ДОСЯГНЕННЯ

ОСВІТА

4

8

X Всеукраїнський
фестиваль науки вкотре
нагадав, наскільки
необхідно підтримувати й
розвивати важливу галузь

ЧЕТВЕР, 26 ТРАВНЯ 2016 РОКУ

В’ячеслаВ КириленКо:
«Ми повинні
поставити
чіткий заслін
для тих книжок,
які містять
антиукраїнську
й антидержавну
пропаганду».
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ЦІНА ДОГОВІРНА

Надія повернулася
в Україну
Фото УНIAН

ЦИТАТА ДНЯ

Оптимізація шкільної
мережі невідворотна
— у цьому
пересвідчилися
вчителі Чернігівщини

Віце-прем’єр-міністр про дозвільний принцип
на ввезення всіх книжок походженням із РФ

Військо орієнтується
на стандарти НАТО
НАЦБЕЗПЕКА. Реформування Генерального штабу Збройних сил України ґрунтується на принципах НАТО. Про це під час
брифінгу в Києві заявив заступник начальника Головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генштабу Сергій
Масловський.
Офіцер зауважив, що паралельно з реформою Міністерства
оборони відповідно до прийнятих у НАТО принципів і стандартів
триває реформа Генерального штабу Збройних сил. За його словами, реформа передбачає чітке розмежування функцій щодо застосування військ, налагодження функціональних зв’язків між
структурними підрозділами Міноборони та Генштабу. Зокрема
шляхом створення постійних комітетів для оперативного
розв’язання поточних проблем, а також посилення персональної
відповідальності керівників і переведення штабів на структуру,
взяту за основу в штабах держав-членів НАТО, повідомляє пресслужба Міноборони. Сергій Масловський також наголосив, що
система підготовки Збройних сил — це один із напрямів, за яким
найширше впроваджують стандарти Альянсу.

ЦИФРА ДНЯ
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вибухонебезпечні предмети минулих війн
знешкодили з початку року піротехнічні
підрозділи ДСНС

ІЗ КРЕМЛІВСЬКИХ ЛАП. Тепер слід сконцентруватися

на долі інших політичних в’язнів

Реформа митниці сприятиме розвитку
економіки
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. З 1серпня Прем’єр анонсував нові правила оформлення

та перевірки товарів на українському кордоні
Катерина МАЦЕГОРА,
«Урядовий кур’єр»

ього разу теми заходу прямо чи опосередковано були

Ц

прищеплені до таких словосполучень, як «модернізована митниця» та «горіхова мафія». Тож
не дивно, що перші хвилини
роботи урядового зібрання

Прем’єр-міністр
Володимир
Гройсман витратив не на вітальні слова, а на заклик до міністрів ухвалити рішення із
запровадження єдиного митно-

го вікна та подолання так званої
горіхової мафії, аби забезпечити прозорість роботи
вітчизняної митниці. Зокрема
вирішення питання щодо єди-

ного митного вікна засвідчить
систематизацію всіх митних процедур та унеможливить зловживання з
перевірками транспорту.
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 25 травня 2016 року
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USD 2513.3711
EUR 2806.9328
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 3.7485
за 10 рублів

/ AU 310866.30

AG 4089.55
PT 253096.47
за 10 тройських унцій

PD 137984.07
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оголошення
В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду Ліхтанської Н.П. знаходиться
цивільна справа за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Івасенка Михайла Сергійовича про
стягнення заборгованості.
Судовий розгляд справи призначено на 09
годину 30 хвилин 08 червня 2016 року в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за
адресою: Запорізька область, м. Бердянськ,
вул. Консульська, 64, каб. 502.
Суд викликає як відповідача Івасенка Михайла Сергійовича.
У разі неявки відповідача, справа буде розглянута за наявними в ній матеріалами.
Суддя Н.П. Ліхтанська

В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду Ліхтанської Н.П. знаходиться
цивільна справа за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Шарка Миколи Станіславовича про
стягнення заборгованості.
Судовий розгляд справи призначено на 09
годину 15 хвилин 16 червня 2016 року в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за
адресою: Запорізька область, м. Бердянськ,
вул. Консульська, 64, каб. 502.
Суд викликає як відповідача Шарка Миколу
Станіславовича.
У разі неявки відповідача, справа буде розглянута за наявними в ній матеріалами.
Суддя Н.П. Ліхтанська

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ КБ «Приват Банк»
до Степанова Сергія Олександровича, Купрєєва Артема
Валерійовича, Деревянко Ігоря Федоровича про стягнення заборгованості.
Відповідачі по справах викликаються до суду (м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, кім. 313) для участі
у розгляді справи по суті: Деревянко Ігор Федорович,
23.11.1961 р.н. (який мешкає: Донецька область, Бахмутський р-н, м. Часів Яр, вул. Щорса, 4, місце реєстрації не
відоме) викликається на 31 травня 2016 року на 10 годину 15 хвилин; Купрєєв Артем Валерійович, 25.04.1978
р.н. (який мешкає: Донецька область, Єнакіївський р-н,
с. Юнокомунарівськ, вул. Ілліча, 40/41, місце реєстрації
не відомо) викликається на 31 травня 2016 року на 10 годину 30 хвилин; Степанов Сергій Олександрович,
28.05.1985 р.н. (який мешкає: Донецька область, м. Єнакієве, пр. Металургів, 42/30, місце реєстрації не відоме)
викликається на 31 травня на 10 годину 45 хвилин до
суду, кабінет № 313, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачів, вони повинні повідомити суд про причину неявки,
інакше справа буде розглянута за їх відсутністю.

Суддя Радченко Л.А.
Слов’янський міськрайонннй суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну справу за позовом Кірєєвої Ніни Миколаївни до Слов’янської міської ради, співвідповідачки
Шавкуненко Марії Омелянівни про визнання права власності. Співвідповідачка у справі: Шавкуненко Марія Омелянівна, останнє відоме місце проживання: Крим, м. Судак,
вул. Октябрська, буд. 34, кв. 45, викликається на 7 червня
2016 року о 10 годині 00 хвилин до суду для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі
повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у їхню відсутність.

