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Учора, коли писала цей мате-
ріал, знала напевне: сьогодні 

обов’язково буду серед тих своїх ко-
лег по редакції, які вже кілька ро-
ків поспіль у цей день приходили у 
вишиванках. Чому цього зі мною не 
сталося раніше? Можна послатися 
на забудькуватість: клопоти завжди 
переважають, а свято, яке створив 
сам народ, не має перед собою ін-
формаційної кампанії-нагадування. 
Та радше є інше пояснення: виши-
ванка — не просто одяг, тож зробле-
на чужими, хай і вправними руками, 
мала стати моєю, прижитися в оселі. 

Недарма українці так довго три-
малися за традиційне вбрання, під-
свідомо розуміючи, що воно теж три-
має їх у житті, береже від знищен-
ня чи остаточної асиміляції, як того 
прагнули сусіди з усіх боків. Воно за-
вжди було оберегом нації, таким є і 
буде. Зважте: найбільшого розквіту 
свято набуло саме останніми роками, 
коли нам дуже важко. І як розквітає 
країна в цей травневий день! Ми на-
че демонструємо одне одному свою 
віру, що все буде добре, хоч, здаєть-
ся, навколо тільки суцільна корум-
пована брехня, яка прирівнюється 
до розриву снаряду. І все-таки! «Ви 
в центрі не розумієте, — казала мені 
знайома з Маріуполя, — що для нас 
означає без страху вийти у виши-
ванці на вулицю. Для нас це — щас-
тя!» І для нас, Женю, теж. Бо це на-
ша спільна радість і перемога.

А ми маємо перемогти, інакше 
остаточно завинимо пе-
ред нашими пращурами, 
які з небаченою жертов-
ністю доводили, що та-
ка сильна нація варта 
сильної держави.
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Коли буденність 
розцвітає барвами 
НАРОДНЕ СВЯТО. Український неофіційний День вишиванки 
завойовує світ

ЦИТАТА ДНЯ

ОЛЕКСАНДР ТУРЧИНОВ:

Окупанти нехтують 
правами людини

РЕЗОНАНС. ЄС закликає до повного дотримання міжнарод-
них стандартів з прав людини в окупованому Росією Криму, 
йдеться у заяві, яку з нагоди 72-ї річниці сталінської депорта-
ції кримськотатарського народу поширило Представництво ЄС 
в Україні. 

«Євросоюз неодноразово висловлював глибоке занепокоєн-
ня щодо погіршення ситуації з правами людини у Криму та Се-
вастополі з часу незаконної анексії Російською Федерацією», 
— йдеться в заяві, де також міститься заклик до російської вла-
ди повною мірою дотримуватися світових стандартів з прав лю-
дини та інших зобов’язань у межах міжнародного права. 

Заборона мирного незалежного публічного вшанування 
пам’яті історичної трагедії кримських татар є неприйнятною, — 
так оцінили в Брюсселі дії окупаційної влади. У представництві 
ЄС переконані, що на права кримських татар та їхні засадничі 
свободи здійснено «жахливий напад за допомогою нещодав-
ньої заборони так званим Верховним судом Криму діяльності 
Меджлісу та таврування його як «екстремістської організації». 

ЦИФРА ДНЯ

9 справ
розглядають нині суди 

різних інстанцій щодо колишнього 
президента Віктора Януковича   

 
«Груба, жорстока сила 

ніколи не переможе 
правду й справедливість! 

Агресорові не зламати дух 
кримськотатарського 

народу! Крим — 
це Україна!»

ДОкумЕНТ

Експерти — 
за розвиток 
та державну підтримку 
сімейних фермерських 
господарств

Указ Президента 
України «Про внесення 
змін до Положення 
про порядок здійснення 
помилування»

Секретар РНБО про недолугість дій путінського режиму 
стосовно корінного населення кримського півострова

Одеський припортовий готовий до приватизації
ЗАСІДАННЯ кАБІНЕТу мІНІСТРІВ. Уряд визначив чіткі умови продажу пакета акцій цього підприємства 

Катерина МАЦЕГОРА, 
«Урядовий кур’єр»

Перед тим як перейти до роз-
гляду питань порядку ден-

ного, члени уряду підтрима-
ли хвилиною мовчання крим-
ських татар, 72-гі роковини де-
портації яких відзначали са-
ме того дня. Опісля Прем’єр-

міністр Володимир Гройсман на-
гадав, що з Національної бібліо-
теки ім. В.І.Вернадського вкра-
дено стародрук «Апостол» Іва-
на Федорова. «Це не перший ви-
падок, коли зі спецфондів зника-
ють рідкісні унікальні твори, які 
є надбанням Українського на-
роду», — резюмував глава уря-
ду. Він доручив провести інвен-

таризацію та з’ясувати, що ще 
втрачено і що зроблено для того, 
аби повернути цінні книги до бі-
бліотечних фондів. Міністр соці-
альної політики Павло Розенко 
та міністр культури Євген Ни-
щук мають опрацювати питан-
ня публічного й якісного процесу 
інвентаризації та закласти ме-
ханізми повернення «друкова-

них скарбів» України. До цієї ро-
боти залучатимуть як представ-
ників громадськості, так і народ-
них депутатів.

Не менш важливим питан-
ням, на думку Володими-
ра Гройсмана, є проведен-
ня чесного конкурсного відбо-
ру на посади керівників дер-
жавних підприємств. «Джере-

ло ймовірної корупції залиша-
ється — призначення керівни-
ків відбувається непрозоро. Хо-
ча нам вдалося провести кілька 
вдалих призначень на багатьох 
підприємствах, судові органи 
влади блокують прове-
дення таких конкурсів», 
— означив суть проблеми 
Прем’єр. 2
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документи
6341,512 тис. — водопровід по просп. Перемоги у м. Лозо-
вій — реконструкція
5607,717 тис. — фізкультурно-оздоровчий комплекс по 
вул. Маршала Гречка у м. Первомайському — будівництво 
6064,38 тис. — нежитлове приміщення банку «Україна» по 
вул. Комсомольській, 35, у смт Близнюки — реконструкція 
для розміщення дошкільного навчального закладу
1108,17 тис. — каналізаційний колектор по вулицях Чало-
го, Загорулька і Урицького у м. Богодухові — будівництво
428,634 тис. — водопровідна мережа від водого-
ну по вул. Пушкіна до водозабору по вул. Катукова для 
під’єднання до неї домоволодінь, які розташовані по вул. 
Катукова у м. Богодухові, — будівництво 
975,366 тис. — водогін, смт Мала Данилівка Дергачівського 
району — реконструкція
832,165 тис. — водопостачання для населення з підземною 
прокладкою труб, с-ще Одноробівка Одноробівської Першої 
сільської ради Золочівського району
8099,951 тис. — мережа водопостачання по вул. Першого 
травня, пров. Земляному, вул. Коника, вул. Правди, пл. Лені-
на, вул. Комсомольській, пров. Комсомольському, вул. Ма-
тросова, вул. Шевченка, вул. Воровського, вул. Сковороди, 
вул. Паризьких комунарів у смт Золочів — реконструкція
195,274 тис. — мережа вуличного освітлення, с. Діброва Із-
юмського району — реконструкція 
3328,837 тис. — система водопостачання, с. Діброва Ізюм-
ського району — будівництво
8108,609 тис. — система водопостачання, смт Орілька Ло-
зівського району — реконструкція 
1550,673 тис. — водопостачання, с. Дар-Надежда Сахнов-
щинського району
24 750 тис. — школа у мікрорайоні «Мобіль» по вул. Є. П. 
Кушнарьова, 1б, у смт Пісочин Харківського району — но-
ве будівництво

Хмельницька 
область

усього — 68 414,208 тис. гривень, у тому числі:
201,451 тис. — каналізаційні очисні споруди потужністю 
400 куб. метрів на добу, смт Білогір’я — будівництво (пога-
шення кредиторської заборгованості)
159,3 тис. — очисні споруди, смт Летичів — реконструкція 
(погашення кредиторської заборгованості)
178,761 тис. — водогін, с. Браїлівка — смт Нова Ушиця — 
завершення будівництва (погашення кредиторської забор-
гованості)
195,904 тис. — очисні споруди каналізації продуктивністю 
до 5000 куб. метрів на добу, м. Полонне (погашення креди-
торської заборгованості)
2032,65 тис. — районний будинок культури по вул. Заслав-
ській, 6, у смт Віньківці — капітальний ремонт будівлі
2463 тис. — хірургічний корпус Волочиської центральної 
районної лікарні по вул. Незалежності, 68, у м. Волочись-
ку — реконструкція з влаштуванням шатрової покрівлі над 
приймальним відділенням та перехідною галереєю
6462,23 тис. — лікувальний корпус на 120 ліжок та харчо-
блок по вул. Шевченка, 40, у м. Городку — будівництво
496,5 тис. — Деражнянський навчально-виховний комп-
лекс «Загальноосвітня школа I—III ступеня № 2, гімназія» 
по вул. Лесі Українки, 9, — реконструкція системи водовід-
ведення
444,942 тис. — артсвердловина, мікрорайон Трояни, м. Де-
ражня — капітальний ремонт
1328 тис. — адміністративно-господарська будівля Смо-
трицької селищної ради по вул. Радянській, 20, у смт Смо-
трич Дунаєвецького району — реконструкція під корпус 
№ 2 дошкільного навчального закладу 
6460,411 тис. — поліклініка Ізяславської центральної ра-
йонної лікарні по вул. Б. Хмельницького, 47, у м. Ізяславі — 
реконструкція приміщення
4007,853 тис. — спортивний комплекс Красилівської ра-
йонної дитячо-юнацької спортивної школи по вул. Грушев-
ського, 187, у м. Красилові — капітальний ремонт
2314,32 тис. — каналізаційно-напірна станція та напірний 
колектор, смт Летичів — реконструкція з під’єднанням жит-
лового масиву
1367,6 тис. — нежитлова будівля по вул. Соборній, 189, у 
с. Новоселиця Полонського району — реконструкція під ам-
булаторію загальної практики сімейної медицини
2366,89 тис. — Мирутинський навчально-виховний комп-
лекс «Дошкільний навчальний заклад-школа I—III ступе-
ня» по вул. Центральній, 63, Славутський район — капіталь-
ний ремонт будівлі (утеплення зовнішніх стін, заміна даху, 
вікон і дверей)
2716,94 тис. — Берездівський навчально-виховний комп-
лекс «Дошкільний навчальний заклад-школа I—III ступеня» 
Берездівської сільської ради по вул. Суворова, 3, Славут-
ський район — капітальний ремонт корпусу навчально-ви-
ховного комплексу — школи I—III ступеня

