дії, яке призначено на 11 травня 2016 року о 15 годині 00 хвилин
і відбудеться за адресою: м. Київ, вул. М. Гайцана, б. 4, каб.107,
під головуванням судді Писанець В. А. Роз’яснюємо, що у разі
неявки в судове засідання без поважних причин або неповідом-
лення суду про причини неявки, справу буде розглянуто за вашої
відсутності на підставі наявних в справі доказів.

Додатково роз’яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК Ук-
раїни з опублікуванням оголошення про виклик відповідач вва-
жається повідомленим про час та місце розгляду справи.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (суддя О. О. Наумик) викликає в судове засі-
дання, яке відбудеться 25 квітня 2016 року об 11-00
год. за адресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова,
157, корп. 2, каб. 24, по справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства КБ «Приват банк» про
стягнення заборгованості, як відповідача:

Мелоян Леван Акоповича, останнє місце прожи-
вання: 86115, Донецька область, м. Макіївка, вул.
Леніна, 63/37.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази на їх підтвердження.

У разі неявки відповідача у судове засідання
справа згідно з вимогами ЦПК України може бути
розглянута за його відсутності.

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська пові-
домляє Шульженко Владислава Геннадійовича,
30.01.1992 р. народження, про те, що під головуванням
судді Ткаченко Н. В. 16.05.2016 р. о 09.20 годині відбу-
деться судове засідання по цивільній справі за позовом
Шульженко Інеси Веніамінівни до Шульженка Владис-
лава Геннадійовича про розірвання шлюбу. Крім того,
до зазначеної дати, ви можете отримати в суді копію по-
зовної заяви з додатками, ознайомитись з матеріалами
справи, тому що документи суд на Вашу адресу вручити
поштою вам або повнолітнім членам родини не має
можливості. Вам необхідно з’явитися в Жовтневий рай-
онний суд м. Дніпропетровська, вул. Паторжинського,
буд. 18 а, каб. 17, особисто, або направити свого пред-
ставника з належно оформленим дорученням. Додат-
ково роз’яснюємо, що у разі Вашої неявки або неявки
Вашого представника, справа буде розглянута за Вашої
відсутності.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) проводить роз-
гляд цивільної справи за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «Приват
Банк» до Сергєєва Е.В. про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Відповідач у справі Сергєєв Едуард Володимиро-
вич, проживає за адресою: 86495, Донецька область,
м. Юнокомунарськ, вул. Третьякова, буд 53, викли-
кається в судове засідання, призначене на 10 год. 30
хв. 26.04.2016 р., до суду, каб. № 213, для участі у
розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення на позов та відповідні докази. У випадку не-
можливості прибуття, відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки. За інших обста-
вин розгляд справи відбудеться у його відсутності.

Суддя Чопик О. П.

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85000, Донецька область, м. Добропілля, вул.
Радянська, 39А) розглядає цивільні справи за позо-
вом Публічного акціонерного товариства комерцій-
ного банку «Приватбанк» до Слабазянової Олени
Леонідівни про стягнення боргу за кредитним дого-
вором. Відповідачка у справі Слабазянова Олена
Леонідівна, 1959 року народження, офіційно заре-
єстрована за адресою: м. Харцизьк Донецької об-
ласті, вул. Дзержинського, б. 23, викликається на 06
травня 2016 року об 11.00 год. до суду, каб. №1, 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 у її відсут-
ності.

Суддя Тітова Т. А.

Яковлев Михайло Юрійович, 03.11.1977 року народ-
ження, останнє місце проживання чи мешкання: Київська
область, місто Українка, вулиця Будівельників, будинок 3,
квартира 5, викликається у відкрите судове засідання як
відповідач на 09.00 годину 26 квітня 2016 року у цивільній
справі за позовом Яковлевої Галини Володимирівни до
Яковлева Михайла Юрійовича Про стягнення аліментів.

Відкрите судове засідання у цивільній справі відбу-
деться під головуванням судді Решетник Т. О. в 
приміщенні Дніпровського районного суду м. Дніпродзер-
жинська Дніпропетровської області за адресою: м. Дніп-
родзержинськ, вул. Петровського, 166, 1 поверх, кабінет
№ 1.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування
оголошення в пресі відповідач Яковлев Михайло Юрійо-
вич вважається повідомленим про час і місце розгляду
справи.

У разі неявки відповідача, справу буде розглянуто за
його відсутності.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (суддя Головін В. О.) викликає в судове за-
сідання відповідача Кокотюху Спартака Володимировича
та третю особу ТОВ «ТПК УКРСПЛАВ» у справі за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Державний
ощадний банк України» до Кокотюхи Спартака Володи-
мировича, третя особа: Товариство з обмеженою відпо-
відальністю «ТПК УКРСПЛАВ» про часткове стягнення
заборгованості. Останнє місце проживання відповідача:
вул. Куйбишева, 213/121, м. Донецьк, Донецька область,
третьої особи: вул. Новоросійська, 9, м. Донецьк, До-
нецька область.

Судове засідання призначене на 28 квітня 2016 року
о 13-00 год. за адресою: Дніпропетровська область, 
м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 506. У разі не-
явки відповідача та третьої особи у судове засідання
справа, згідно з вимогами ЦПК України, може бути роз-
глянута за його відсутністю.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа за позо-
вом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» до Рибалко Надії
Зіновіївни про стягнення заборгованості.

Суд викликає відповідача Рибалко Надію Зіновіївну в
судове засідання, яке відбудеться 28.04.16 року о 09-30
годині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду
за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Ко-
мунарів, 64, каб. 506. Суддя Ревуцький С. І. тел. (код
06153) 3-51-09. Явка до суду є обов’язковою. В разі не-
явки справа буде розглянута за наявними матеріалами
в заочному порядку.