Суддя Чемодурова Н. О.
Приморський районний суд м. Маріуполя Донецької області викликає відповідача Іщенко Ольгу Вікторівну, яка зареєстрована за адресою: м.
Дніпропетровськ, вул. Більшовицька, 1 б, кв. 176, у
справі за позовом Іщенка Анатолія Григоровича до
Іщенко Ольги Вікторівни про припинення права на
частку в спільному майні та визнання права власності, в судове засідання, яке відбудеться 13.06.2016
року о 10.00 годині в приміщенні суду за адресою:
м. Маріуполь, пр. Будівельників, 52-а, каб. 37.
Суддя Сараєв І. А.
Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа № 236/1131/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Головко
Олександра Альбертовича про стягнення заборгованості
за кредитним договором в розмірі 114263,32 гривень.
Відповідач Головко Олександр Альбертович викликається до каб. № 27 суду на 01 червня 2016 року на 09 годину 00 хвилин для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідача, справа
буде розглянута за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Шавиріна Л.П.
Ізяславський районний суд Хмельницької області, що
знаходиться за адресою: 30300, Хмельницька область, м.
Ізяслав, вул. Незалежності, 3, повідомляє, що 17 червня
2016 року об 11 годині 00 хвилин в приміщенні суду відбудеться слухання цивільної справи № 675/2153/15-ц провадження № 2/675/124/2016 за позовом Ізяславської
міської ради Ізяславського району Хмельницької області
до Восканян Лусіне Альбертівни, Собуцького Вячеслава
Валерійовича про стягнення збитків.
Явка Восканян Лусіне Альбертівни, Собуцького Вячеслава Валерійовича обов’язкова.
У разі неявки справа буде слухатись за відсутності Восканян Лусіне Альбертівни, Собуцького Вячеслава Валерійовича на підставі тих доказів, які є в матеріалах справи.

Бердянським міськрайонним судом, що знаходиться за адресою: вул. Комунарів, 64, м.
Бердянськ, 15 червня 2016 року о 16.10 годині
буде проведено судове засідання у цивільній
справі № 310/2848/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк
«ПРИВАТБАНК» до Дзюби Бориса Леонідовича про стягнення заборгованості.
Суд викликає Дзюбу Бориса Леонідовича як
відповідача.
Явка відповідача до суду є обов’язковою. У
разі неявки відповідача в судове засідання судове засідання буде проведене за наявними
матеріалами.
Суддя З.П. Пустовіт

Білокуракинський
районний суд Луганської
області повідомляє, що
13 травня 2016 року розглянуто цивільну справу
№ 409/754/16-ц за позовом Хмелевої Наталії
Олександрівни до Шевченка Олега Олександровича про позбавлення
батьківських прав та винесено заочне рішення
про задоволення позову
в повному обсязі.

Городищенський районний суд м. Городище Черкаської області повідомляє, що 27 липня 2016 року о 09
годині 00 хвилин призначено розгляд цивільної справи
за позовом Публічного акціонерного товариства «Акціонерно-комерційний банк «КАПІТАЛ» до Голікової Олени
Володимирівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Голікова Олена Володимирівна викликається в судове
засідання як відповідачка. Явка до суду обов’язкова. В
разі неявки останньої, справу буде розглянуто за її відсутності за наявними в ній матеріалами.
Адреса суду: вул. 1 Травня, 9, м. Городище, Черкаська
область.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
повідомляє, що цивільна справа № 2/243/2114/2016 за
позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Полухіна Сергія Володимировича, Полухіної Світлани Вікторівни про стягнення
заборгованості призначена до розгляду на 01.06.2016 р.
о 09.00 годині, запасна дата слухання справи 06.06.2016 р.
о 08.00 годині за адресою суду: м. Слов’янськ Донецької
обл., вул. Добровольського, 2 (2 поверх).
Явка відповідачів Полухіна Сергія Володимировича,
який мешкає: м. Горлівка, Донецька обл., вул. Н.Данченка, 2/30, Полухіної Світлани Вікторівни, яка мешкає:
м. Горлівка, Донецька обл., вул. Чернікова, 45/33 обов’язкова.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Кривошия Ніна Анатоліївна у відповідності
зі статтею 63 Закону України «Про нотаріат» повідомляє
про відкриття спадщини після смерті 22 лютого 2015
року Крикунова Станіслава Івановича, 06 жовтня 1933
року народження, який на день смерті був зареєстрований за адресою: місто Київ, проспект Правди, будинок
80-А, квартира 23, та здійснює розшук усіх наявних
спадкоємців померлого.
Прохання спадкоємцям з’явитись або надіслати відповідну заяву до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Кривошиї Ніни Анатоліївни
за адресою: 02105, м. Київ, вул. Будівельників, буд. 1,
офіс 100 для прийняття та оформлення спадщини.
В Луцький міськрайонний суд Волинської області за
адресою: м. Луцьк, вул. Шевченка, 39, каб. 102 на 09 год.
30 хв. 23 червня 2016 року викликається як відповідач
Чалих Олександр Вікторович в справі за позовом Момот
Ілони Олександрівни до Чалих Олександра Вікторовича,
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо
предмета спору: Служба у справах дітей Луцької міської
ради, про збільшення розміру аліментів та позбавлення
батьківських прав.
Відповідач має право подати свої докази чи заперечення проти позову чи повідомити про них суд.
В разі неявки відповідача, справа буде розглядатися
за його відсутності.

Суддя Руденко Л. М.
Дніпровський районний суд м. Києва викликає в
судове засідання як відповідача Пристай Олексія Романовича (останнє відоме місце проживання відповідача: м. Київ, вул. Шліхтера, буд. 2/26, кв. 12) по
цивільній справі за позовом Пруса Юрія Васильовича до Пристай Олексія Романовича про стягнення
коштів, яке відбудеться 13 липня 2015 року о 14.30
год. в приміщенні Дніпровського районного суду
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб.
108 (Суддя Астахова О.О.).
У разі неявки відповідача Пристай О.Р. справа
буде розглянута у його відсутність.
Суддя О.О. Астахова
Козелецький районний суд Чернігівської області
викликає як відповідача Царенка Леоніда Анатолійовича, зареєстрованим місцем проживання якого є:
м. Остер, вул. Фрунзе, буд. 21, Козелецького району
Чернігівської області, в судове засідання на 01 червня 2016 року на 10.00 год. (вул. Свято-Преображенська, 7, смт Козелець, Чернігівська область, 17000)
у справі за позовом Царенка Володимира Анатолійовича до Царенка Леоніда Анатолійовича про усунення від права на спадкування за законом.
Суддя Бузунко О.А.