1597,06 тис. — дошкільний навчальний заклад «Пізнайко» 
по пров. Центральному, 2/1, у с. Григорівка Старокостянти-
нівського району — реконструкція
806,6 тис. — паливна із встановленням твердопаливних 
котлів потужністю 0,172 Гкал/год для опалення навчально-
виховного комплексу по вул. Радісній, 1, у с. Радківці Ста-
рокостянтинівського району — будівництво
718,738 тис. — Теофіпольська амбулаторія загальної прак-
тики сімейної медицини, Теофіпольський район — капі-
тальний ремонт приміщень
555,842 тис. — комунальний заклад «Теофіпольський 
центр первинної медико-санітарної допомоги», смт Теофі-
поль Теофіпольського району — капітальний ремонт адмі-
ністративно-господарських приміщень
2606,9 тис. — загальноосвітня школа I—III ступеня, с. Гру-
зевиця Хмельницького району — будівництво (добудова 
харчоблоку до будівлі, влаштування внутрішніх санвузлів та 
комп’ютерного класу)
2261,756 тис. — водопровідні мережі по вулицях Пушкіна та 
Медвецького у смт Чемерівці — реконструкція
2476,31 тис. — Ярмолинецький навчально-виховний комп-
лекс «Загальноосвітня школа I—III ступеня №1 і гімназія» 
по вул. Пушкіна, 6, Ярмолинецький район — капітальний 
ремонт фасаду
8224,67 тис. — котельня з переобладнанням котлів на аль-
тернативні види палива по вул. Жукова, 2, у м. Кам’янці-
Подільському — реконструкція (друга черга)
2700,7 тис. — водопровід (мережі водопостачання об’єкта 
цивільного призначення: водозабезпечення) у садибній за-
будові, м. Нетішин — будівництво
3526,3 тис. — дитячо-юнацька спортивна школа по просп. 
Миру, 26а, у м. Шепетівці — капітальний ремонт
3000 тис. — загальноосвітня школа I—III ступеня № 1 по 
вул. Гната Кузовкова, 12, у м. Славуті — капітальний ремонт 
будівлі навчального корпусу
6742,58 тис. — легкоатлетичне ядро на спортивному комп-
лексі «Поділля» дитячо-юнацької спортивної школи № 1 по 
вул. Проскурівській, 81, у м. Хмельницькому — реконструк-
ція

м. Київ усього — 162 708,434 тис. гривень, у тому числі:
162 708,434 тис. — друга нитка Головного міського каналі-
заційного колектора — будівництво

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 квітня 2016 р. № 360-р 
Київ

Про виконання резолюції Ради Безпеки ООН  
від 20 липня 2015 р. № 2231 

щодо Ісламської Республіки Іран в частині 
персональних спеціальних економічних 

та інших обмежувальних заходів 
1. У зв’язку з представленням 16 січня 2016 р. Раді Безпеки ООН звіту Ге-

нерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), у 
якому засвідчується виконання Ісламською Республікою Іран заходів у ядерній 
сфері, передбачених пунктами 15.1—15.11 додатку V до Спільного всеосяжно-
го плану дій, схваленого резолюцією Ради Безпеки ООН від 20 липня 2015 р. 
№ 2231 щодо Ісламської Республіки Іран, відповідно до частини першої статті 
5 Закону України «Про санкції» схвалити та внести на розгляд Ради національ-
ної безпеки і оборони України пропозиції щодо застосування таких персональ-
них спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (далі — санкції):

1) заборонити до 18 жовтня 2020 р. або до прийняття відповідного розпо-
рядження Кабінету Міністрів України (але не пізніше 18 жовтня 2020 р.) в’їзд 
на територію України або транзит через її територію фізичних осіб за перелі-
ком згідно з додатком 1.

Зазначена санкція не застосовується у разі, коли:
Рада Безпеки ООН у кожному окремому випадку прийме рішення про те, що 

така поїздка є гуманітарною необхідністю, у тому числі для виконання релігій-
них обов’язків;

Рада Безпеки ООН дійде висновку, що звільнення від дії зазначеної санк-
ції будь-яким іншим чином сприятиме досягненню цілей резолюції Ради Без-
пеки ООН від 20 липня 2015 р. № 2231, у тому числі у разі застосування стат-
ті XV Статуту МАГАТЕ. 

Застосування цієї санкції не повинно мати наслідком відмову у в’їзді на тери-
торію України громадянам України; 

2) вжити до 18 жовтня 2023 р. або до прийняття відповідного розпоряджен-
ня Кабінету Міністрів України (але не пізніше 18 жовтня 2023 р.) заходів до на-
кладення арешту (зупинення видаткових операцій на рахунках) на кошти, інші 
фінансові активи та економічні ресурси, які розміщені на території України і пе-
ребувають у власності або під контролем фізичних осіб, зазначених у додатку 
1 до цього розпорядження, та юридичних осіб, зазначених у додатку 2 до цьо-
го розпорядження, чи юридичних осіб, які контролюються ними чи діють від їх 

імені, та юридичних осіб, які контролюються ними чи перебувають у їх власнос-
ті, у тому числі заборонити надання громадянами України або будь-якими фі-
зичними чи юридичними особами на території України коштів, фінансових ак-
тивів та економічних ресурсів фізичним чи юридичним особам, зазначеним у 
додатках 1 і 2 до цього розпорядження, або для використання в їх інтересах, 
а також на кошти, інші фінансові активи та економічні ресурси інших фізич-
них чи юридичних осіб, які за рішенням Ради Безпеки ООН будуть встановлені 
як такі, що беруть участь в ядерній діяльності Ісламської Республіки Іран, чут-
ливій в плані розповсюдження, або безпосередньо пов’язані з нею, або нада-
ють їй сприяння всупереч зобов’язанням Ісламської Республіки Іран за Спіль-
ним всеосяжним планом дій, беруть участь у розробці Ісламською Республікою 
Іран систем доставки ядерної зброї, зокрема шляхом участі в закупівлях забо-
ронених предметів, товарів, обладнання, матеріалів і технологій, чи надають їй 
підтримку, або фізичних чи юридичних осіб, які контролюються ними або ді-
ють від їх імені, та юридичних осіб, які контролюються ними або перебувають в 
їх власності, у тому числі незаконними шляхами; 

3) санкції, зазначені у підпункті 2 пункту 1 цього розпорядження, не будуть 
застосовуватися щодо коштів, фінансових активів та економічних ресурсів, які 
за рішенням державних органів: 

необхідні для покриття основних витрат, включаючи оплату продуктів харчу-
вання, оренди житла або іпотечного кредиту, ліків та медичного лікування, по-
датків, страхових внесків чи комунальних послуг, або виключно для оплати в 
розумних межах послуг спеціалістів та відшкодування витрат, пов’язаних з на-
данням юридичних послуг, або сплатою зборів чи платою за обслуговування 
відповідно до законів України у зв’язку із звичайним зберіганням або підтри-
манням суми коштів, інших фінансових активів та економічних ресурсів, на які 
накладено арешт (зупинено видаткові операції на рахунках) згідно з підпунктом 
2 пункту 1 цього розпорядження після того, як Раді Безпеки ООН через Мініс-
терство закордонних справ буде надіслано повідомлення про намір надати до-
звіл на доступ до таких коштів, інших фінансових активів та економічних ресур-
сів, та за відсутності негативного рішення Ради Безпеки ООН протягом п’яти ро-
бочих днів з дати надходження повідомлення; 

необхідні для покриття надзвичайних витрат за умови надіслання Раді Без-
пеки ООН через Міністерство закордонних справ повідомлення про прийняття 
такого рішення та його схвалення Радою Безпеки ООН; 