ТОВ «Кіндер Вей», Одеська обл., Овідіо-
польський район, 14, км Овідіопольської дороги, Ви-
пробувальний полігон, керуючись ст. 8, ст. 32
Закону України «Про державний ринковий нагляд і
контроль нехарчової продукції» повідомляє про ви-
лучення іграшок, виготовлених у 2014-2016 р.р., з
пошкодженим або відсутнім маркуванням, у тому
числі яка не відповідає встановленим вимогам Тех-
нічного регламенту безпечності іграшок, затвердже-
ного Постановою КМУ від 11 липня 2013 р. № 515 та
доповненнями згідно з Постановою Кабінету Мініс-
трів України від 11.05.2006 № 632 відповідно до 
ч. 1 ст. 33 Закону України «Про стандарти, технічні
регламенти та процедури оцінки відповідності», 
затверджений опис та правила застосування націо-
нального знака відповідності технічним регламентам.

Наполягаємо на негайному поверненні розпов-
сюджувачами всіх одиниць відповідної продукції, що
перебуває у їх розпорядженні для приведення її у
відповідність із встановленими вимогами та наступ-
ним поверненням власнику. В подальшому у разі ви-
явлення вказаної продукції у вільному обігу на
території України, відповідальність згідно зі ст.45 За-
кону України «Про державний ринковий нагляд і
контроль нехарчової продукції», несуть особи, внас-
лідок бездіяльності яких допущено порушення
вимог чинного законодавства.

Хотинський районний суд Чернівецької області
викликає в судове засідання, яке відбудеться 18
травня 2016 року о 09:30 годині в приміщенні суду
за адресою: вул. Незалежності, 25 А, м. Хотин Чер-
нівецької області, Деревльову Ірину Олексіївну,
07.08.1959 року народження, останнє відоме місце
проживання: м. Чернівці, вул. Котляревського, буд.
4, кв. 4, Чернівецької області, як відповідача по ци-
вільній справі №727/133/16-ц за позовом ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК» до Деревльової Ірини Олексіївни
про стягнення заборгованості.

Суддя А. І. Руснак

Петрівським районним судом Кіровоградської об-

ласті викликається до суду Холод Олег Валерійович

(останнє відоме місце проживання: 28334, Кіровог-

радська обл., Петрівський р-н, с. Баштине, вул. Ча-

паєва) на 10 годину 00 хвилин 05.05.2016 р. для

участі у розгляді справи № 400/50/16-ц по суті за по-

зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення забор-

гованості за кредитним договором.

Суддя Колесник С. І.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа за позо-
вом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» до Яценка Воло-
димира Миколайовича про стягнення заборгованості.

Суд викликає відповідача Яценка Володимира Мико-
лайовича в судове засідання, яке відбудеться 28.04.16 року
о 09-15 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м.Бердянськ, вул.
Комунарів, 64, каб. 506. Суддя Ревуцький С. І. тел. (код
06153) 3-51-09. Явка до суду є обов’язковою. В разі не-
явки справа буде розглянута за наявними матеріалами
в заочному порядку.

Середино-Будський районний суд Сумської області
викликає як відповідача Гончарова Олександра Олексан-
дровича, 5 травня 1974 року народження, уродженця м.
С.-Буда Сумської області, зареєстрованого за адресою:
вул. Василівська, 14, м. С.-Буда Сумської області, у су-
дове засідання на 4 травня 2016 року о 9 годині 30 хви-
лин, яке відбудеться у приміщенні Середино-Будського
райсуду за адресою: м. Середина-Буда, вул. Комуніс-
тична, 16, Сумської області, у справі за позовом ПАТ КБ
«Приват Банк» про стягнення заборгованості.

У разі неявки в судове засідання відповідача справа
буде розглянута в його відсутність.

Суддя І. Є. Швець

Біловодський районний суд Луганської області 
викликає відповідачів по справі №408/1247/16-ц за по-
зовом ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення заборгова-
ності з Агеєва Василя Вікторовича, Акатьєвої Анастасії
Василівни, Агеєвої Віри Валеріївни (м. Свердловськ
Луганської області).

Судове засідання відбудеться 13.05.2016 року об
11 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою:
Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська,
30.

У разі неявки справу буде розглянуто без Вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Є. О. Соболєв

В провадженні Бердянського міськрайонного суду зна-
ходиться цивільна справа № 310/1773/16-ц за позовом ПУБ-
ЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК «ПРИВАТБАНК» до Сарахман Наталі Іванівни про стяг-
нення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 05.05.2016 р. о 16 годині
00 хвилин у приміщенні Бердянського міськрайонного суду
за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комуна-
рів, 64, каб. 406, суддя Троценко Т. А. тел. (код 06153) 3-55-31.

Суд викликає Сарахман Наталю Іванівну як відповідача.
Явка відповідача до суду є обов’язковою. В разі неявки

відповідача справа буде розглянута за наявними матеріа-
лами.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду зна-
ходиться цивільна справа № 310/1777/16-ц за позовом ПУБ-
ЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК «ПРИВАТБАНК» до Безщокого Ярослава Олександро-
вича про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 05.05.2016 р. о 16 годині 00
хвилин в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за
адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів,
64, каб. 406, суддя Троценко Т. А. тел. (код 06153) 3-55-31.

Суд викликає Безщокого Ярослава Олександровича як
відповідача. Явка відповідача до суду є обов’язковою. В разі
неявки відповідача справа буде розглянута за наявними ма-
теріалами.