Суддя О.С. Янішевська
Рубіжанський міський суд Луганської Жидачівський районний суд Львівської області
викликає в судове засідання в якості відповідачів
області викликає відповідача за позовом Гаврилів Світлану Миколаївну, 09.04.1970 р.н., жиПАТ КБ “ПриватБанк” про стягнення за- тельку смт Журавно, пл. С. Бандери, 6, кв. 5, Жидачівського району Львівської області, Гаврилів Петра
боргованості у судове засідання, яке від- Івановича, 27.06.1970 р.н., жителя с. Колодіїв Галицького району Івано-Франківської області, у цибудеться:
вільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Гаврилів Світлани Миколаївни та Гаврилів Петра Іва27.05.2016 року
новича про стягнення заборгованості.
08:20 Клюкало Ярослава Юріївна (ци- Судове засідання відбудеться 30 травня 2016
року о 10:30 год. у приміщенні Жидачівського райвільна справа 425/1084/16-ц).
онного суду за адресою: м. Жидачів, вул. Я. МудУ разі неявки відповідача в судове засі- рого, 20, Львівська область.
У разі неявки в судове засідання без поважних
дання суд розглядатиме справу без Вашої причин або неповідомлення суду про причини неявки, справу буде розглянуто за його відсутності на
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
підставі наявних в справі доказів.
Суддя Овчаренко О.Л.
Суддя О.Й. Галій

Суддя Черненко В. О.
Подільський районний суд м. Києва повідомляє
Прокопенко Людмилу Миколаївну, яка зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Іжакевича, буд. 67, кв.
3, що судове засідання по справі 758/2258/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства «Приватбанк» до Прокопенко Людмили Миколаївни про
стягнення заборгованості відбудеться 13 червня
2016 р. о 10 год. 00 хв. у приміщенні суду (м. Київ,
вул. Хорива, 21, каб. № 8) під головуванням судді
Зарицької Ю.Л. Ваша явка або явка вашого представника обов’язкова. В разі вашої неявки буде постановлено рішення.
Суддя Зарицька Ю. Л.

Втрачений паспорт
громадянина України
Зв’ягольського Богдана Володимировича,
виданий Київським РВ
ПМУ УМВС України в
Полтавській області 26
вересня 1996 р. КН
239305,

вважати

вважати
недійсним.
Монастирищенський районний суд Черкаської області, вулиця Соборна, 98, м. Монастирище, викликає Колотніцьку Ларису Олексіївну як відповідачку
на 09 годину 03.06.2016 року в цивільній справі
№ 702/540/16-ц за позовом Колотніцького Олександра Миколайовича до Колотніцької Лариси Олексіївни про розірвання шлюбу.
У разі неявки відповідачки справа буде розглянута
в її відсутність за наявними в ній доказами.

Суддя Полєно В. С.

Комунарський районний суд м. Запоріжжя (вул.
Малиновського, 7, каб. № 48) викликає у судове засідання, яке відбудеться 16.06.2016 року о 15 год.
30 хв., каб. № 48, як відповідача Жиленка Олександра Володимировича по цивільній справі №
333/1378/16 за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до
Жиленка О.В. про стягнення боргу.
У разі неявки у судове засідання справа буде розглянута за його відсутності за наявними у справі доказами.
Суддя І.Й. Наумова
Комунарський районний суд м. Запоріжжя (вул.
Малиновського, 7, каб. № 48) викликає у судове засідання, яке відбудеться 16.06.2016 року о 15 год.
45 хв., каб. № 48, як відповідача Чиглошвілі Геннадія
Станіславовича по цивільній справі № 333/8955/15
за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Чиглошвілі
Г.С. про стягнення боргу.
У разі неявки у судове засідання справа буде розглянута за його відсутності за наявними у справі доказами.
Суддя І.Й. Наумова
Чернівецький районний суд (вул. Леніна, 20, с.
Мазурівка Чернівецького району Вінницької області)
викликає як відповідача Катеренчука Андрія Івановича у цивільній справі № 150/217/16-ц (головуючий
суддя Кушнір Б.Б.) за позовом Катеренчук Віталіни
Вікторівни до Катеренчука Андрія Івановича про розірвання шлюбу та стягнення аліментів.
Судовий розгляд справи призначено на 09 годину
30 хвилин 1 червня 2016 року за вищевказаною адресою. В разі неявки до суду справу може бути розглянуто в його відсутність на підставі наявних у ній
доказів.
Суддя Кушнір Б. Б.

Втрачений
судновий білет
на судно Buster XL
s/n FІ-FІSВ1718L213
з бортовим номером
ua-2854-KV, виданий
на Манька Олександра Анатолійовича,
недійсним.

Суддя М. В. Бурлака
Бердянським міськрайонним судом Запорізької області
(суддя Прінь І.П., за адресою: м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. № 302) 2 червня 2016 року о 10 годині 00
хвилин буде розглядатися цивільна справа за позовом
Пруднікова Андрія Володимировича до Чернявської Валентини Анатоліївни, треті особи - Відділ державної реєстрації
актів цивільного стану Ленінського районного управління
юстиції у м. Донецьку, Орган опіки та піклування виконавчого комітету Бердянської міської ради, про визнання
батьківства та внесення змін до актового запису про народження дитини.
В судове засідання викликається відповідачка Чернявська В.А. У разі неявки відповідачки справа буде розглянута за наявними в ній матеріалами.

Суддя І. П. Прінь
Маньківський районний суд Черкаської області
викликає в судове засідання по цивільній справі
№701/302/16-ц за позовом Безпалової Олени Анатоліївни до Безпалова Олександра Федоровича, третьої особи: Органу опіки та піклування Виконавчого
комітету Березанської міської ради, про позбавлення
батьківських прав, як відповідача Безпалова Олександра Федоровича. Судове засідання відбудеться
об 11.00 год. 15 червня 2016 року в приміщенні суду
за адресою: вул. Соборна, 8, смт Маньківка Маньківського району Черкаської області. У разі неявки
відповідача справа буде розглянута без його участі.
Суддя З. П. Пустовіт
Суддя В. Л. Маренюк

Бердянським міськрайонним судом, що знаходиться
за адресою: вул. Комунарів, 64, м. Бердянськ, 13 червня
2016 року о 10.30 годині буде проведено судове засідання у цивільній справі №310/2308/16-ц за позовом
Приватного акціонерного товариства «Бердянська міська стоматологічна поліклініка» до Митрофанова Семена Олексійовича про стягнення заборгованості.
Суд викликає Митрофанова Семена Олексійовича як
відповідача.
Явка відповідача до суду обов’язкова. В разі неявки
відповідача в судове засідання воно буде проведене за
наявними матеріалами.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як відповідача Степанова Миколу Олександровича (прож: м. Сєвєродонецьк Луганської області, вул.
Донецька, 52\7) у судове засідання з розгляду цивільної
справи за позовом Степанової Ольги Володимирівни до
Степанова Миколи Олександровича про визнання особи
такою, що втратила право користування житловим приміщенням, яке відбудеться 14.06.2016 року о 14 годині
00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19.
У разі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК
України.

Суддя І.О. Юзефович
В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду
Петягіна В.В. знаходиться цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості: № 310/3131/16-ц до Глушка Дмитра
Геннадійовича, Глушка Геннадія Олександровича про стягнення заборгованості.
Розгляд справи призначено на 10.06.2016 року о 08 год.
15 хв. в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за
адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 502, суддя Петягін В.В., тел. 3-63-75.
Суд викликає як відповідачів Глушка Дмитра Геннадійовича, Глушка Геннадія Олександровича.
У разі неявки відповідачів, справа буде розглянута за
наявними в ній матеріалами.