необхідні для реалізації проектів співробітництва в цивільній ядерній сфері, 
зазначених у Додатку III до Спільного всеосяжного плану дій, за умови повідо-
млення Раді Безпеки ООН через Міністерство закордонних справ про таке рі-
шення та його схвалення Радою Безпеки ООН; 

є предметом стягнення згідно із судовим, адміністративним або арбітраж-
ним рішенням, або відповідним забезпечувальним заходом. У цьому випадку 
такі кошти, інші фінансові активи та економічні ресурси можуть використову-
ватися для виконання такого рішення або цього заходу за умови, що рішення 
про це прийнято до 18 жовтня 2015 р. та не спрямовано на задоволення інтер-
есів фізичних чи юридичних осіб, зазначених в підпункті 2 пункту 1 цього роз-
порядження, та Раді Безпеки ООН повідомлено про це через Міністерство за-
кордонних справ; 

необхідні для виконання діяльності, безпосередньо пов’язаної з предмета-
ми, зазначеними в пункті 2 додатка В до резолюції Ради Безпеки ООН від 20 
липня 2015 р. № 2231, або будь-якої іншої діяльності, необхідної для виконан-
ня Спільного всеосяжного плану дій, за умови повідомлення Раді Безпеки ООН 
через Міністерство закордонних справ про таке рішення та його схвалення Ра-
дою Безпеки ООН;

4) дозволяється поповнення рахунків, які заарештовані згідно з підпунк-
том 2 пункту 1 цього розпорядження, за рахунок відсотків або інших надхо-
джень, які належать за цими рахунками, або виплат за контрактами, угодами 
чи зобов’язаннями, які виникли до 18 жовтня 2015 р., за умови, що будь-які та-
кі відсотки, інші надходження та виплати також будуть підпадати під дію цього 
розпорядження і заарештовані;

5) застосування санкцій, зазначених у підпункті 2 пункту 1 цього розпоря-
дження, не повинно заважати здійсненню виплат за контрактами, які були укла-
дені фізичними чи юридичними особами, зазначеними у додатках 1 і 2, до 18 
жовтня 2015 р. за умови, що за рішеннями відповідних державних органів: 

контракт не пов’язаний з будь-якими забороненими предметами, матеріа-
лами, обладнанням, товарами, технологіями, наданням допомоги, професій-
ною підготовкою, фінансовою допомогою, інвестиціями, брокерськими або ін-
шими послугами, зазначеними у додатку В до резолюції Ради Безпеки ООН від 
20 липня 2015 р. № 2231; 

виплати не проводяться безпосередньо або опосередковано фізичним чи 
юридичним особам, зазначеним у додатках 1 і 2. 

Міністерство закордонних справ буде інформувати Раду Безпеки ООН про 
намір України надати дозвіл на зняття з цією метою арешту (відновлення ви-
даткових операцій на рахунках) на кошти, інші фінансові активи або економічні 
ресурси за десять робочих днів до надання такого дозволу. 

2. Органам виконавчої влади надавати Міністерству закордонних справ ін-
формацію: 

про наміри застосування положень підпункту 3 пункту 1 цього розпоряджен-
ня для подальшого інформування Міністерством закордонних справ Ради Без-
пеки ООН з метою отримання її дозволу;

про наміри застосування положень, передбачених підпунктом 5 пункту 1 
цього розпорядження, для її подальшого представлення Міністерством закор-
донних справ Раді Безпеки ООН. 

3. Міністерству закордонних справ доводити до відома відповідних органів 
державної влади інформацію про рішення Ради Безпеки ООН, необхідні для ви-
конання цього розпорядження. 

4. Органам виконавчої влади забезпечити в межах своїх повноважень здій-
снення заходів, передбачених цим розпорядженням. 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
(Додатки із санкційними списками читайте на сайті «Урядового кур’єра»)

Конотопський міськрайонний суд Сумської області викликає 
Сахнюка Романа Юрійовича, 1 березня 1981 року народження 
(адреса: 41600, м. Конотоп, вул. Парківська, 3, корп. 3 Сумської 
області), як відповідача по цивільній справі №2/577/465/16 за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» 
до Сахнюка Романа Юрійовича про стягнення заборгованості 
в сумі 1 772 428,62 грн, у судове засідання, яке відбудеться 
20 травня 2016 року о 08.30 годині в приміщенні суду за адре-
сою: Сумська область, м. Конотоп, вул. Садова, 8, каб. 5, теле-
фон: 2-56-48. При собі необхідно мати паспорт.

Суддя В. В. Гетьман

Білокуракинський районний суд Луганської області викли-
кає в судове засідання представника відповідача – Луганської 
міської ради (м. Луганськ, вул. Коцюбинського, б. 14) по ци-
вільній справі № 409/839/16-ц за позовом Полтавець Ірини 
Борисівни про визнання права власності в порядку спадку-
вання за законом.

Судове засідання відбудеться 23.05.2016 року (резервна 
дата 26.05.2016 р.) о 13.00 годині в залі суду за адресою: Лу-
ганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Попаснянський райсуд Луганської обл. ухвалив 
15.09.2015 р. заочне рішення, справа № 423/485/15-ц, за 
позовом КС «Компаньйон» про стягнення кредиту з Дол-
гополова Сергія Васильовича, Муратова Юрія Миколайо-
вича, Щербакова Андрія Андрійовича, Бурденій Дмитра 
Павловича, сума 21424,36 грн., судовий збір 165,90 грн. з 
кожного. Рішення може бути оскаржено до апеляційного 
суду Луганської обл. протягом 10 діб з дня опублікування.

Суддя Т. В. Мозолєва

Троїцький райсуд Луганської обл. задовольнив позовні 
вимоги КС «Компаньйон» про стягнення кредиту:

22.07.2015 р. Лаврінчук Віктор Сергійович, справа  
№ 433/1280/15-ц; Косточка Маріанна Анатолівна, справа 
№ 433/1278/15-ц; 21.08.2015 р. Розумна Світлана Іванівна, 
Кисла Валентина Іванівна, справа № 433/1601/15-ц; Філіп-
пов Борис Вікторович, Філіппова Валентина Миколаївна, 
справа № 433/1599/15-ц.

Суддя О. І. Суський

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької 
області знаходиться цивільна справа №310/2111/16-ц за позовом 
ПАТ КБ «Приват Банк» до Смирнова Олега Васильовича, Смирно-
ва Дениса Васильовича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором. Судовий розгляд справи призначено на 10 червня 
2016 року о 09 год. 15 хв. в приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Ко-
мунарів, 64, каб. 501, тел.(код 06153) 3-63-75.

Суддя Петягін В. В.
Суд викликає Смирнова Олега Васильовича, Смирнова Дениса 

Васильовича як відповідачів. Явка до суду є обов’язковою. В разі 
неявки справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

Білокуракинський район-
ний суд Луганської облас-
ті повідомляє, що 5 травня 
2016 року розглянуто цивільну 
справу №409/737/16-ц за по-
зовною заявою Яковлевої На-
талії Іванівни до Яковлева Єв-
гена Васильовича про розі-
рвання шлюбу та винесено за-
очне рішення про задоволен-
ня позову.

Суддя Третяк О. Г.

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області пові-
домляє як відповідача Халявінського Павла Семеновича про 
те, що розгляд справи за позовом ПАТ «Альфа-Банк» про 
стягнення заборгованості відбудеться 23.05.2016 року о 09 
год. 00 хв. в приміщенні Білоцерківського міськрайонного су-
ду Київської області за адресою: м. Біла Церква, вул. Турчані-
нова, 7, зал судових засідань № 6, суддя Кошель Б. І.

В разі неявки відповідача до суду без поважних причин, 
справу буде розглянуто в його відсутність.

Обвинувачена Данілова Валентина Францівна, 02.01.1957 
року народження, відповідно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК Укра-
їни викликається на 14 год. 23 травня 2016 року до Хмель-
ницького міськрайонного суду (м. Хмельницький, вул. Пи-
липчука, 1, каб. 7, суддя Лунь Р. В., тел. 0(382) 61-64-60) для 
проведення судового розгляду в кримінальному проваджен-
ні №12015240000000010 за ч. 3 ст. 368 КК України. Поваж-
ні причини неприбуття особи на виклик передбачені у ст. 138 
КПК України. Наслідки неприбуття на виклик передбачені у ст. 
139 КПК України.

Ізюмський міськрайонний суд Харківської області викликає відповідачку Васильчен-
ко Вікторію Леонідівну, яка мешкає за адресою: Харківська область, Ізюмський район, с. 
Бригадирівка, по справі № 623/1015/16-ц, 2/623/598/2016 року за позовом Товариства з 
обмеженою відповідальністю «ЮГРАН» до Васильченко Вікторії Леонідівни, Фермерсько-
го господарства «Яровіт-1» про визнання поновленими договорів оренди землі та визна-
ння недійсними договорів оренди, в судове засідання, яке відбудеться 23 травня 2016 ро-
ку об 11 годині 00 хвилин.

Явка відповідачки Васильченко Вікторії Леонідівни обов’язкова.
У разі неявки справу буде розглянуто за вашої відсутності відповідно до ст. 169 ч. 4 

ЦПК України.
Адреса суду: 64309, Харківська область, м. Ізюм, вул. Соборна, 52.