Біловодський районний суд Луганської області
викликає відповідача по справі №408/1195/16-ц за
позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення заборго-
ваності з Кучкіна Ігоря Олександровича (с. Дзержин-
ське, Ровеньківський р-н Луганської області).
Судове засідання відбудеться 13.05.2016 року об 11
годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.
У разі неявки справу буде розглянуто без Вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Є. О. Соболєв

Добровеличківський районний суд Кіровоград-
ської області викликає Топалова В’ячеслава Вікто-
ровича в судове засідання як відповідача у цивільній
справі за позовом Попової Надії Євгеніївни до Топа-
лова В’ячеслава Вікторовича про розірвання шлюбу,
яке призначене до слухання на 16 травня 2016 року
о 13 годині в приміщенні Добровеличківського 
районного суду Кіровоградської області за адресою:
смт Добровеличківка, вул. Центральна, 119, зал су-
дових засідань № 2.

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

Суддя Майстер І. П.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає відповідача Кречетову Катерину Дмит-
рівну, 25.05.1987 р.н., в судове засідання, яке при-
значене на 16.00 годину 10.05.2016 року для
розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Приват-
Банк» до Кречетової Катерини Дмитрівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, яке
відбудеться за адресою: вул. Центральна, 26 а, смт
Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької об-
ласті.

Суддя В. О. Мальований

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає відповідача Ноздреватого Олександра
Олексійовича, 22.08.1966 р.н., в судове засідання,
яке призначене на 16.30 годину 10.05.2016 року для
розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Приват-
Банк» до Ноздреватого Олександра Олексійовича
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром, яке відбудеться за адресою: вул. Центральна,
26 а, смт Куйбишеве Куйбишевського району Запо-
різької області.

Суддя В. О. Мальований

Великобагачанський районний суд Полтавської об-
ласті викликає як відповідача Тополова Натана Ігоро-
вича, 04 лютого 1978 року народження, останнє відоме
місце реєстрації: вулиця Леніна, 16, с. Радивонівка, Ве-
ликобагачанський район Полтавської області, в судове
засідання по цивільній справі №525/264/16-ц за позовом
Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова
компанія «Європейська агенція з повернення боргів» до
Тополова Натана Ігоровича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором, яке відбудеться 20
травня 2016 року о 14 годині 00 хвилин в приміщенні
суду за адресою: вулиця Шевченка, 69, селище Велика
Багачка Полтавської області.

Суддя Ю. І. Ячало

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (суддя Боженко Л. В.) викликає в судове
засідання відповідачів Чітітзе Венеру Сосоївну
(185/1431/16-ц), Сафонову Наталію Сергіївну
(185/1419/16-ц) по справах за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк»
про стягнення заборгованості.

Судове засідання призначене на 16 травня 2016 року
о 13-00 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська,
135, каб. 203.

У разі неявки відповідача у судове засідання справа
згідно з вимогами ЦПК України може бути розглянута за
його відсутністю.

Оголошення орендодавця - Інституту хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України
про намір передати в оренду державне майно, щодо якого надійшли заяви

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих днів після  опублікування оголошення 
за адресою: Україна, м. Київ – 03164, вул. Генерала Наумова, 17, E:mail iscplan@ukr.net. Додаткова інформація за тел.: 422-96-89.
У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди, буде оголошено конкурс на право оренди. 

 
 

№ 
п/п 

Назва органу 
управління 

Балансоутримувач 
(назва, юридична 
адреса, телефон) 

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду 

Наймену- 
вання та  

місцезнаход-
ження 

об’єкта оренди 

Реєстровий 
номер майна 

Загальна 
площа, кв.м. 

Вартість 
майна  
за 

незалеж-
ною 

оцінкою, 
грн. 

Максимально 
можливий 

строк оренди 

Мета 
викорис-
тання 

Інші умови 

1 
Національна 
академія наук 

України 

Інститут хімії поверхні 
ім. О. О. Чуйка НАН 

України м. Київ-03164, 
вул. Генерала 
Наумова, 17 
тел. 422-96-89 

Частина 
вбудованого 
виробничого 
приміщення  

25541063 39,00 1760,00 
З 01.04.2016 р. 

по  
31.03.2019 р. 

Вироб-
ництво 

1. Відшкодування витрат  
на утримання орендованого 
приміщення. 
2. Відшкодування витрат на 
оголошення у місцевій пресі. 

2   

Частина 
приміщення 
виробничого 
корпусу № 4 

03291669 
1АААДЖД213 

74,00 6280,00 -«- 
Випробу-
вальна 

лабораторія 
-«- 

3   
Блок-пост 
бетонний 

03291669 
1АААДЖД223 

7,20 3400,00 -«- 

Інше 
викорис-
тання 

нерухомого 
майна 

-«- 
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Апеляційний суд Одеської області повідомляє, що 17
травня 2016 року о 13 год. 00 хв. в приміщенні суду за ад-
ресою: м. Одеса, вул. Гайдара, 24 «а» відбудеться слухання
цивільної справи за позовом Кірової Олени Миколаївни до
Казакевича Андрія Сергійовича, третьої особи – Казакевича
Сергія Володимировича, Публічне акціонерне товариство
Акціонерний Банк «Укргазбанк», Публічне акціонерне това-
риство Комерційний Банк «Євробанк», про встановлення
факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без
шлюбу, визнання права власності на майно, визнання дого-
ворів іпотеки недійсними.

В судове засідання у вищевказаний час викликається
третя особа – Казакевич Сергій Володимирович. У разі не-
явки в судове засідання справу буде розглянуто за його від-
сутністю.

Апеляційний суд Одеської області повідомляє, що 17
травня 2016 року о 13 год. 00 хв. в приміщенні суду за ад-
ресою: м. Одеса, вул. Гайдара, 24 «а» відбудеться слухання
цивільної справи за позовом Кірової Олени Миколаївни до
Казакевича Андрія Сергійовича, третьої особи – Казакевича
Сергія Володимировича, Публічне акціонерне товариство
Акціонерний Банк «Укргазбанк», Публічне акціонерне това-
риство Комерційний Банк «Євробанк», про встановлення
факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без
шлюбу, визнання права власності на майно, визнання дого-
ворів іпотеки недійсними.