Суддя О.М. Гринь

Суддя В.В. Петягін
Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове засідання Чайку Станіслава Миколайовича як відповідача в цивільній справі
№ 328/1579/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до
Чайки Станіслава Миколайовича про стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться 11 липня
2016 року о 09.30 годині в приміщенні Токмацького
районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Леніна, буд. 28.
Суддя Семенюк Л.А.
Суддя Андрущенко О.Ю.
Артемівський міськрайонний суд Донецької
В провадженні Ірпінського міського

Татарбунарський районний суд Одеської області викликає на 09.30 год. 02.06.2016 р. як відповідача Сторчунова Сергія Івановича по цивільній справі
№ 515/522/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Сторчунова Сергія Івановича про стягнення заборгованості.
Суд пропонує Сторчунову Сергію Івановичу подати
письмові пояснення та всі наявні докази по справі.
У разі неявки відповідача в судове засідання або визнання причини його неявки неповажною, справа може
бути розглянута за його відсутності.

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500, м. Бахмут Донецької обл.,
вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Часовських
Наталі Михайлівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач по справі Часовських Наталя
Михайлівна, проживає за адресою: м. Єнакієве, вул. Толбухіна, буд. 50, викликається
до суду на 01.06.2016 р. на 08:10 годину за
адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 212,
для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття відповідача, він повинен повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута у його відсутність.

обл. (84500, м. Бахмут Донецької обл., вул.
Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Кальчун Віталія Петровича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач по справі Кальчун Віталій Петрович, проживає за адресою: м. Бахмут, вул. Ювілейна, буд. 69, кв. 44, викликається до суду на
30.05.2016 р. на 08:30 годину за адресою:
м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 212, для участі у
розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен повідомити
суд про причину неявки, інакше справа буде
розглянута у його відсутність.

Суддя О.П. Харченко

Суддя О.П. Харченко

суду Київської області перебуває цивільна
справа за позовом публічного акціонерного товариства «Київобленерго» до
Мевха Олександра Євгеновича про стягнення заборгованості. Суд викликає на
30.05.2016 р. на 09:30 год. Мевха Олександра Євгеновича як відповідача. Явка
обов’язкова.

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

Суддя С. І. Оладько
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оголошення
Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Бондаренко В.М.) викликає як відповідачів:
- Супонєва Сергія Володимировича, 1982 року народження, останнє місце проживання якого:
м. Донецьк, вул. Шаповалова, буд. 5, по цивільній справі № 185/2757/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства «Акцент-Банк» до Супонєва Сергія Володимировича про стягнення заборгованості;
- Білоножка Юрія Олександровича, 1984 року народження, останнє місце проживання якого:
м. Донецьк, вул. Шахтарської Слави, буд. 10, кв. 13-14, по цивільній справі № 185/2780/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» до Білоножка
Юрія Олександровича про стягнення заборгованості;
- Бондарцову Вікторію Едуардівну, 1973 року народження, останнє місце проживання якої: м.
Донецьк, вул. 50-ї Гвард. дивізії, буд. 4а, кв. 8, по цивільній справі № 185/2763/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» до Бондарцової Вікторії
Едуардівни про стягнення заборгованості;
- Коновалова Максима Олеговича, 1982 року народження, останнє місце проживання якого:
м. Донецьк, вул. Кап. Ратнікова, буд. 8а, кв. 52, по цивільній справі № 185/2761/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» до Коновалова Максима
Олеговича про стягнення заборгованості;
- Федоровську Ганну Володимирівну, 1958 року народження, останнє місце проживання якої:
м. Донецьк, пров. Ліста, буд. 12а, по цивільній справі № 185/2770/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» до Федоровської Ганни Володимирівни про стягнення заборгованості;
- Блінова Сергія Вікторовича, 1979 року народження, останнє місце проживання якого:
м. Донецьк, вул. Щорса, буд. 81-а, по цивільній справі № 185/2764/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» до Блінова Сергія Вікторовича про
стягнення заборгованості;
- Межерицького Дмитра Станіславовича, 1978 року народження, останнє місце проживання
якого: м. Донецьк, вул. 50-ї Гвард. дивізії, буд. 24, кв. 39, по цивільній справі № 185/2766/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» до Межерицького Дмитра Станіславовича про стягнення заборгованості;
- Тєнішеву Вікторію Валентинівну, 1974 року народження, останнє місце проживання якої: м.
Донецьк, вул. Успенського, буд. 30, по цивільній справі № 185/2787/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» до Тєнішевої Вікторії Валентинівни
про стягнення заборгованості;
- Хорошого Владислава Вікторовича, 1986 року народження, останнє місце проживання якого:
м. Донецьк, пр. Миру, буд. 61, кв. 51, по цивільній справі № 185/2789/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» до Хорошого Владислава Вікторовича про стягнення заборгованості;
- Фурсову Людмилу Вікторівну, 1951 року народження, останнє місце проживання якої:
м. Донецьк, бульвар Шевченка, буд. 77, кв. 27, по цивільній справі № 185/2810/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» до Фурсової Людмили
Вікторівни про стягнення заборгованості;
- Загарія Андрія Васильовича, 1976 року народження, останнє місце проживання якого:
м. Донецьк, вул. Арістова, буд. 2, гурт., кв. 127, по цивільній справі № 185/2776/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» до Загарія Андрія Васильовича про стягнення заборгованості.
Судові засідання призначені на 31 травня 2016 року о 09.00 год. за адресою: 51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. № 306.
У разі неявки відповідачів у судові засідання, справи, згідно з вимогами ЦПК України, можуть
бути розглянуті за їхньої відсутності.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (85110, м. Костянтинівка Донецької області,
пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ «Акцент-Банк» до Крайньої І.С. про
стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачка у цивільній справі № 233/2100/15-ц
Крайня Ірина Станіславівна, 18 липня 1988 р.н., зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Макіївка,
вул. Горбачова, 4/84, викликається у судове засідання
на 08.15 год. 01 червня 2016 року. Розгляд зазначеної
цивільної справи відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області
(корп. № 2, каб. № 16).
Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачка повинна повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за її відсутності.
Суддя Т.О. Мартишева
Ватутінський міський суд Черкаської області викликає Наконечного Едуарда Олександровича,
15.09.1977 року народження, який зареєстрований
за адресою: с. Скаливатка, м. Ватутіне Черкаської області, вул. Комарова, 87-а, як відповідача по справі
№ 690/196/16-ц за позовом Журавльової О.В. про надання дозволу на тимчасовий виїзд за кордон неповнолітньої дитини без згоди батька.
Судове засідання відбудеться 3 червня 2016 року
о 09 год. 00 хв. у м. Ватутіне Черкаської області, вул.
Будівельна, 1. У разі неявки відповідача в судове засідання, оголошення вважається належним повідомленням і по справі буде винесено рішення.
У разі неявки в судове засідання з поважної причини відповідач зобов’язаний повідомити суд про неявку та її причини.
Голова суду В. А. Здоровило
Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області повідомляє про ухвалення заочних рішень у цивільних справах за позовами Публічного
акціонерного товариства комерційного банку «Приват банк» про стягнення заборгованості за кредитними договорами:
- 12 березня 2015 року у справі №185/181/15-ц за
позовом до Нешатаєва Валерія Леонідовича;
- 25 березня 2015 року у справі №185/728/15-ц за
позовом до Любіновської Тетяни Олександрівни.
Відповідачам роз’яснюються вимоги ст. 228 ЦПК
України:
Заочне рішення може бути переглянуте судом, що
його ухвалив, за письмовою заявою відповідача.
Заява про перегляд заочного рішення може бути подана впродовж десяти днів з дня отримання його
копії.
Суддя У. М. Болдирєва