Суддя Т. Д. Бєссонова

Старобільський районний суд Луганської області викликає відповідачів за позовами ПАТ КБ «При-
ватбанк», ПАТ «Акцентбанк» про стягнення заборгованості у судові засідання, які відбудуться: 

23.05.2016 р.  
Лялюхін Віктор Петрович о 9.30 (останнє відоме місце проживання: Луганська обл., с. Шотове,  

вул. Шевченка, буд. 15), справа № 431/1648/16-ц
Лукаш Ганна Олександрівна о 9.00 (останнє відоме місце проживання: Луганська обл., м. Антрацит, 

вул. Тімірязева, буд. 27), справа №431/1647/16-ц
27.05.2016 р.
Заздравних Сергій Станіславович о 9.00 (останнє відоме місце проживання: Луганська обл., м. Ан-

трацит, вул. Тімірязева, буд. 27), справа №431/1563/16-ц
Суддя О. В. Ткач  

У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
З опублікуванням цього оголошення відповідачі по справах вважаються належним чином повідо-

мленими про час, день та місце проведення судового засідання.

✦      оголошення      ✦      оголошення      ✦      оголошення      ✦      оголошення      ✦      оголошення      ✦      оголошення      ✦      оголошення      ✦
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оголошення
Лозівський міськрайонний суд Харківської області ви-

кликає як відповідача Харченко Ірину Миколаївну,
02.07.1975 р.н., адреса реєстрації: Харківська область,
м. Лозова, вул. Перемоги, буд. 1, кв. 24, на розгляд ци-
вільної справи № 629/1325/16-ц за позовом Харченка
Едуарда Олеговича до Харченко Ірини Миколаївни, тре-
тьої особи – виконавчого комітету Лозівської міської
ради Харківської області про позбавлення батьківських
прав та стягнення аліментів на утримання дітей, який від-
будеться 27.05.2016 року о 15.00 годині в приміщенні
Лозівського міськрайонного суду Харківської області за
адресою: м. Лозова Харківської області, вул. Ярослава
Мудрого, 9.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
вважається повідомленим про час і місце розгляду
справи і у випадку неявки, розгляд справи може бути
проведений за його відсутності за наявними у справі до-
казами з постановленням заочного рішення.

Суддя В. А. Помазан

Дарницький районний суд м. Києва викликає як від-
повідача Івахно (Школу) Оксану Володимирівну, останнє
місце реєстрації якої: м. Київ, вул. Ревуцького, 17-Б, кв.
42, в судове засідання, яке відбудеться 06.06.2016 року
об 11 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-а,
каб. 204, для участі у судовому розгляді цивільної
справи за позовом ПАТ «Родовід Банк» до Івахно
(Школи) Оксани Володимирівни про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач

вважається повідомленим про день, час та місце роз-
гляду справи і в разі неявки його до суду справа може
бути розглянута за його відсутності.

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

Суддя О. М. Колесник

У провадженні Миронівського районного суду Ки-
ївської області перебуває цивільна справа ЄУН
371/171/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Мадояна Самвела Вруйровича, Оксака Олександра
Володимировича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Судове засідання по справі відбудеться 24 травня
2016 року о 09.00 годині в приміщенні суду за адре-
сою: м. Миронівка, вул. Першотравнева, 3, зал су-
дових засідань № 1.

Суд викликає у судове засідання Оксака Олексан-
дра Володимировича як відповідача. Явка до суду є
обов’язковою.

У разі неявки у судове засідання відповідача,
справа буде розглядатися за його відсутності на під-
ставі наявних у справі доказів.

Суддя А. В. Гаврищук

Біловодський районний суд Луганської області викликає як
відповідачів по справах про стягнення заборгованості у судові
засідання, які відбудуться 25.05.2016 року о 08.00:

За позовом ПАТ КБ «Приватбанк»:
Скомського Ігоря Олександровича, 23.10.1970 р.н., останнє

відоме зареєстроване місце проживання (перебування) - Луган-
ська обл., м. Ровеньки;

Лулумян Ашота Рубеновича, 03.09.1968 р.н., останнє відоме
зареєстроване місце проживання (перебування) - Луганська
обл., м. Ровеньки;

Куценко Юлію Олександрівну, 26.11.1979 р.н., останнє відоме
зареєстроване місце проживання (перебування) - Луганська
обл., м. Свердловськ;

Гаргалик Євгенію Михайлівну, 01.01.1958 р.н., останнє відоме
зареєстроване місце проживання (перебування) - Луганська
обл., м. Свердловськ.

За позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк»:
Свінцицьку Любов Володимирівну, 03.04.1960 р.н., останнє

відоме зареєстроване місце проживання (перебування) - Луган-
ська обл.,м. Ровеньки;

Михайлюка Максима Юрійовича, останнє відоме зареєстро-
ване місце проживання (перебування) - Луганська обл., м. Ро-
веньки.

За позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк»:
Вєділіна Сергія Юрійовича, останнє відоме зареєстроване

місце проживання (перебування) - Луганська обл., м. Ровеньки.
За позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк»:
Лопухіну Ганну Петрівну, 04.08.1960 р.н., останнє відоме за-

реєстроване місце проживання (перебування) - Луганська обл.,
м. Свердловськ;

Протасевича Сергія Леонтійовича, 09.09.1959 р.н., останнє ві-
доме зареєстроване місце проживання (перебування) - Луган-
ська обл., м. Свердловськ.

За позовом ПАТ «Ідея Банк»:
Хомутянського Миколу Олександровича, 28.11.1958 р.н., ос-

таннє відоме зареєстроване місце проживання (перебування) -
м. Свердловськ;

Савченко Тетяну Олексіївну, 10.02.1975 р.н., останнє відоме
зареєстроване місце проживання (перебування) - м. Львів;

Логінова  Миколу Семеновича, 19.05.1961 р.н., останнє ві-
доме зареєстроване місце проживання (перебування) - м. Чер-
вонопартизанськ.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Комсо-
мольська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без Вашої участі на під-
ставі глави 8 ЦПК України.

Суддя Г. В. Булгакова

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропет-
ровської області (суддя Бондаренко В. М.) викликає
як відповідача Могілатова Олександра Вікторовича,
29.10.1960 року народження, останнє місце прожи-
вання якого: місто Донецьк, проспект Ілліча, буд. 90,
кв. 10, по цивільній справі № 185/1274/16-ц за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Укрсоц-
банк» до Могілатова Олександра Вікторовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання призначено на 27 травня 2016
року о 09.00 год. за адресою: 51400, Дніпропетров-
ська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135,
каб. № 306.

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

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205,
Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) роз-
глядає цивільну справу ЄУН 229/479/16-ц, номер
провадження 2/229/412/2016 за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційного банку «При-
ватбанк» до Манукова Георгія Олександровича, при-
ватного підприємства «Александрит» про стягнення
заборгованості.

Відповідач у справі Мануков Георгій Олександро-
вич, 07 листопада 1957 року народження (останнє
місце проживання: м. Дружківка, Донецька обл., вул.
Космонавтів, буд. 28, кв. 14) викликається на 17 чер-
вня 2016 року на 10.00 годину до суду, зала № 1, для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. В разі неявки відпові-
дача справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя А. Л. Гонтар

Високопільський районний суд Херсонської об-
ласті повідомляє, що 01 червня 2016 року о 09 го-
дині 00 хвилин в приміщенні суду за адресою: смт
Високопілля, вул. Червоноармійська, 104, Херсон-
ської області відбудеться судовий розгляд по ци-
вільній справі № 652/96/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства КБ «Приватбанк» до Дра-
гуца Олександра Петровича про стягнення заборго-
ваності.

В судове засідання у вищевикладений час викли-
кається як відповідач Драгуца Олександр Петрович,
19.02.1978 року народження.

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

Суддя В. М. Дригваль

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області
повідомляє Куриліву Валентину Василівну, Куриліва Дениса
Васильовича (останнє відоме місце реєстрації: Запорізька
область, Мелітопольський район, с. Тамбовка, вул. Леніна,
121) та Куриліву Ганну Василівну (останнє відоме місце ре-
єстрації: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Червоно-
гірська, 12) про те, що 26 травня 2016 року о 09:00 в
приміщенні Мелітопольського міськрайоного суду Запорізь-
кої області за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь,
вул. Шмідта, 11, слухатиметься цивільна справа за позовом
Семенівської сільської ради Мелітопольського району За-
порізької області до Курилівої Валентини Василівни, Кури-
ліва Дениса Васильовича, Курилівої Ганни Василівни про
зняття осіб з реєстрації місця проживання. Суддя Купавська
Н. М. З опублікуванням оголошення про виклик відповідачі
у даній справі Куриліва В. В., Курилів Д. В., Куриліва Г. В.
вважаються повідомленими про час та місце розгляду
справи. У разі неявки відповідачів у судове засідання справа
розглядатиметься за їхньої відсутності.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає як
відповідача Голому Артема Віталійовича по цивіль-
ній справі № 752/517/16-ц за позовом Некрасова Ан-
дрія Олеговича, що діє від імені та в інтересах
Голоми Анни Володимирівни до Голоми Артема Ві-
талійовича про визначення місця проживання ди-
тини.