В судове засідання у вищевказаний час викликається
третя особа – Козакевич Андрій Сергійович. У разі неявки в
судове засідання справу буде розглянуто за його відсут-
ністю.

Лозівським міськрайонним судом Харківської об-

ласті викликається до суду Конівець Дмитро Генна-

дійович (останнє відоме місце проживання: 64600,

Харківська обл., м. Лозова, вул. 1-й Мікрорайон, буд.

21, кв.107) на 08 годину 30 хвилин 27.04.2016 р. для

участі у розгляді справи № 629/384/16-ц по суті за

позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення забор-

гованості за кредитним договором.

Суддя В. А. Помазан

Апеляційний суд Одеської області повідомляє, що 17
травня 2016 року о 13 год. 00 хв. в приміщенні суду за ад-
ресою: м. Одеса, вул. Гайдара, 24 «а» відбудеться слухання
цивільної справи за позовом Кірової Олени Миколаївни до
Казакевича Андрія Сергійовича, третьої особи – Казакевича
Сергія Володимировича, Публічне акціонерне товариство
Акціонерний Банк «Укргазбанк», Публічне акціонерне това-
риство Комерційний Банк «Євробанк», про встановлення
факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без
шлюбу, визнання права власності на майно, визнання дого-
ворів іпотеки недійсними.

В судове засідання у вищевказаний час викликається по-
зивач Кірова Олена Миколаївна. У разі неявки в судове за-
сідання справу буде розглянуто за його відсутністю.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає
цивільну справу за позовом Белявської В. В. до Белявського
Д.В. про розірвання шлюбу.

Відповідач Белявський Денис Валерійович, останнє місце
реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Горлівка, вул.
Корольова, буд. 94, викликається 26 квітня 2016 року о 08
год. 00 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. В. Неженцева

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донець-
кої області (87545, м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) розглядає
кримінальне провадження № 12015050000000491 відносно Фи-
шера Максима Володимировича за підозрою у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ст. 366 ч. 1, ст. 368 
ч. 3. КК України.

Обвинувачений Фишер Максим Володимирович, останнє ві-
доме місце мешкання якого: Донецька область, місто Маріу-
поль, вул. Павлова, 19/10а викликається на 09.00 годину на
25.04.2016 року у кабінет № 205 для участі у розгляді справи
по суті.

У випадку неприбуття обвинувачений повинен повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його
відсутність на підставі документів, які є в матеріалах справи.

Суддя Міхєєва І. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) проводить розгляд цивільної справи за
позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Правекс-Банк» до Муратова Д.В. про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Відповідач у справі Муратов Денис Вікторович, проживає за
адресою: 86494, Донецька область, м. Юнокомунарськ, вул. Іл-
ліча, буд. 45, кв. 15, викликається в судове засідання, призна-
чене об 11 год. 00 хв. 26.04.2016 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, відпо-
відач повинен повідомити суд про причини неявки. За інших об-
ставин розгляд справи відбудеться у його відсутності.

Суддя Чопик О. П.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84100,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну
справу за позовною заявою Рябчикової Тетяни Олексіївни до
Рябчикова Вадима Юрійовича про визнання особи такою, що
втратила право користування житловим приміщенням. Відпові-
дач по справі Рябчиков Вадим Юрійович, останнє відоме місце
проживання: Донецька область, місто Горлівка, вул. Пушкінська,
будинок № 14, квартира № 5, викликається на 25 квітня 2016
року об 11 годині 00 хвилин до Слов’янського міськрайонного
суду Донецької області (Донецька область, м. Слов’янськ, вул.
Добровольського, 2) 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 Хаустова Т. А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільні справи за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до
Сотнікова Дениса Миколайовича про стягнення заборгова-
ності.

Відповідач по справі Сотніков Денис Миколайович, 
02.01. 1986 року народження, мешкає: м. Єнакієве, вул. Лер-
монтова, 113/12, викликається на 25.04.2016 року на 08 го-
дину 30 хвилин до суду, кабінет № 312, для участі у розгляді
справи по суті.

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

Суддя Погрібна Н. М.

Солом’янський районний суд м. Києва повідом-
ляє, що розгляд цивільної справи № 2-2252/16 за по-
зовом Кріль Олени Михайлівни до Грицини
Олександра Андрійовича про розірвання шлюбу,
призначено на 13 травня 2016 року на 10 год. 00 хв.
в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. П. Шу-
това, 1, каб. 24, під головуванням судді Кізюн Л.І.

У судове засідання викликається відповідач Гри-
цина Олександр Андрійович, останнє відоме місце
проживання якого за адресою: 03680, м. Київ, пр.
Червонозоряний, 4-В, кв. 108.

Суддя Л. І. Кізюн

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ «Центренерго» в особі структурного підрозділу Вуглегірська
ТЕС ПАТ «Центренерго» до Сухомлінова Олега Миколайовича
про стягнення суми заборгованості за комунальні послуги.

Відповідач у справі Сухомлінов Олег Миколайович, що меш-
кає за адресою: м. Світлодарськ, Донецької області, буд. 82, кв.
23, викликається на 15.30 годину 26 квітня 2016 року до суду,
каб. № 306 для участі у розгляді вказаної справи по суті.

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

Суддя О. М. Павленко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільні
справи за позовом Публічного акціонерного товариства «Ук-
рсоцбанк» до Чорного Євгенія Володимировича про стягнення
заборгованості.

Відповідач по справі Чорний Євгеній Володимирович, 
12.08. 1988 року народження, мешкає: м. Єнакієве, вул. Патор-
жинського, 6, викликається на 25.04.2016 року на 08 годину 30
хвилин до суду, кабінет № 312, для участі у розгляді справи по
суті.