Оголошення про проведення конкурсу
1. Замовник та головний розпорядник коштів: Управління
державної охорони України.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037478
1.3. Місцезнаходження: 01024, м. Київ-24, вул. Богомольця, 8.
1.4. Посадова особа замовника для зв’язку з учасниками:
Маслоїд Захар Васильович, м. Київ, вул. Садова, 1/14, тел.
(044) 253-71-32
2. Фінансування закупівлі:
2.1.Джерело фінансування закупівлі: Державний бюджет
України
2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом:
40 000 000 (сорок мільйонів) грн. 00 коп. з урахуванням ПДВ.
3. Веб-портал, де розміщено повний текст документації
конкурсних торгів: www.do.gov.ua
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: Будівництво (придбання) житла на умовах пайової участі в місті Києві для військовослужбовців Управління державної охорони України
4.2. Місце поставки товарів, виконання робіт: м. Київ
4.3. Строк поставки товарів, виконання робіт: до
20.11.2016.
4.4. Вимоги до квартир передбачені у документації конкурсних торгів.
5. Місце отримання документації конкурсних торгів:
м. Київ, вул. Садова, 1/14, каб. 302, 01021.
6. Подання пропозицій конкурсних торгів:
6.1. Місце: м. Київ, вул. Садова, 1/14, каб. 303, 01021.
6.2. Строк: до 10:00 30 червня 2016 року.
7. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:
7.1. Місце: м. Київ, вул. Богомольця, 8, 01024,
7.2. Дата і час: 11:00 30 червня 2016 року.

Роздільнянський районний суд Одеської області повідомляє як відповідача Руснака Олександра Миколайовича, 14.07.1976 року народження, що 21 червня 2016 року о 09 годині 00 хвилин в залі судового
засідання Роздільнянського районного суду Одеської області за адресою: Одеська область, м. Роздільна, вул. Європейська (колишня Леніна), 37-А, відбудеться судове засідання по цивільній справі
№ 511/892/16-ц провадження № 2/511/479/16, за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до Руснака
Олександра Миколайовича про стягнення заборгованості по кредитному договору.
Роздільнянський районний суд пропонує відповідачу Руснаку Олександру Миколайовичу подати пояснення, заперечення та усі наявні у
нього докази по справі особисто або через представника.
У разі неявки в судове засідання справа може бути розглянута за
відсутністю відповідача Руснака Олександра Миколайовича або його
представника за наявними у справі доказами.

Суддя О.В. Іванова
Роздільнянський районний суд Одеської області повідомляє як відповідача Слюсаренка Анатолія Федоровича, 15.07.1953 року народження, що 23 червня 2016 року о 14 годині 00 хвилин в залі судового
засідання Роздільнянського районного суду Одеської області за адресою: Одеська область, м. Роздільна, вул. Європейська (колишня Леніна), 37-А, відбудеться судове засідання по цивільній справі
№ 511/775/16-ц провадження № 2/511/437/16, за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до Слюсаренка Анатолія Федоровича про стягнення заборгованості по кредитному договору.
Роздільнянський районний суд пропонує відповідачу Слюсаренку
Анатолію Федоровичу подати пояснення, заперечення та усі наявні у
нього докази по справі особисто або через представника.
У разі неявки в судове засідання справа може бути розглянута за
відсутністю відповідача Слюсаренка Анатолія Федоровича або його
представника за наявними у справі доказами.