Судове засідання відбудеться 14 червня 2016 року
о 12 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: 
м. Київ, вул. П. Потєхіна, 14А, каб. 35.

Ви маєте право подати до суду письмові запере-
чення проти позову з посиланням на докази чи по-
відомити про поважність причин неявки.

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

Суддя Плахотнюк К. Г.

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріу-
поля Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. Мета-
лургів, 31) знаходиться цивільна справа за позовом
Савченка Олексія Сергійовича до Савченко Олени Лео-
нідівни, третя особа: Служба у справах дітей Жовтневої
районної адміністрації Маріупольської міської ради про
позбавлення батьківських прав.

Відповідачка Савченко Олена Леонідівна, остання ві-
дома адреса мешкання: Донецька область, м. Маріуполь,
б-р Шевченка, 262, кв. 45, викликається для участі у роз-
гляді справи, який відбудеться 14 червня 2016 року о
14.00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріу-
поль, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази, якими вони обґрунтовуються. У
випадку неприбуття відповідачка повинна повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
за її відсутності.

Суддя Васильченко О. Г.

Лозівський міськрайонний суд Харківської області викли-
кає Воскобойника Вадима Станіславовича, 24 листопада
1988 року народження, як відповідача на розгляд цивільної
справи за номером 629/1119/16-ц, номер провадження
2/629/711/2016 за позовною заявою Публічного акціонер-
ного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Воско-
бойника Вадима Станіславовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором у судове засідання,
яке відбудеться 27 травня 2016 року о 12 годині 00 хвилин
у залі судових засідань Лозівського міськрайонного суду
Харківської області, м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 9.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вва-
жається повідомленим про час і місце розгляду справи.

У разі неможливості прибути у судове засідання, відпо-
відач повинен повідомити про причини неявки. У разі неявки
в судове засідання і неповідомлення суду про причину не-
явки, справа буде розглянута за відсутністю відповідача.

Суддя О. А. Шевцов

Згідно з декларацією голови Харитонівської сільської
ради Зубленко Зінаїди Святославівни за 2015 рік загальна
сума сукупного доходу декларанта склала 271332 грн., в
тому числі заробітна плата 157585 грн., загальна сума су-
купного доходу членів сім’ї склала 21150 грн., в тому числі
інші види доходів 19450 грн. Із суми нарахованого доходу
було утримано відповідний податок.

У власності декларанта перебувають житлові будинки за-
гальною площею 77,2 кв.м., 151,6 кв.м., автомобіль ВАЗ
21074, об’єм двигуна 1690, 2004 року випуску, земельні ді-
лянки 16392 кв.м., 19297 кв.м., номінальна вартість цінних
паперів 15,00 грн., у власності членів сім’ї декларанта пере-
бувають житловий будинок загальною площею 169,6 кв.м.,
автомобіль Легковий ІЖ 2125, КОМБІ-Б 1500, 1979 року ви-
пуску, MERCEDES-BENZ VITTO 111, 2007 року випуску, інші
засоби ЮМЗ-6 АКА, об’єм двигуна 49,40, 1991 року випуску,
причіп легковий БЗП, 2012 року випуску, земельні ділянки
1262 кв.м., номінальна вартість цінних паперів 153,00 грн.,
розмір внесків до статутного капіталу товариства 9000 грн.

Згідно з декларацією секретаря Харитонівської
сільської ради Гаєвської Людмили Анатоліївни за
2015 рік загальна сума сукупного доходу декларанта
склала 164992,62 грн., в тому числі заробітна плата
148459,02 грн., загальна сума сукупного доходу чле-
нів сім’ї декларанта склала 34697,06 грн., в тому
числі заробітна плата 32997,06 грн. Із суми нарахо-
ваного доходу було утримано відповідний податок.

У власності декларанта перебуває квартира за-
гальною площею 41,2 кв.м., автомобіль MAZDА 626,
об’єм двигуна 1998, 1999 року випуску, сума коштів
на рахунках у банках 20 тис. грн., у власності членів
сім’ї декларанта перебувають земельні ділянки 1942
кв.м. та 1100 кв.м., житловий будинок 63,1 кв.м.,
CHEVROLET NIVA,об’єм двигуна 1690, 2007 року ви-
пуску.

Обухівський районний суд Київської області по
цивільній справі № 2-710/16 за позовом ТОВ «Євро-
центргруп» до Романова Сергія Анатолійовича, Ро-
манова Дмитра Ігоровича, Романової Тетяни
Миколаївни, Романової Катерини Юріївни про усу-
нення перешкод у здійсненні права користування не-
рухомим майном викликає до суду як відповідачів
Романова Сергія Анатолійовича, Романова Дмитра
Ігоровича, Романову Тетяну Миколаївну, Романову
Катерину Юріївну на 30 травня 2016 року о 10.00 год.

Судове засідання відбудеться під головуванням
судді Болобана В.Г. в приміщенні суду, що розташо-
ване за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Київ-
ська, буд. 20.

В разі неявки відповідачів справа буде розглянута
у їх відсутність на підставі наявних у справі доказів.

Суддя В. Г. Болобан

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул.
Радянська, 39а) розглядає цивільну справу за позо-
вом Публічного акціонерного товариства комерцій-
ний банк «Приватбанк» до Міцах Олексія
Володимировича про стягнення заборгованості за
кредитним договором № б/н від 02.02.2012 року.

Відповідач Міцах Олексій Володимирович викли-
кається на 26 травня 2016 року на 09.30 годину до
Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 15,
для участі у розгляді справи у відкритому судовому
засіданні.

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

Суддя Здоровиця О. В.

Повідомляємо ТОВ «ФІНАНСОВИЙ ДІМ «ІНВЕС-
ТИЦІЙНИЙ СОЮЗ», код ЄДРПОУ 34849834, адреса: 83003,
Донецька обл., м. Донецьк, вул. Карпинського, буд. 24., що Пуб-
лічне акціонерне товариство «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПІВДЕН-
КОМБАНК», код ЄДРПОУ 19358767 («Первісний кредитор») за
Договором про відступлення права вимоги № А-04/01-КЮ від 19
квітня 2016 р. відступив Товариству з обмеженою відповідаль-
ністю «Фінансова компанія «ЕКС-РАЙТ», код ЄДРПОУ 39114819
(«Новий кредитор»), права вимоги, що виникли в Первісного
кредитора на підставі Договору про надання мультивалютної від-
новлювальної відкличної кредитної лінії № 80К-01Ю від 10 квітня
2012 р., що укладений між Первісним кредитором та ТОВ «Фі-
нансовий дім «Інвестиційний Союз» («Основний договір»). За-
гальна сума відступлених Первісним кредитором Новому
кредитору прав вимоги за Основним договором станом на 18
квітня 2016 р. – 274 471 787,11 грн. У зв’язку з цим вищевказана
сума боргу за Основним договором підлягає сплаті Новому кре-
дитору. Також повідомляємо, що права за Іпотечним договором
№ З_01Ю/6, посвідченим 21 березня 2013 року Бочкарьовою
А.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального
округу за реєстровим № 836, укладеним між Первісним креди-
тором та ВІДКРИТИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ХІМНАФ-
ТОМАШПРОЕКТ», код за ЄДРПОУ 00219632, перейшли до Нового
кредитора за Договором про відступлення прав за іпотечними
договорами від 20.04.2016 року, Реквізити Нового кредитора:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія
«ЕКС-РАЙТ», код ЄДРПОУ 39114819 01004, м. Київ, вул. Горь-
кого, будинок 9, р/р 265030858800/980 ПАТ «БАНК «Український
капітал» МФО 320371.

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідомляє, що вважаються втра-
ченими наступні бланки:

обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності влас-
ників наземних транспортних засобів: серія АІ: 8890406-8890415,
8881089-8881090, 8891432-8891433, 7815876-7815877, 8891551-
8891552, 8675583, 8881472, 3844685, 8667178, 8886229, 8883518,
8889788, 7997520, 8891559; серія АЕ: 5480873, 5480883, 3234959,
6164695, 5479304, 3214797, 3235736, 6160293, 3225224, 7818930,
3232986, 6162095-6162096, 6168329-6168330; Зелена Картка Європа:
10897149, 11488202; добровільне страхування відповідальності за
оплату наданих послуг під час поїздки за кордон: 2079287, 2124239,
2123174, 2123185, 2039538, 2127879, 2144231, 2072030, 2078204,
2078350, 2078586, 2007352, 1628582, 2093830, 2215779, 2105093,
2105354, 2069035, 2150325, 2083089, 2083173, 2264002, 2024400,
1988211, 2024129, 2024240, 2024337, 2037325, 2068278, 1852842,
2124657, 2105501, 2121635, 2057895, 2091871, 2091884, 2091889,
2163328, 2106598, 2106596, 2145749, 2106601, 2145752, 2145755,
2145760, 2091531, 2091533, 2106384, 2106386, 2106393, 2145449,
2163133, 2163166, 2091961, 2132375, 2091503, 2091505, 2091509,
2091892, 2091899, 206567, 2065653, 1891289, 2169654, 2159159,
2141816, 2141446, 2118587, 2156606, 1972857, 1903193, 1903645,
1903648, 1903672, 1903677, 1903682, 2123950, 2147917, 2147934,
2004132, 2023135, 2086142, 2147236, 2023229, 2086781, 2086815,
2086868, 2086879, 2086885, 2086331, 2103015, 2103017, 2103038,
2147426, 2147524, 2004833, 2086593, 2086628,2123338, 2147832,
2045410, 2104816, 2074418, 2074423, 2140343-2140344, 2078206-
2078210, 2105304-2105305, 2123056-2123066, 2093112-2093113,
2047376-2047378, 2150349-2150350, 2024390-2024391, 1857920-
1857924, 2091568-2091569, 2091573-2091580, 2091873-2091875,
2091878-2091879, 2092003-2092005, 2091524-2091525, 2091515-
2091516, 2065650-2065651, 1854905-1854906, 2169047-2169050,
2132761-2132762, 2123472-2123473, 2147199-2147200, 2086857-
2086859, 2086396-2086397, 2123340-2123341.