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

Суддя Погрібна Н. М.

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, До-
нецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає ци-
вільну справу ЄУН 229/4486/15-ц, номер провадження 
№ 2/229/74/2016 за позовом Степанченко Тетяни Іванівни
до Голуба Петра Євлампійовича про визнання права влас-
ності на нерухоме майно за набувальною давністю. Відпові-
дач у справі Голуб Петро Євлампійович, 31.12.1937 року
народження (останнє місце проживання: Донецька обл., 
м. Дружківка, вул. Ульянівська, буд. 186), викликається на
25 квітня 2016 р. на 09.00 годину 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 у його відсутності.

Суддя А. Л. Гонтар

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача Войнова Віталія Юрійовича для участі
в цивільній справі за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Вой-
нова Віталія Юрійовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором, яка відбудеться 13 травня 2016
року о 15.40 годині у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, смт Біловодськ, вул. Комсомольська,
30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін
вони вважаються повідомленими про час та місце слу-
хання справи.

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

Суддя В. А. Карягіна

Комінтернівський районний суд Одеської області
викликає як відповідача Шевченко Ларису Володи-
мирівну, 04.01.1970 року народження, в судове за-
сідання, яке відбудеться 10 травня 2016 року о 10.00
год. у приміщенні Комінтернівського районного суду
за адресою: смт Комінтернівське, вул. Першотрав-
нева, 51, зал № 3, в якому буде слухатись цивільна
справа за позовною заявою ПАТ «Дельта Банк» до
Шевченко Лариси Володимирівни про стягнення за-
боргованості за кредитною лінією № 008-15700-
151112.

Суддя Рідник І. Ю.

Шишацький районний суд Полтавської області викли-
кає як відповідача Лихопуда Сергія Олексійовича
(10.02.1987 р.н.), останнє відоме місце проживання: вул.
Радянська, буд. 2, с. Яреськи Шишацького району По-
лтавської області у судове засідання по цивільній справі
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Лихопуда С. О. про
стягнення заборгованості по кредитному договору.

Судове засідання призначено на 29 квітня 2016 року
о 10 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: Полтав-
ська обл., смт Шишаки, вул. Партизанська, 6.

Явка до суду є обов’язковою. Відповідач зобов’язаний
повідомити суд про причину неявки.

Суддя В. В. Рябченко

Апеляційний суд Житомирської області викликає в
судове засідання Фесовець Єлізавету Іванівну як відпо-
відача у цивільній справі № 22ц/776/589/16 за позовом
Коннова Олександра Миколайовича та Логвинчук Наталії
Олександрівни до Фесовець Єлізавети Іванівни про вста-
новлення порядку користування земельною ділянкою,
розгляд справи призначено на 27 квітня 2016 р. о 09 год.
30 хв.

Розгляд справи відбудеться за адресою: м. Житомир,
вул. 1-го Травня, 24.

У разі неявки відповідача в судове засідання справу
буде розглянуто у її відсутність на підставі наявних у
справі доказів.

Суддя А. М. Шевчук

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну
справу № 2/243/1304/2016 за позовом Публічного акціонерного
товариства «Дельта Банк» до Борозенець Ігоря Анатолійовича,
Борозенець Алли Дмитрівни про стягнення боргу за договором
кредиту. Відповідачі у справі Борозенець Ігор Анатолійович, Бо-
розенець Алла Дмитрівна, останнє відоме місце мешкання яких:
м. Горлівка, вулиця Пушкінська, будинок 13, квартира 9, викли-
каються до суду на 29 квітня 2016 року на 13 годину 00 хвилин
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя М. О. Гусинський

Односталко Євген Васильович, Деснянський 

районний суд м. Києва (м. Київ, пр. Маяковського,

5-в, каб. 40) повторно викликає у судове засідання

на 12.05.2016 року о 09 год. 30 хв. для участі у роз-

гляді цивільної справи за позовом ПАТ «Ідея Банк»

до Односталко Є.В. про звернення стягнення на

предмет іпотеки. У разі вашої неявки справу буде

розглянуто без вашої участі.

Суддя О. М. Панченко

Оболонський районний суд м. Києва викликає як
відповідачів Климака Василя Володимировича, Кли-
мак Валентину Василівну по цивільній справі 
№ 2/756/2312/16, за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Дельта Банк» до Климака Василя
Володимировича, Климак Валентини Василівни про
стягнення заборгованості, розгляд якої призначено
на 25.05.2016 на 15.00 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 
№ 18, суддя Жук М.В. У разі неявки, справу буде
розглянуто у відсутності відповідачів.

Суддя М. В. Жук

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Лу-
цишина Олександра Івановича, як відповідача в су-
дове засідання по цивільній справі № 427/6831/15-ц
за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Луцишина О. І. про
стягнення заборгованості, що відбудеться 10 травня
2016 року о 14.00 год.

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

Суддя С. А. Пчолкін

Апеляційний суд м. Києва повідомляє, що розгляд
апеляційної скарги Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «Приват Банк» на заочне рішення
Дніпровського районного суду м. Києва від 10 грудня
2015 року в справі за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приват Банк» до Сараш-
вілі Олега Вікторовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором, відбудеться в приміщенні Апеля-
ційного суду м. Києва (вул. Солом’янська, 2а) 09 червня
2016 року о 14 годині 45 хвилин.

У випадку явки, при собі мати паспорт, або інші до-
кументи, які посвідчують особу.