Суддя О.В. Іванова
Селидівський міський суд Донецької області (85400, м. Селидове,
У провадженні Першотравенського міського суду Дніпропетровської області знаходиться цивільна справа за позовом Пуб- вул. Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ
лічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Солов’ян Сергія Сергійовича про стягнення забор«ПриватБанк» до Палєхи Романа Андрійовича про стягнення гованості за кредитним договором. Відповідач Солов’ян С.С., зарезаборгованості за кредитним договором. Судовий розгляд єстрований за адресою: Донецька обл., м. Гірник, вул. Енгельса, буд.
справи призначено о 13 годині 00 хвилин 12 липня 2016 року 4, викликається на 07.06.2016 р. о 08.00 год. до суду для участі у
у приміщенні Першотравенського міського суду за адресою: розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову
м. Першотравенськ, вул. Шахтарської Слави, 16, Дніпропетровта докази. У випадку неприбуття відповідача до суду він повинен
ської області. Суддя Кривошея С.С., тел. (05633) 7-05-01.
Суд викликає як відповідача Палєху Романа Андрійовича, повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
який проживає за адресою: вул. Горького, буд. 20, кв.14, місто у його відсутність.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається
Першотравенськ Дніпропетровської області. Явка до суду є
обов’язковою. В разі неявки справа розглядатиметься за наяв- повідомленим про дату, час і місце розгляду справи, і у разі неявки
до суду, справа може бути розглянута за його відсутності.
ними матеріалами у заочному порядку.
Суддя Кривошея С.С.
Суддя Владимирська І.М.
Суддя В. М. Бондаренко
Сватівський районний суд Луганської області викликає
Приморський районний суд міста Одеси повідомляє,
Славутський міськрайсуд Хмельницької області
Дем’яненка Сергія Олександровича, Бикадорова Вадима Вік- повідомляє, що 13 червня 2016 року о 09 годині 30 що 13 червня 2016 р. о 15 годині 00 хвилин в залі засіторовича, Карпішину Наталію Анатоліївну, Золья Олену Сер- хвилин в Славутському міськрайсуді по вул. Миру, дань № 221 в приміщенні суду за адресою: місто Одеса,
гіївну, Магур Олену Леонідівну, Басова Максима 16, Хмельницької області буде розглядатися ци- вул. Балківська, 33 відбудеться слухання справи за поГеннадійовича як відповідачів та Приватне акціонерне това- вільна справа за позовом Публічного акціонерного зовом Барановської Тетяни Іванівни до Башканова
риство «Науково-виробничий центр «Трансмаш» як третю товариства комерційний банк «Приватбанк» до Яков- В’ячеслава Юрійовича, який діє в своїх інтересах та в інособу у цивільній справі № 426/6944/15-ц за позовом Пуб- лева Володимира Григоровича, 27.06.1957 р.н., жи- тересах неповнолітнього сина Башканова Юрія В’ячеслалічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль»
теля: м. Славута, пров. Робітничий, буд. 14, вовича, реєстраційна служба ОМУЮ, Бурденко Аліни
до Дем’яненка Сергія Олександровича, Бикадорова Вадима
Миколаївни про встановлення факту родинних стосунків,
Вікторовича, Карпішиної Наталії Анатоліївни, Золья Олени Хмельницької області, про стягнення заборгованості визнання права власності, виселення, зобов’язання скакредитним
договором.
за
Сергіївни, Магур Олени Леонідівни, Басова Максима Геннасувати державну реєстрацію та зареєструвати право
Явка відповідача Яковлева Володимира Григоро- власності.
дійовича як відповідачів та Приватне акціонерне товариство
вича
обов’язкова.
«Науково-виробничий центр «Трансмаш» як третю особу про
В судове засідання у вищевказаний час викликається
Відповідач Яковлев Володимир Григорович пови- як відповідач Башканов В’ячеслав Юрійович, який діє в
звернення стягнення в судове засідання, яке відбудеться 30
нен
надати
заперечення
проти
позову
та
докази,
травня 2016 року о 14.30 год. в приміщенні суду за адресою:
своїх інтересах та в інтересах неповнолітнього сина Башякими вони обґрунтовуються.
Луганська обл., м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.
канова Юрія В’ячеславовича. В разі його неявки в судове
В разі неявки відповідача справа буде розглянута засідання позов може бути розглянутий за його відсутУ разі неявки на вказане судове засідання, суд проводитиме розгляд справи без участі відповідачів.
без його участі.
ністю та на підставі наявних у справі доказів.
Суддя О.А. Гашинська
Суддя В.І. Зеленська
Суддя Л.М. Чернявська

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2)
розглядає цивільну справу № 2/243/2078/2016 за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Шкіль Катерини Вікторівни,
Шкіля Руслана Григоровича про стягнення заборгованості. Останнє відоме місце мешкання відповідача Шкіль
Катерини Вікторівни: Донецька область, м. Горлівка, вул.
Маріупольська, буд. 20. Останнє відоме місце мешкання
відповідача Шкіля Руслана Григоровича: Донецька область, м. Горлівка, вул. Гаєвого, буд. 9, кв. 7.
Відповідачі викликаються до суду на 13 червня 2016
року о 09 год. 00 хв. для участі у судовому засіданні.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття в судове
засідання, відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за їхньої відсутності.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає
цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Ревенка
О.М., Ревенко А.Л. про стягнення заборгованості та судових витрат.
Відповідач: Ревенко Олег Миколайович, останнє місце
реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Горлівка, вул.
Яготинська, буд. 45, викликається 6 червня 2016 року о 08
год. 00 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.
Відповідач: Ревенко Анна Леонідівна, останнє місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Горлівка, вул.
Пуйманової, буд. 17, викликається 6 червня 2016 року о 08
год. 00 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі
повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута у їхню відсутність.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає
цивільну справу за позовом ПАТ «Всеукраїнський Банк
Розвитку» до Кравченка О.Б., Кравченко К.В. про стягнення
заборгованості.
Відповідач: Кравченко Олександр Борисович, останнє
місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Горлівка,
вул. Б.Хмельницького, буд. 16, викликається 14 червня
2016 року о 09 год. 30 хв. до суду для участі у розгляді
справи по суті.
Відповідач: Кравченко Катерина Вікторівна, останнє
місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Горлівка,
вул. Новаторів, буд. 13, кв. 2, викликається 14 червня 2016
року о 09 год. 30 хв. до суду для участі у розгляді справи
по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі
повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута у їхню відсутність.

Суддя О. В. Ільяшевич
Личаківський районний суд м. Львова викликає
Деуміну Світлану Михайлівну (останнє відоме місце
проживання: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 52/69) як
відповідачку в судове засідання по цивільній справі
№ 2/463/718/2016 (463/6368/15-ц) за позовом Мех
Богдани Євгенівни, Бевзюк Марії Євгенівни до Бучака
Андрія Юрійовича, Деуміни Світлани Михайлівни,
третіх осіб: Четвертої Львівської державної нотаріальної контори, Бучак Надії Григорівни про визнання
права власності на спадкове майно, що відбудеться
10 червня 2016 р. о 9 год. 30 хв. у приміщенні суду
за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б.Лепкого, 16, зал
судових засідань №10.
У разі неявки відповідачки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без її участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Гирич С. В.

Суддя О. В. Неженцева

Суддя Кузнецов Р. В.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області повідомляє про ухвалення заочних рішень у цивільних справах за позовами Публічного
акціонерного товариства комерційного банку «Приват
банк» про стягнення заборгованості за кредитними
договорами:
18 листопада 2014 року у справі № 185/9548/14-ц
за позовом до Ощипок Дмитра Миколайовича.
Відповідачам роз’яснюються вимоги ст. 228 ЦПК
України:
Заочне рішення може бути переглянуте судом, що
його ухвалив, за письмовою заявою відповідача.
Заява про перегляд заочного рішення може бути подана впродовж десяти днів з дня отримання його копії.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області повідомляє про ухвалення заочних рішень у цивільних справах за позовами Публічного
акціонерного товариства комерційного банку «Приват
банк» про стягнення заборгованості за кредитними
договорами:
30.10.2015 року у справі № 1185/10418/15-ц за позовом до Хабібуліної Регіни Рафіковни.
Відповідачам роз’яснюються вимоги ст. 228 ЦПК
України:
Заочне рішення може бути переглянуте судом, що
його ухвалив, за письмовою заявою відповідача.
Заява про перегляд заочного рішення може бути подана впродовж десяти днів з дня отримання його копії.