Маньківський районний суд Черкаської області
викликає в судове засідання по цивільній справі
№701/388/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк»
до Нікітченко Олени Леонідівни про стягнення за-
боргованості як відповідача Нікітченко Олену Леоні-
дівну. Судове засідання відбудеться о 9:00 год. 30
травня 2016 року в приміщенні суду за адресою: вул.
Леніна, 8, смт Маньківка Маньківського району Чер-
каської області. У разі неявки відповідача справа
буде розглянута без його участі.

Суддя І. Д. Калієвський

В провадженні Бориспільського міськрайонного
суду перебуває цивільна справа за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Акціонерний банк
«Експрес-Банк» до Журавля Сергія Борисовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

У зв’язку з цим суд викликає Журавля Сергія Бо-
рисовича у судове засідання, що відбудеться о 14
годині 00 хвилин 1 червня 2016 року за адресою: 
м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, 10, каб. № 7.

Суддя Борець Є. О.

Запорізький районний суд Запорізької області ви-
кликає Чернявського Афанасія Олександровича,
05.06.1952 р.н., в якості відповідача у цивільній
справі за позовом Товариства з обмеженою відпо-
відальністю «Служба термінового кредитування» до
Чернявського Афанасія Олександровича про стяг-
нення боргу. Судове засідання відбудеться
31.05.2016 р. о 09-45 год. за адресою: м. Запоріжжя,
вул. Істоміна, буд. 10. Суддя Сакоян Д. І. У разі не-
явки відповідача справа розглядатиметься за наяв-
ними у справі матеріалами з постановленням
заочного рішення.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл. повідом-
ляє, що цивільна справа № 2/243/2014/2016 за позовом ПАТ
«Укрсоцбанк» до Андрєєнка Ігоря Миколайовича про стяг-
нення заборгованості за кредит призначена до розгляду на
25.05.2016 р. о 08-30 год., резервна дата 27.05.2016 р. о 08-
20 год., резервна дата 01.06.2016 р. о 08-00 год.

Явка відповідача — Андрєєнка Ігоря Миколайовича,
15.06.1967 року народження, зареєстрованого за адресою:
м. Горлівка Донецької обл., проспект Перемоги, 50/33, є
обов’язковою.

У разі неявки до судового засідання справа буде розгля-
нута без Вашої участі з винесенням заочного рішення.

При собі мати паспорт.
Суддя Руденко Л. М.

Макарівським районним судом Київської
області було винесено заочне рішення від
10.06.2015 року, яким позовні вимоги Пуб-
лічного акціонерного товариства Комерцій-
ний банк «Приват банк» до Федевича
Богдана Андрійовича про стягнення забор-
гованості задоволено.

Суддя А. В. Косенко

24.05.2016 року о 10-30 годині у примі-
щенні Новоайдарського районного суду Лу-
ганської області буде слухатись цивільна
справа №419/958/16-ц, №2/419/160/2016 за
позовом Волобуєвої Алевтини Олексан-
дрівни до Волобуєва Сергія Михайловича
про позбавлення батьківських прав.

Суддя Л. Д. Добривечір

Втрачений паспорт 
громадянина України Кобзаренка Івана

Васильовича, СО 402819, виданий 
Ватутінським РУ ГУ МВС України у місті

Києві 1 червня 2000 року, 
вважати недійсним

з 24 квітня 2016 року.

Втрачені два суднові свідоцтва
про мінімальний склад екіпажу судна,
яке здійснює плавання на внутрішніх

водних шляхах України на судно БТ-466 
«ВВШ № 000766», судно Валя Котик

«ВВШ № 000765», 
вважати недійсними.

Втрачений паспорт
громадянина України, виданий 

Костянтинівським МВ УМВС України 
в Донецькій області 25.06.1996 р. на ім’я

Філоненко Сергій Миколайович, 
ВА 434397, 

вважати недійсним.
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Менський районний суд Чернігівської області викликає в
якості відповідачки Касілову (Шелег) Людмилу Вікторівну (ос-
таннє відоме місце проживання: вул. Піонерська, 22, смт Березна
Менського району Чернігівської області) по цивільній справі
738/721/16-ц, № провадження 2/738/168/2016 за позовом Сви-
ридова Володимира Петровича в інтересах малолітньої Свири-
дової Анастасії Володимирівни до Касілової (Шелег) Людмили
Вікторівни про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться о 08.30 год. 14 червня 2016
року у приміщенні суду за адресою: вулиця Сіверський шлях 
№ 146, місто Мена Чернігівської області, 15600, під головуван-
ням судді Сови Т. Г.

В разі неявки особи, яка викликається, справу буде розгля-
нуто за її відсутності на підставі наявних доказів в матеріалах
справи.

В провадженні Приморського районного суду м. Одеси
знаходиться цивільна справа №522/3899/16ц за позовом Ря-
бовола Володимира Віталійовича до Рябовол Дар’ї Андріївни
про розірвання шлюбу.

Суд викликає у якості відповідача Рябовол Дар’ю Андрі-
ївну у судове засідання, яке відбудеться 26.05.2016 року о
09 год. 30 хвилин у приміщенні Приморського районного
суду за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33 (зал судових
засідань № 208).

Приморський районний суд пропонує відповідачу подати
пояснення, заперечення та усі наявні  докази по справі осо-
бисто або через представника.

У разі Вашої неявки у судове засідання, справа може бути
розглянута у Вашу відсутність.

Суддя Бойчук А. Ю.

Миронівським районним судом Київської області
викликається відповідач Логвиненко Олександр Ми-
колайович на судовий розгляд цивільної справи ЄУН
371/294/16-ц за позовом Логвиненко Надії Олексан-
дрівни до Логвиненка Олександра Миколайовича
про розірвання шлюбу, який відбудеться 23 травня
2016 року о 10 годині 00 хвилин в приміщенні суду
за адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. Пер-
шотравнева, 3. 

Суддя А. С. Поліщук

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача Бугайова
Сергія Васильовича (91015, м. Луганськ, кв. Зарічний,
б. 5, кв.180) по цивільній справі №409/1059/16-ц за
позовом ПАТ «АК «Експрес-Банк» про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 27.05.2016 року (ре-
зервна дата 31.05.2016 р.) о 10-00 годині в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

В провадженні судді Бердянського міськрайон-
ного суду Ліхтанської Н. П. знаходиться цивільна
справа за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Юркова
Сергія Миколайовича про стягнення заборгованості
за договором кредиту.

Судовий розгляд справи призначено на 09 годину
00 хвилин 06 червня 2016 року в приміщенні Бер-
дянського міськрайонного суду за адресою: Запо-
різька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64,
каб.502. Суд викликає як відповідача Юркова Сергія
Миколайовича.

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

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідачів у судове засідання Гриценко
Олену Іванівну, Гриценка Миколу Федоровича по
справі № 433/655/16-ц за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Укрсоцбанк» до Гриценко
Олени Іванівни, Гриценка Миколи Федоровича про
стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 02 червня 2016 року о 14
год. 00 хв. за адресою: Луганська область, смт Тро-
їцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Кагарлицький районний суд Київської області ви-
кликає в якості відповідача гр. Марченка Віктора
Григоровича, 08.09.1964 p. н., по цивільній справі 
№ 368/646/16-ц за позовом Єршової Любові Макси-
мівни до Марченка Віктора Григоровича, третя особа
— Балико-Щучинська сільська рада про визнання
особи такою, що втратила право користування жит-
ловим приміщенням. Судове засідання відбудеться
30.05.2016 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні суду
за адресою: вул. Володимира Великого, 3, м. Кагар-
лик, Київська область. 