Суддя В. В. Саліхов

Деснянський районний суд м. Києва викликає як
відповідача Тесленка Сергія Володимировича, 
остання відома адреса місця реєстрації: м. Київ, 
пр. Маяковського, 8А, кв. 45 в судове засідання, яке
призначене на 31 травня 2016 року на 12 год. 00 хв.,
у справі за позовом Моторного (транспортного)
страхового бюро України до Тесленка Сергія Воло-
димировича про відшкодування шкоди в порядку
регресу. Адреса суду: м. Київ, пр. Маяковського, 
5-в, каб. 34.

Суддя Грегуль О. В.

Деснянський районний суд м. Києва викликає як
відповідача Бураківського Романа Віталійовича, ос-
тання відома адреса місця реєстрації: м. Київ, вул.
Закревського, 73/1, кв. 165 в судове засідання, яке
призначене на 31 травня 2016 року на 10 год. 00 хв.,
у справі за позовом Товариства з обмеженою відпо-
відальністю «Фінансова компанія «Народна позика»
до Бураківського Романа Віталійовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Адреса
суду: м. Київ, пр. Маяковського, 5-в, каб. 34.

Суддя Грегуль О. В.

Краснопільський районний суд Сумської області ви-
кликає Коновалова Віктора Миколайовича, 24 квітня
1963 р.н., мешканця: с. Сінне, вул. Бурчака, 32 Красно-
пільського району Сумської області, ІПН 2312416191, як
відповідача у справі № 578/264/16-ц, провадження 
№ 2/578/109/16 за позовом ПАТ «Акцент-Банк» до Ко-
новалова Віктора Миколайовича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором, для участі у розгляді
справи, який відбудеться 16 травня 2016 року об 11.00
год. Наслідки неявки передбачено ст. 169 ЦПКУ.

Адреса суду: 42400,Сумська область, смт Красно-
пілля, вул. Вокзальна, 18.

Суддя Щербина А. С.

Городенківський районний суд Івано-Франківської області
повідомляє Мельничук Оксану Василівну, 16.06.1992 року на-
родження, жительку с. Топорівці, вул. І. Франка, 26 Городенків-
ського району Івано-Франківської області, що вона, як
відповідачка, викликається в судове засідання 04.05.2016 року
на 09 год. 00 хв., по справі № 342/207/16-ц, за позовом Мельни-
чука Івана Васильовича до Мельничук Оксани Василівни про ро-
зірвання шлюбу.

З опублікуванням оголошення про виклик Мельничук О. В.,
вона вважатиметься належним чином повідомлена про час і
місце проведення розгляду справи. Явка до суду обов’язкова. В
разі неявки, справу буде розглянуто за її відсутності.

Адреса суду: м. Городенка, вул. Героїв Євромайдану, 7, Івано-
Франківська область.

Суддя Корюкіна М. П.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викли-
кає Серкана Бекара, останнє відоме місце прожи-
вання: вул. Івасюка, 2/35, м. Чернівці як відповідача
по цивільній справі за позовом Саліх Кайнар до Сер-
кана Бекара про стягнення заборгованості за дого-
вором позики в судове засідання на 12 годину 00
хвилин 11 травня 2016 року за адресою: 
м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, кабінет № 16.

В разі неявки в судове засідання, справу буде роз-
глянуто без вашої участі.

Суддя Гончарова І. М.

Подільський районний суд м. Києва викликає Погребниць-
кого Віталія Валерійовича, що проживає за адресою: м. Київ, вул.
Введенська, 32, кв. 43 (Київська область, Іванківський район, 
с. Коленці) як відповідача по справі № 758/100/16-ц за позовом
Овсієнка Дениса Дем’яновича до Погребницького Віталія Вале-
рійовича про стягнення коштів.

Засідання призначено на 12 травня 2016 року о 09.30 год. за
адресою: м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 10 під головуванням судді
Л.О. Трегубенко.

З опублікуванням оголошення про виклик до суду відповідач
вважається повідомленим про день, час та місце розгляду
справи, і в разі неявки до суду справа може бути розглянута за
його відсутності.

Суддя Л. О. Трегубенко

Краматорський міський суд Донецької області
(84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) роз-
глядає цивільну справу за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» до Машук Тетяни Григорівни про стяг-
нення заборгованості. Відповідач Машук Т. Г. викли-
кається на 05 травня 2016 року о 09-00 годині до
суду, каб. №8, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Пікалова Н. М.

Славутицький міський суд Київської області ви-
кликає Босого Івана Васильовича як відповідача у
цивільній справі № 377/241/16-ц: П № 2/377/143/16
за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Босого І. В.
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром у судове засідання на 10.05.2016 року о 09 го-
дині 00 хвилин. Судове засідання відбудеться за
адресою: 07101, Київська область, м. Славутич, Не-
вський кв-л, б. 3-а, зал № 3, суддя Теремецька Н. Ф.
Одночасно пропонуємо Босому І. В. отримати у суді
копію позовної заяви з додатками.

Глобинський районний суд Полтавської області ви-
кликає Долгій Сергія Валерійовича (останнє відоме
місце проживання: с. Бугаївка Глобинського району По-
лтавської області), як відповідача в судове засідання по
справі за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Долгій Сер-
гія Валерійовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 11.05.2016 року об
11:30 год. у приміщенні суду за адресою: м. Глобине По-
лтавської області, вул. Центральна, 183/23. Явка до суду
є обов’язковою. У разі неявки справу буде розглянуто за
вашої відсутності. Відповідач зобов’язаний повідомити
суд про причини своєї неявки в судове засідання.

Суддя Р. М. Марущак

Дніпровський районний суд м. Києва повідомляє,
що 11.05.2016 року о 14 год. 30 хв. розглядати-
меться цивільна справа № 752/2712/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційний
банк «ПриватБанк» до Парницької Раїси Миколаївни
про стягнення заборгованості. Парницька Раїса Ми-
колаївна, останнє відоме місце проживання: м. Київ,
вул. Я. Гашека, 17, кв. 18, викликається в судове за-
сідання як відповідач. У разі неявки відповідача
справа буде розглянута на підставі наявних в мате-
ріалах справи доказів. Адреса суду: м. Київ, вул. Ко-
шиця, 5, каб. №202.