Суддя І.С. Шаповалова

Суддя В.М. Бондаренко

Шевченківський районний суд м. Львова викликає БесВерхньорогачицький районний суд Херсонської
області викликає в судове засідання Ковальчина Владис- печука Андрія Анатолійовича, останнє відоме місце прожилава Григоровича як відповідача по справі № 651/162/16-ц вання: АР Крим, м. Євпаторія, вул. Демишева, як
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ковальчина Вла- відповідача по справі за позовом Мочалової Оксани Микодислава Григоровича про стягнення заборгованості на лаївни до Беспечука Андрія Анатолійовича, третя особа Орган опіки і піклування Шевченківської районної адмініс31.05.2016 року о 10.00 годині.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Верхньо- трації Львівської міської ради, про позбавлення батьківрогачицького районного суду Херсонської області за ад- ських прав.
Судове засідання відбудеться 31 травня 2016 року о
ресою: вулиця Леніна, 60, смт Верхній Рогачик 17.15
год. у приміщенні Шевченківського районного суду
Верхньорогачицького району Херсонської області, суддя за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 12, поверх
Загрунний В.Г.
3/12.
Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням огоЗ опублікуванням оголошення відповідач вважається налошення про виклик відповідач вважається повідомле- лежним чином повідомленим про час та місце судового
ним про час та місце розгляду справи, тому у випадку розгляду. У разі неявки відповідача в судове засідання на
відсутності відомостей про причину неявки Ковальчина вказане число, справа вирішуватиметься за його відсутності
Владислава Григоровича, повідомленого належним на підставі наявних доказів. Неявка відповідача в судове зачином, або причину неявки буде визнано судом неповаж- сідання без поважних причин або неповідомлення про приною - суд вирішить справу на підставі наявних у ній чини неявки не буде перешкодою для розгляду справи.
Суддя Кавацюк В. І.
даних чи доказів (у заочному порядку).
Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров«ТОВ «Аеро-Експрес», код ЄДРПОУ
ської області повідомляє про ухвалення заочних рішень у цивільних справах за позовами Публічного 21613132, повідомляє нижчезгаданих представників, а
акціонерного товариства комерційного банку «Приват
банк» про стягнення заборгованості за кредитними також всіх третіх осіб, для представництва перед якими
договорами:
18 листопада 2015 року у справі № 185/10882/15-ц були видані нижчезгадані довіреності, що 01.04.2016 р. наза позовом до Горелова Юрія Валерійовича.
Відповідачам роз’яснюються вимоги ст. 228 ЦПК казом ТОВ «Аеро-Експрес» скасовані довіреності: № 12-3
України:
Заочне рішення може бути переглянуте судом, що від 05.01.2016 р., видана на ім’я Байковської Ольги Олейого ухвалив, за письмовою заявою відповідача.
Заява про перегляд заочного рішення може бути по- гівни; № 12-6/1 від 16.01.2016 р., видана на ім’я Шарай Вікдана впродовж десяти днів з дня отримання його копії.

Суддя В.М. Бондаренко торії Володимирівни; № 12-6/2 від 16.01.2016 р., видана на

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

ім’я Семінченка Валерія Вікторовича.
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
поГода на ЗаВтра
БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. Днями в
Києві презентували перший у світі
«Кобзар» Тараса Шевченка, перекладений китайською мовою з українських джерел. На жаль, усі попередні видання було зроблено з російських перекладів. Торік делегація китайських митців, зокрема представники академії живопису і каліграфії з
Пекіна, відвідала нашу країну. Вони й
запропонували видати «Кобзар» китайською мовою, так би мовити, без
посередників. «Ми здійснили низку
поїздок: були у Каневі, побували у київських музеях Тараса Шевченка. Під
час цієї подорожі вони робили замальовки, ескізи, а потім працювали над
тим, аби відтворити свої враження і
відчуття у творах», — зазначила головний зберігач Національного музею Тараса Шевченка Юлія Шиленко.
А віце-президент Китайської академії каліграфії і живопису Алан Юй
наголосив, що лише цьогоріч особисто придбав 30 примірників віршів
Шевченка, аби подарувати їх китайським митцям. Сподіваємося, мудре
Кобзареве слово стане в пригоді
представникам древнього самобутнього народу. Тож учітесь, читайте…

Дім польської культури відкрили у місті Бар
Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
СПІВПРАЦЯ. Про цей заклад
польська спільнота мріяла з часу створення районного культурно-освітнього товариства поляків. Будівництво Дому польської культури тривало упродовж кількoх рoків, його зводили державним кoштoм Республіки Пoльща. На урoчисте від-

лею істoрії сталoся, щo частина
Пoльщі та частина України і для
пoляків, і для українців стали
ріднoю землею. І треба навчитися жити в мирі, відчуваючи, хтo
є пoруч з тoбoю. Цей дім має бути місцем палoмництва пoлітиків, щoб вoни пoбачили, як потрібно лікувати істoричні рани.
Це успіх людськoї мудрoсті й гіднoсті», — зазначила заступник
Гoлoви Верхoвнoї Ради України

криття прибула oфіційна делегація Сенату РП та чималo інших пoважних гoстей.
Вітаючи грoмаду з відкриттям
осередку польської культури, віце-маршалек Сенату Бoгдан
Бoрусевич зазначив, щo це дарунoк не лише для місцевoгo пoльськoгo тoвариства, а й загалом для міста, й пoдякував обласній та міській владі за сприяння у його ствoренні. «Так вo-

Oксана Сирoїд. Надзвичайний
та Пoвнoважний пoсoл Республіки Пoльща в Україні Генрик
Літвін наголосив, щo Вінницька
oбласть — лідер міжрегіoнальнoгo співрoбітництва. Високоповажний гість зауважив, щo пoльська спільнoта Барськoгo
райoну бере активну участь у
суспільних змінах і рефoрмах, у
розбудoві нoвoї Українськoї держави.

Фото з сайту intecracy.ua

Школярка дала фору іменитим математикам
Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
ТАЛАНТ. Своєрідною сенсацією міжнародного науково-технічного конкурсу молодих науковців Intel ISEF-2016, який
днями завершився у місті Фінікс
(Арізона, США), став проект
учениці 11-го класу Черкаського фізико-математичнго ліцею
Фіонг Ань Чан. Раніше школярка була переможницею «IntelТехнo Україна» — національного етапу міжнародного конкурсу
науково-технічної
творчості
школярів Intel ISE F(International
Science and Engineering Fair).
Проект юної черкащанки присвячено фігурним числам. Вона
досліджувала їхні властивості й

Випускниця ліцею
допомогла світилам

змогла вивести формулу, за
якою можна знайти спільні елементи двох послідовностей фігурних чисел. Тема властивостей
цих чисел цікавила багатьох іменитих математиків, серед яких
Ферма, Ейлер, Коші. Але досі ще
нікому не вдавалося розв’язати
цю задачу. Одержані результати
можна використовувати в різних
наукових галузях, наприклад, у
криптографії та комп’ютерних
технологіях, біоінженерії й нанофізиці.
Від нашої країни цього року на
міжнародний фінал поїхало семеро фіналістів конкурсів IntelТехно
і IntelЕко. За його підсумками молоді таланти України Фіонг Ань
Чан (Черкаси) і Олександр Бузін
(Київ) посіли два III місця в кате-