Суддя Шевченко І. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ Акціонерно-комерційний банк «Капітал» до Моісєєнка Ва-
лерія Павловича про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

Відповідач у справі Моісєєнко Валерій Павлович, що мешкає
за адресою: м. Бахмут Донецької області, вул. Ломоносова, 2-а,
кв. 23, викликається на 8.30 годину 24 травня 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

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жов-
тня), 4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укр -
соцбанк» до Пономаренко Наталі Шахріярівни про
стягнення заборгованості. Відповідач по справі Понома-
ренко Наталя Шахріярівна (зареєстрована за адресою:
83016, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Кірова, 26/53),
викликається на 27 травня 2016 року о 09-50 год. до
суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. Г. Геря

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жов-
тня) 4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укр -
соцбанк» до Пронічева Юрія Юрійовича про стягнення
заборгованості. Відповідач по справі Пронічев Юрій Юрі-
йович (зареєстрований за адресою: 85280, Донецька
обл., м. Дзержинськ, смт Кірове, вул. Соцмістечко, 29/1)
викликається на 27 травня 2016 року о 09.40 год. до
суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. Г. Геря

Біловодський районний суд Луганської області викликає
в якості відповідача Мар’єнко Любов Олександрівну, третя
особа — фермерське господарство «Мар’єнко» для участі
в цивільній справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Державний ощадний банк України» в особі філії
— Луганського обласного управління AT «Ощадбанк» про
стягнення заборгованості за кредитним договором, яке від-
будеться 27 травня 2016 року о 15 годині 00 хвилин у при-
міщені суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ,
вул. Комсомольська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін вони
вважаються повідомленими про час та місце слухання
справи. У разі неявки справу буде розглянуто без Вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. А. Карягіна

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача в судове засідання Сокірку
Ірину Миколаївну в справі № 433/440/16-ц за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Укрсоц-
банк» до Сокірки Ірини Миколаївни про стягнення
заборгованості.

Засідання відбудеться 24 травня 2016 року о 14
год. 30 хв. за адресою: Луганська область, смт Тро-
їцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача у судове засідання Самаріна
Олександра Євгенійовича по справі № 433/635/16-ц
за позовом Самаріної Оксани Миколаївни до Сама-
ріна Олександра Євгенійовича про розірвання
шлюбу.

Засідання відбудеться 25 травня 2016 року о 10
год. 00 хв. за адресою: Луганська область, смт Тро-
їцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Кремінський районний суд Луганської області, 
що розташований за адресою: Луганська область, 
м. Кремінна, вул. Тітова, 5, викликає Назаренко
Юлію Іванівну та Рябініна Валентина Івановича як об-
винувачених в судове засідання по кримінальному
провадженню № 414/1899/15-к, провадження 
№ 1-кп/414/176/2015 стосовно Назаренко Юлії Іва-
нівни та Рябініна Валентина Івановича, обвинуваче-
них за ч. 2 ст. 110 КК України, що відбудеться 25
травня 2016 року о 10 годині 00 хвилин.

Суддя Є. М. Акулов

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає у судове засідання як відповідача:

Спіріна Антона Сергійовича для розгляду цивільної
справи за позовом Спіріної Катерини Володимирівни до
Спіріна Антона Сергійовича про розірвання шлюбу, яке
відбудеться 25 травня 2016 року о 08 годині 00 хвилин
(резервна дата судового засідання 31 травня 2016 року
о 08 годині 00 хвилин) в приміщенні Новопсковського
районного суду за адресою: вул. Українська (Леніна), 28,
смт Новопсков Луганської області.

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

Суддя Д. С. Тарасов

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає сторони по справі та повідомляє, що 25 травня 2016
року о 10 годині 30 хвилин відбудеться розгляд справи
про відновлення провадження по справі № 427/907/14-а
за адміністративним позовом Гайдамащук Ольги Сергі-
ївни до управління соціального захисту населення Свер-
дловської міської ради Луганської області про визнання
дій неправомірними та зобов’язання вчинити певні дії.

Судове засідання відбудеться у приміщенні суду за
адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Лу-
ганська, 30.

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

Суддя Є. О. Соболєв

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа
№310/1142/16-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «Приватбанк» до Однокоз
Руслана Володимировича про стягнення заборгованості
за кредитним договором. Судовий розгляд справи при-
значено на 08 червня 2016 року о 13 год. 15 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 Однокоз Руслана Володимировича як
відповідача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки
справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа
№310/1225/16-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «Приватбанк» до Гудимова
Юрія Степановича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Судовий розгляд справи призначено
на 08 червня 2016 року о 13 год. 45 хв. в приміщенні
Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запо-
різька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64,
каб.409. Суддя Парій О. В., тел. (код 06153) 4-70-63.

Суд викликає Гудимова Юрія Степановича як відпові-
дача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки справа
розглядатиметься за наявними матеріалами.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа
№310/235/16-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «Приватбанк» до Маначин-
ської Лариси Іллівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Судовий розгляд справи призна-
чено на 08 червня 2016 року о 13 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 Маначинську Ларису Іллівну як відпо-
відача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки
справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа
№310/241/16-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «Приватбанк» до Сазонової
Любові Олексіївни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Судовий розгляд справи призначено
на 08 червня 2016 року о 13 год. 30 хв. в приміщенні
Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запо-
різька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64,
каб.409. Суддя Парій О. В., тел. (код 06153) 4-70-63.

Суд викликає Сазонову Любов Олексіївну як відпові-
дача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки справа
розглядатиметься за наявними матеріалами.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№157) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» до Яценко Г.С. про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Відповідач у цивільній справі № 233/1433/15-ц —
Яценко Ганна Сергіївна, 01.10.1987 р.н., зареєстрована за адре-
сою: Донецька область, м. Макіївка, с. Первомайський, вул. Бе-
регова, 21, викликається у судове засідання на 08-15 год.
25.05.2016 року. Розгляд зазначеної цивільної справи відбу-
деться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду До-
нецької області (корп. №2, каб. №16). Відповідачу пропонується
надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута за його відсутності. 

Суддя Т. О. Мартишева

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа
№310/2454/16-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «Приватбанк» до Олейник
Світлани Вікторівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Судовий розгляд справи призна-
чено на 08 червня 2016 року о 14 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 Олейник Світлану Вікторівну як відпо-
відача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки
справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє,
що розгляд цивільної справи  №2-621/16 за позовом Мо-
торола Трейдмарк Холдінгс, ЛЛС до Державної служби
інтелектуальної власності України, Найдьонова Станіс-
лава Аркадійовича про дострокове припинення дії сві-
доцтва України №45890 на знак для товарів і послуг
«Мото» призначено на 30 травня 2016 року о 14 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 Найдьо-
нов Станіслав Аркадійович, останнє відоме місце реєс-
трації якого за адресою: Дніпропетровська область,
Кіровський район, пр. Пушкіна, 37, кв. 7.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(суддя О. О. Наумик) викликає в судове засідання, яке від-
будеться 23 травня 2016 року о 13-30 год. за адресою: 
м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп.2, каб.24, по
справі за позовом Публічного акціонерного товариства КБ
«Приват банк» про стягнення заборгованості, в якості від-
повідача:

Пяленко Валентину Василівну, останнє місце прожи-
вання: 86119, Донецька область, м. Макіївка, вул. Паркова,
буд. 9а, корп. 6. Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення 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.

Гадяцький районний суд Полтавської області викли-
кає Крохмаля Анатолія Григоровича (остання відома ад-
реса: с. Веприк Гадяцького району, Полтавська область)
як відповідача по цивільній справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства комерційного банку «При-
ватбанк» до Крохмаля Анатолія Григоровича про
стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться
27 травня 2016 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні суду
за адресою: вул. Лесі Українки, 6, м. Гадяч Полтавської
області. В разі неявки відповідача в судове засідання та
неповідомлення про причини неявки, справа буде роз-
глянута за його відсутності. 

Суддя Киричок С. А.

Приазовським районним судом Запорізької об-

ласті викликається до суду Радалов Микола Олек-

сійович (останнє відоме місце проживання: 69000,

Запорізька обл., Приазовський р-н, с. Георгіївка, вул.

Річна, буд. 8) на 13 годин 30 хвилин 31.05.2016 р.

для участі у розгляді справи № 325/405/16-ц по суті за

позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборго-

ваності за кредитним договором.

Суддя Диденко Є. В.

Оболонський районний суд м. Києва викликає
Дем’яненка Артема Васильовича у якості відповідача
по цивільній справі № 2/756/1216/16 за позовом ПАТ
КБ «Приват Банк» до Дем’яненка Артема Васильо-
вича про стягнення заборгованості у судове засі-
дання на 25 липня 2016 р. о 16:00 год. Адреса суду:
м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 27, суддя Луценко
О. М.

У разі неявки та неповідомлення суду про причини
неявки в судове засідання, справа буде розглянута
за Вашої відсутності за наявними у справі доказами
відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області
викликає Гаврильченко Любов Миколаївну, 16.07.1962
року народження (останнє відоме місце проживання:
Сумська область, м. Конотоп, вул. Паризької Комуни, 36)
як відповідача по цивільній справі №577/1352/16-ц за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Гаврильченко Любові
Миколаївни про стягнення заборгованості за кредитним
договором у судове засідання, яке відбудеться 26 травня
2016 року о 09 годині 15 хвилин у приміщенні суду за
адресою: Сумська область, м. Конотоп, вул. Садова, 8,
каб. № 7, тел. 2-54-49, 6-31-65.

При собі необхідно мати паспорт.
Суддя В. О. Кравченко

Вугледарський міський суд Донецької області (85670, м. Вуг-
ледар, вул. Трифонова, 22) розглядає цивільну справу за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Процюк О. О., Процюк В. Ю.