Суддя Бартащук Л. П.
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пОГОДА нА зАВТрА

Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 20 КВІТНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +1   +6    +10 +15
Житомирська +1   +6    +10 +15
Чернігівська +1   +6    +10 +15
Сумська +1   +6    +10 +15
Закарпатська +2   +7    +11 +16
Рівненська +1   +6      +9 +14
Львівська +1   +6      +9 +14
Івано-Франківська +1   +6    +10 +15
Волинська +1   +6      +8 +13
Хмельницька +1   +6    +10 +15
Чернівецька +1   +6    +10 +15
Тернопільська +1   +6      +9 +14
Вінницька +2   +7    +10 +15

Oбласть Нiч          День
Черкаська +2     +7   +10  +15
Кіровоградська +2     +7   +10  +15
Полтавська +2     +7   +10  +15
Дніпропетровська +4     +9   +10  +15
Одеська +6   +11   +10  +15
Миколаївська +6   +11   +10  +15
Херсонська +6   +11   +10  +15
Запорізька +6   +11   +10  +15
Харківська +3     +8   +10  +15
Донецька +6   +11   +10  +15
Луганська +6   +11   +11  +16
Крим +10   +15   +12  +17
Київ +4     +6   +11  +13

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
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ПОВЕРНЕННЯ. Жіночій збірній України з тенісу знадобилося три
роки, аби повернутися до світової еліти Кубка Федерації. Минулих ви-
хідних українки здобули право грати наступного сезону в Другій сві-
товій групі. 

Це право наші дівчата вибороли в матчі плей-оф зі збірною Арген-
тини. Поєдинок закінчився із загальним рахунком 4:0, а перемоги на
кортах у Бучі під Києвом здобували Катерина Бондаренко, Леся Цу-
ренко та Ольга Савчук. 

Спершу другий номер нашої команди Катерина Бондаренко упев-
нено перемогла лідера аргентинок Марію Ірігошен: 6-1 6-1. Потім лідер
українок Леся Цуренко також без проблем розібралася з молодою ар-
гентинкою Надією Подорошкою: 6-1 6-4. Третє переможне очко при-
несла нашій збірній також Леся Цуренко, яка переграла першу ра-
кетку суперниць Марію Ірігошен з рахунком 6-0 6-3. 

Тож у парному поєдинку Ольга Савчук і Катерина Бондаренко вис-
тупали вже  в ролі переможців матчу і впевнено переграли аргентин-
ську пару Карле/Перес-Рохас: 6-1 6-3. Першими дівчат привітали  з
успіхом капітан команди Михайло Філіма та українські вболівальники. 

Харківські річки стають
чистішими

Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»

ЕКОЛОГІЯ. Справжнім термінатором сміття та піщано-мулових на-
шарувань став сучасний землесосний снаряд для очищення русел рі-
чок, придбаний Харковом за рахунок коштів міського бюджету. В цьо-
му на власні очі змогли переконатися журналісти під час прес-туру во-
доймами міста. 

За словами головного інженера КП «Комплекс з експлуатації об’єк-
тів водозниження і зливової каналізації» Володимира Залеського, но-
ве обладнання дає змогу якісніше і швидше очищати русла річок від
мулових відкладень, які накопичувалися роками. «Його продуктив-
ність — 60 кубічних метрів на годину по грунту. Ми плануємо протягом
двох-трьох місяців очистити 300 метрів русла річки Харків і вивезти
близько 18 тисяч кубометрів ґрунту та мулу. Зібрані відкладення річки
потім вивезуть на полігон», — повідомив Володимир Залеський.

Працювати нова диво-машина розпочала на річці Харків. А поса-
довець заспокоїв харків’ян, стурбованих зниженням рівня води у мі-
ських водоймах, пояснивши, що  для очищення річок вода в них при-
спускається, та вже до 1 травня міські водойми знову наповняться
водою.

«Екзаменаріум»  пропонує
знання

Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

ОСВІТА. Сумський державний університет відкрив перші в Україні
академічні онлайн-курси для вільного доступу, завдяки чому всі ба-
жаючі зможуть безкоштовно отримати освіту від класичного вишу у
зручній формі. Як розповіли  представники університету проректор
Володимир Любчак та директор організаційно-методичного центру
технологій електронного навчання Юрій Зубань, слухачі обирати-
муть не окремий курс, а весь напрям підготовки. На відміну від інших
онлайн-платформ результати навчання можуть бути зараховані май-
бутнім студентам СумДУ під час вступу. На сьогодні в «Екзамена-
ріумі» 30 дисциплін за напрямами: економіка, маркетинг, менед-
жмент, право, а також фінанси, банківська справа та страхування.

У практичній реалізації нового проекту активну участь брали сту-
денти вишу. А до назви, логотипа і дизайну сайту долучилися май-
бутні фахівці з реклами, які надалі популяризуватимуть проект у со-
ціальних мережах.

ФОТОФАКТ

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

Розгромна перемога
«Дніпра» над «Металіс-

том» дала змогу дніпропет-
ровцям скористатися осіч-
кою «Зорі» у грі з «Олек-
сандрією» та вийти на тре-
тє місце у турнірній табли-
ці. Команда Мирона Мар-
кевича йшла на гру у під-
несеному настрої, адже
дніпропетровці вже знали
про результат в Олексан-
дрії, а сама зустріч пройш-
ла майже за тим самим
сценарієм, як і під час гри
харківської команди з
«Шахтарем». Лише про-
пустили гості у власні во-
рота п’ять м’ячів. 