горіях «Математика» та «Програмування систем», а також отримали спеціальні призи конкурсу.
Головну нагороду імені Гордона
Мура (засновника Intel) виборов
18-річний канадський мікробіолог
Хан Джі Вонг. Він розробив технологію, що дає змогу отримувати
електроенергію під час переробки
бактеріями органічних відходів.
Така технологія не нова, але Вонг
придумав спосіб її здешевити. За
це й отримав грант — 75 тисяч доларів, витратити які він може на
подальші дослідження.
Конкурс ISEF ще називають
«Олімпіадою юних геніїв», бо взяти участь у ньому можуть лише
школярі 9—11-х класів або студенти профтехучилищ, технікумів
і ліцеїв (до 20 років).

Черешні вродить вдвічі менше, ніж торік
Євген ЛОГАНОВ,
«Урядовий кур’єр»
ПРОГНОЗИ. Мелітопольська
дослідна станція садівництва
імені М. Ф. Сидоренка ІС НААН
та ДП ДГ «Мелітопольське» зробили невтішний прогноз імовірної урожайності черешні в цьому
сезоні.
Так, значні ушкодження генеративних бруньок цього плодо-

вого дерева внаслідок негативних погодних умов зимового періоду 2015—2016 років, заморозків у березні та квітні, а також
несприятливі погодні умови під
час цвітіння дерев (роса, опади,
висока відносна вологість повітря) зумовили дуже низький рівень очікуваної урожайності
більшості промислових сортів
усіх строків достигання. Потенційний урожай плодів черешні

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)

сортів «крупноплідна», «анонс»,
«мелітопольська чорна», за прогнозами експертів, не перевищить у середньому 10 — 15 ц/га.
Водночас такі сорти, як «талісман»,
«Валерій
Чкалов»,
«Франц Йосиф» узагалі не вродили. У середньому рівень урожайності насаджень черешні
цьогоріч не перевищить 50% показників 2015 року і відповідає
категорії «нижче середньо-ба-

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступники головного редактора:
Павло БЕБа, Лариса УСЕНКО

гаторічного». Крім того, значна
кількість опадів у першій половині травня (51,3 мм), що вже перевищила середню багаторічну
місячну норму, зумовила значне
розтріскування плодів черешні
ранніх строків достигання та
значне ураження грибковими захворюваннями (плодової гнилі).
Зрештою це призведе до додаткових втрат урожаю плодів та
зниження його якості.

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 27 ТРАВНЯ
Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Нiч
+11 +16
+11 +16
+11 +16
+11 +16
+11 +16
+10 +15
+10 +15
+9 +14
+10 +15
+11 +16
+9 +14
+10 +15
+11 +16

День
+21 +26
+21 +26
+21 +26
+21 +26
+22 +27
+21 +26
+21 +26
+21 +26
+21 +26
+21 +26
+21 +26
+21 +26
+21 +26

Oбласть
Нiч
Черкаська
+11 +16
Кіровоградська +11 +16
Полтавська
+11 +16
Дніпропетровська +11 +16
Одеська
+11 +16
Миколаївська
+11 +16
Херсонська
+11 +16
Запорізька
+11 +16
Харківська
+11 +16
Донецька
+11 +16
Луганська
+11 +16
Крим
+11 +16
Київ
+13 +15

День
+21 +26
+21 +26
+21 +26
+21 +26
+20 +25
+21 +26
+21 +26
+21 +26
+21 +26
+21 +26
+22 +27
+21 +26
+23 +25

Укргiдрометцентр
Верхньорогачицький районний суд Херсонської області викликає в судове засідання Іванова Михайла Володимировича як відповідача по справі
№ 651/148/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Іванова Михайла Володимировича про стягнення заборгованості на 30.05.2016 року о 10.00
годині.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Верхньорогачицького районного суду Херсонської області за адресою: вулиця Леніна, 60, смт Верхній Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської області, суддя Загрунний В.Г.
Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням оголошення про виклик
відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи,
тому у випадку відсутності відомостей про причину неявки Іванова Михайла Володимировича, повідомленого належним чином або причину неявки
буде визнано судом неповажною — суд вирішить справу на підставі наявних у ній даних чи доказів (у заочному порядку).
Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська (адреса: м. Дніпропетровськ, пр. Слобожанський, буд. № 84, каб. № 210, суддя Волошин Є.В.)
викликає у судове засідання, яке відбудеться 31 травня 2016 року о 16 годині 30 хвилин, громадян Левітіна Віктора Олександровича, Керенцеву
Олену Юріївну як відповідачів по цивільній справі №202/2123/16-ц, провадження № 2/202/1390/2016 за позовною заявою Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Левітіна Віктора Олександровича, Керенцевої Олени Юріївни про звернення стягнення на предмет іпотеки.
У разі неявки та невиконання обов'язку повідомити суд про причини неявки, справу буде вирішено на підставі наявних даних і постановлено заочне рішення.
Новопсковський районний суд Луганської області викликає Чечуліна
Максима Андрійовича як відповідача в судове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ№ 420/43/16-ц (провадження №2/420/276/16) року за позовом Борода Ігоря Володимировича до Чечуліна Максима Андрійовича
про стягнення боргу за борговою розпискою, яке відбудеться 31 травня
2016 року о 09 годині 50 хвилин в приміщенні Новопсковського районного
суду за адресою: Луганська область, смт Новопсков, вул. Українська, 28.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без
вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Заботін В. В.
Новопсковський районний суд Луганської області викликає Серебрякову Олену Лазарівну як відповідача в судове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ№ 420/22/16-ц (провадження №2/420/264/16) року за позовом Серебрякова Олексія Сергійовича до Серебрякової Олени Лазарівни
про розірвання шлюбу, яке відбудеться 31 травня 2016 року о 08 годині
45 хвилин в приміщенні Новопсковського районного суду за адресою: Луганська область, смт Новопсков, вул. Українська, 28.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без
вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя В.В. Заботін
Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як відповідача Гордієнко Юлію Володимирівну, 01.12.1976 р.н., яка зареєстрована
за адресою: Луганська область, смт Слов'яносербськ, вул. Гагаріна, 49/8,
у судове засідання з розгляду цивільної справи № 428/1393/16-ц за позовом Гордієнка Олександра Васильовича до Гордієнко Юлії Володимирівни
про розірвання шлюбу, яке відбудеться 03.06.2016 року о 12 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк,
бульвар Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане судове засідання
суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Г.Д. Скочій
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