Відповідачі по справі: Процюк Олена Олександрівна,
24.08.1962 року народження, місце реєстрації: 85670, Донецька
область, м. Вугледар, вул. Трифонова, буд. 30, кв.38; Процюк Ві-
талій Юрійович, 16.01.1984 року народження, місце реєстрації:
85700, Донецька область, Волноваський р-н, с. Єгорівка, вул.
Б.Хмельницького, буд.56. Справу призначено до розгляду на
10.00 годину 31 травня 2016 року.

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
у їх відсутність.

Суддя О. Г. Луньова

Вугледарський міський суд Донецької області (85670, 
м. Вугледар, вул. Трифонова, 22) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Процюк І. Ю., Процюк
О. О.

Відповідачі по справі: Процюк Ірина Юріївна, 13.05.1987
року народження, Процюк Олена Олександрівна, 24.08.1962
року народження; місце реєстрації: 85670, Донецька об-
ласть, м. Вугледар, вул. Трифонова, буд. 30, кв.38.

Справу призначено до розгляду на 10.30 годину 31
травня 2016 року.

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

Суддя О. Г. Луньова

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання представника від-
повідача — Луганської міської ради (м. Луганськ,
вул. Коцюбинського, б.14) по цивільній справі
№409/1010/16-ц за позовом Сіренка Миколи Васи-
льовича про визнання права власності в порядку
спадкування за законом.

Судове засідання відбудеться 25.05.2016 року (ре-
зервна дата 27.05.2016 р.) об 11-00 годині в залі
суду за адресою: Луганська область, смт Білокура-
кине, пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу за позовом ПАТ АБ «Експрес Банк»
до Колікова С. С. про стягнення заборгованості.

Відповідач Коліков Сергій Сергійович, останнє місце
реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Слов’янськ,
вул. Садова, буд. 4, викликається 26 травня 2016 року о
15 год. 15 хв. до суду для участі у розгляді справи по
суті.

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

Суддя О. В. Неженцева
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

На Вінниччині
навчають долати
перешкоди змолоду

Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»

ГАРТ. Сучасні школярі зазвичай вільний час проводять за
комп’ютером, а ось  юнь у Ямпільському районі, що на  Він-
ниччині, залучають до цікавих змагань завдяки військово-па-
тріотичному клубу «Форпост», який у селі Пороги нещодавно
відкрив військово-спортивний комплекс для відпрацювання
військових дисциплін, туристичної підготовки та цивільного
захисту. «Комплекс створено  для організації та проведення
навчально-польових зборів з допризовною молоддю, військо-
во-спортивних зборів громадських організацій, військово-па-
тріотичних ігор «Застава», «Сокіл» та змагань зі спортивного
туризму», — розповів  директор ВПК «Форпост»  Федір Во-
дянюк. 

Для створення усього необхідного залучили спонсорські
кошти і самі добре потрудилися. Тактична смуга перешкод
містить елементи єдиної армійської смуги перешкод, турис-
тичної смуги перешкод та перешкоди, які можуть бути в при-
роді або на полі бою. А саме — траншея, рів, лабіринт, пар-
кан, бум, стіна з віконними отворами, коридор під колючим
дротом, паралельна драбина, підземний хід, «зруйнований
міст», колода, траверс, навісна переправа, паралельна пере-
права, каміння, металева вежа зі сходами на другий поверх
та  спуском по стіні, а також для стрибків з висоти і відпра-
цювання парашутно-десантної підготовки, шини, стрілецький
тир для пневматичної зброї.

«Форпост» має підрозділи «Юний прикордонник», «Десан-
тник-розвідник», «Юний рятувальник», «Зв’язківець» та спів-
працює з Погребищенською православною парашутно-де-
сантною школою, обласною федерацією рукопашного бою,
відділенням всеукраїнського руху «Школа безпеки», підроз-
ділом прикордонної служби та служби з надзвичайних ситуа-
цій,  військовими  комісаріатами.  «В умовах військової агре-
сії створення комплексу  є пріоритетом у діяльності влади
району та клубу «Форпост» з  підготовки молоді до служби в
Збройних силах України. Коли на сході країни точаться бої,
слід думати про те, хто захищатиме Україну завтра. Війна за-
кінчиться, але теперішні школярі мають бути готовими до
припинення будь-якої агресії в майбутньому», — зазначив під
час відкриття спортивного комплексу голова обласної ради
Анатолій Олійник.
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МІСТЕР БАТЕРФЛЯЙ. Український плавець Андрій Говоров
став чотириразовим чемпіоном Європи, захистивши титул
найсильнішого на континенті у плаванні на 50 метрів батер-
фляєм. 

Своє чергове «золото» українець виборов на чемпіонаті Єв-
ропи-2016 з водних видів спорту в Лондоні (Велика Британія),
вигравши у вівторок фінальний заплив на своїй коронній дис-
танції — 22,92 секунди. Другим на цій дистанції був угорець
Ласло Чех (23,31), «бронза» у британця Бенджаміна Прауда
(23,34). До цього Говоров вигравав 50-метрівку батерфляєм на

чемпіонатах Європи у польському Щецині-2011, данському 
Хернінгу-2013 та ізраїльській Нетанії-2015.

До речі, у півфіналі нинішньої континентальної першості Ан-
дрій Говоров виграв з рекордним часом чемпіонатів Європи —
22,73 секунди, поліпшивши власне досягнення, встановлене на
першості континенту-2014 в Берліні (22,87).

Ще одна українська надія Дарина Зевіна на дистанції 200
метрів на спині здобула срібну нагороду з результатом 2:07.48,
поступившись 47 десятими угорці Катінці Хоссу (2:07.01). Ре-
зультат Дарини став новим рекордом України. 

Кінцева зупинка — Монте-Карло
ШАТЛ ДЛЯ ТУРИСТІВ. У Києві презентували діючий прототип
першого електромобіля, розробленого та зібраного в Україні

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

Це нове бачення ексклю-
зивного пасажирського

транспорту, стверджують
розробники. Він покликаний
стати ідеальним туристичним
шатлом для готельного
трансферу, таксі в екскурсій-
них зонах тощо. Вперше про-
тотип Synchronous  побачили
у квітні цього року на 11-й
щорічній конференції з пи-
тань екологічно чистого
транспорту й відновлюваних
джерел енергетики у Монако,
повідомляє сайт electricma-
rathon.com.

— Ідея ексклюзивного
електромобіля спала нам на
думку, коли ми, перебуваю-
чи у Монако, не змогли ви-
кликати таксі, — розповідає
СЕО компанії-розробника
Electric Marathon Internatio-
nal Андрій Білий. — Отже,
вирішили створити транс-
портний засіб спеціально для
таких локацій, як Монте-
Карло. Наша компанія зай-
мається організацією щоріч-
ного електромобільного ма-
рафону, що фінішує в Мон-
те-Карло. Але хотілося зро-
бити щось значуще, щоб за-
пам’яталося. І ми зробили.
2015 року презентували в
Монако концепт, який ви-
кликав зацікавленість. Ми-
нув рік, й ми дійшли до робо-
чого прототипу. У Монако
були здивовані: вони не так
часто працювали з нашою
країною й не гадали, що ук-
раїнці можуть бути настіль-
ки результативними.

В українського електрока-
ра є шанси набути попиту в
Монако, вважає Почесний
консул Монако в Естонії
Юрій Тамм:

— Уряд Монако та особис-
то Його Світлість князь Аль-
бер ІІ прикладають неабия-
ких зусиль щодо збереження
навколишнього середовища й
розвитку екологічно чистих
технологій, — каже він. — То-
му нова модель електромобі-
ля актуальна для цієї країни.
Як і Князівство Монако, Syn-
chronous  має консервативне
«обличчя» та сучасне, техно-
логічно розвинене «серце».

Українські дизайнери за-
значають, що ідею зробити
своє дітище схожим на спор-
ткар відкинули відразу —

ним жителів Монако не зди-
вуєш. Тож обрали досить смі-
ливу концепцію ретрофуту-
ризму: автомобіль, сучасний
зсередини та схожий на ста-
ровинну карету ззовні.

А керівник компанії, яка
допомагала розробляти інжи-
нірингову частину проекту,
Сергій Вельчев зазначає: до-
поки представлений прото-
тип, про точні технічні харак-
теристики казати зарано.
Корпус автомобіля зроблено
із композитних матеріалів.
Утім, особлива гордість —
асинхронний двигун україн-
ського виробництва. Спеці-
ально для Synchronous ком-
панія E-line розробила і за-
рядний пристрій.  За словами
розробників, перевагою укра-

їнського електромобіля є під-
вищений рівень комфорту —
окрема кабіна для водія, ве-
ликий затишний салон, в яко-
му можуть вільно розмісти-
тися шестеро людей, зручні
пасажирські дивани.

Поки обговорюють питання
щодо серійного виробництва
українського електромобіля,
прототип готують до презен-
тації в межах щорічного
транс’європейського елек-
тромобільного ралі — Елек-
тромобільний Марафон-2016
Львів — Монте-Карло. Він
стартує 22 травня у Львові.
На шляху до Монте-Карло
прототип першого повністю
українського електромобіля
презентуватимуть у 10 краї-
нах та 23 містах.
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Зі столичного «Олімпійського» електромобіль вирушив до Львова