«Металіст» зберігав свої
ворота  недоторканними дві
третини першого тайму. А
на 32-й хвилині потрійний
хід Піко — Зозуля — Ша-
хов врешті завершився
взяттям воріт.

«Дніпро» не використав
до перерви ще чимало го-
льових моментів, та після
відпочинку його гравців бу-
ло не спинити. Упродовж
десяти хвилин другого тай-
му (із 65-ї по 75-ту) встигли
відзначитися Руїс, Лучке-
вич та Зозуля з пенальті, а
Руїс у компенсований ар-
бітром час оформив дубль,

винісши «Металісту» оста-
точний вирок — 5:0.

Головний тренер «Дніп-
ра» Мирон Маркевич на
післяматчевій прес-конфе-
ренції зазначив: мовляв,
краще б його підопічні не
знали результату матчу в
Олександрії, натомість ви-
йшли з думкою обіграти
суперника «однією лівою». 

Висловився наставник
дніпропетровців і щодо си-
туації в «Металісті»: «Самі
розумієте, команда була
вже європейського рівня. А
зараз неприємно дивитися
на те, що з неї зробили.

Можливо, з часом з’явить-
ся в Харкові той, хто відро-
дить футбол. Та на сьогод-
ні стан плачевний, і мене
це дуже і дуже засмучує»,
— сказав футбольний фа-
хівець журналістам. Учо-
ра стало відомо, що й в
Олександра Севідова, який
тренував харків’ян у не-
простий час, терпець ур-
вався. 

Тим часом «Олексан-
дрія», з якою незабаром
дніп ропетровці зустріну -
ться у півфіналі Кубка Ук-
раїни, черговий матч на
своєму полі провела на ви-

сокому рівні. А підопічні
Юрія Вернидуба не виправ-
дали статусу фаворитів, до-
пускалися багатьох поми-
лок і двічі пропустили м’яч
у другому таймі. «Динамо»
наблизилося до чергового
чемпіонства, обігравши на
виїзді «Говерлу», а «Шах-
тар» експериментальним
складом розгромив «Олім-
пік» і вже офіційно повідо-
мив: 1 травня в матчі 24-го
туру чемпіонату України
прийматиме  київське «Ди-
намо» на «Арені Львів».

Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»

ПЕРЕПУСТКА ДО РІО. Лі-
цензії для участі в Іграх ХХХІ
Олімпіади в Ріо-де-Жанейро
здобули вже 149 українських
спортсменів.  Вихідними олім-
пійські перепустки здобули бор-
ці, спортивні гімнасти, пред-
ставники фехтування і настіль-
ного тенісу, повідомляє прес-
служба НОК України.

Зокрема, останнім шансом
здобути путівку до Ріо скорис-
тався чемпіон І Європейських
ігор з фехтування на шаблях

Андрій Ягодка, вигравши євро-
пейський зональний відбір в
Празі (Чехія). Відзначимо, що
раніше виступ на Олімпійських
іграх собі гарантували відразу
три українських фехтувальних
команди: жіноча шабля, чолові-
ча та жіноча шпага.

На європейському олімпій-
ському відборі з настільного
тенісу у  шведському Галь-
мстаді Україна завоювала лі-
цензію в одиночному чоловічо-
му розряді зусиллями Коу Лея.
В травні буде опублікований
остаточний список учасників
парних та одиночних олімпій-

ських змагань відповідно до
світового рейтингу, тож україн-
ці мають шанси збільшити
своє представництво на Іграх в
Ріо.

А на європейському кваліфі-
каційному турнірі з боротьби,
що відбувався в Сербії, волода-
рями ліцензій стали вільники
Андрій Квятковський (65 кг) і
Ален Засєєв (125 кг), а також
Оксана Гергель (58 кг) і Алла
Черкасова (75 кг). Відтак в ак-
тиві наших борців 9 з 18 можли-
вих ліцензій. Попереду чергові
кваліфікаційні турніри, перший
з яких вже 22-24 квітня прийма-

тиме столиця Монголії Улан-Ба-
тор. 

У свою чергу, на змаганнях,
що відбулися в Ріо-де-Жанейро,
командну олімпійську ліцензію
виборола наша чоловіча гімнас-
тична збірна. Олег Верняєв, Ігор
Радівілов, Максим Сімянків, Ан-
дрій Сенічкін, Владислав Грико
та Ілля Єгоров посіли друге міс-
це з результатом 350,160 балів,
поступившись лише 0,5 балів
переможцям турніру німцям.
Разом з тим, право представля-
ти жіночу гімнастику в індивіду-
альних олімпійських змаганнях
отримала Ангеліна Кисла.

Перегони без права на осічку
ПРЕМ’ЄР-ЛІГА. «Дніпро» повернувся на третє місце 
в турнірній таблиці

Олімпійських ліцензій прибуло

ТАБЛО «УК»
Прем’єр-ліга. 22 тур

Олександрія — Зоря — 2:0 
Голи: Полярус (48), Грицук (87)
Говерла — Динамо — 0:2
Голи: Ярмоленко (48),  Хачеріді (78)
Дніпро — Металіст —  5:0 
Голи: Шахов (32), Джон Руїс (65,
90+1), Лучкевич (71), Зозуля (74,
пен.)
Волинь — Карпати — 0:0
Шахтар — Олімпік — 3:0 
Голи: Веллінгтон Нем (46), Марлос
(83, пен.), Едуардо (90)
Ворскла — Чорноморець — 2:0 
Голи: Ткачук (2), Коломоєць (77)
Турнірне становище лідерів: � 
1. Динамо — 61; 2. Шахтар — 56;
3. Дніпро — 43; 4. Зоря — 41; 
5. Ворскла — 36; 6. ФК «Олексан-
дрія» — 31…

Роман Зозуля знову  був одним із найактивніших у «Дніпрі»
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