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СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

У народного артиста України
Фемія Мустафаєва в зоні АТО 
є позивний — так бійці
висловлюють йому вдячність 
за часті виступи на передовій 

ЦИФРА ДНЯ

Служба за контрактом
стає популярною

НАЦБЕЗПЕКА. З початку року на військову службу за контрак-
том залучено понад 32 тисячі осіб. Про це повідомив начальник
відділу комплектування військовослужбовцями за контрактом го-
ловного управління персоналу Генштабу ЗСУ Андрій Полонський.

Популярності контрактна служба набула після запровадження ко-
роткострокового контракту на шість місяців. Він діє для військово -
службовців строкової служби та мобілізованих, які вислужили не
менш як 11 місяців. Після закінчення шестимісячного терміну сол-
дат може звільнитися без додаткових вимог або, за бажанням, про-
довжити контракт.  Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

«Ми розраховуємо на кандидатів з лав строкової служби: вже
понад 1,7 тисячі вчорашніх строковиків уклали контракти із ЗСУ.
Під час весняного призову до нашого війська призвано вже
близько восьми тисяч строковиків, і ми пропонуємо кращим із них
стати професіоналами — захисниками Вітчизни», — сказав Ан-
дрій Полонський. Він укотре наголосив, що військовослужбовців
строкової служби до виконання завдань в АТО не залучають.

ЦИТАТА ДНЯ

Торбйорн Ягланд:
«Зміни до Конституції

України щодо судової
системи — це 

важливий крок 
у правильному напрямку

на шляху дотримання
європейських
стандартів».

Генеральний секретар Ради Європи про позитивні
зрушення у процесі реалізації вітчизняних реформ

184 опорні школи
додатково передбачено створити 

в Україні до початку нового 
навчального року

5

2
З ПЕРШИХ вУСТ

Учора Президент Петро Порошенко
провів чергову прес-конференцію, 
під час якої дав відповіді 
на найактуальніші запитання щодо
подальшого розвитку країни

Крим заповнюється 
не туристами, а брехнею

АРИФМЕТИКА. Хвальки з окупованого півострова запевняють, 
що очікують цьогоріч понад шість мільйонів відпочивальників.
А насправді? 

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

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

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

чорнобильців, 
студентів

У Києві газету можна також придбати в кіосках «Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

послуга за
приймання
передплати

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний 
індекс 40227

Передплатний індекс 
61035

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

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

ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТА 

ГАЗЕТИ 
«УРЯДОВИЙ 

КУР’ЄР» 
НА 2016 РІК

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ

УСІ
ВІДДІЛЕННЯ

ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ
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Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, Донецька об-
ласть, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільні справи за позовами:

№ 219/2802/2016-ц ПАТ КБ «ПриватБанк» до Батовського Володимира Ва-
силійовича;

№ 219/2796/2016-ц ПАТ КБ «Приватбанк» до Домріної Оксани Володими-
рівни;

№ 219/2806/2016-ц ПАТ КБ «Приватбанк» до Кротової Наталі Геннадіївни;
№ 219/1525/2016-ц ПАТ КБ «Приватбанк» до Янчука Леоніда Пилиповича;
№ 219/2238/2016-ц ПАТ КБ «Приватбанк» до Коляди Ігоря Миколайовича;
№ 219/4176/2016-ц ПАТ КБ «Приватбанк» до Ракітської Кристини Вікторівни;
№ 219/2793/2016-ц ПАТ КБ «Приватбанк» до Чеканової Елли Євгенівни;
№ 219/2477/2016-ц ПАТ КБ «Приватбанк» до Макарова Ігоря Вікторовича

про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачі по справі викликаються до суду (Донецька область, м. Бахмут,

вул. Миру, 5, каб. 201) для участі в розгляді справи по суті на 09.30 годину 08
червня 2016 року:

- Батовський Володимир Василійович, 12.09.1958 р.н., мешкає: м. Жданівка
Донецької області, квартал 28/33, буд. 2, кв. 51;

- Домріна Оксана Володимирівна, 11.01.1976 р.н., мешкає: м. Єнакієве До-
нецької області, вул. Шкирятова, буд. 5;

- Кротова Наталя Геннадіївна, 07.06.1977 р.н., мешкає: м. Єнакієве Донецької
області, пр. Металургів, буд. 27, кв. 102;

- Янчук Леонід Пилипович, 26.02.1946 р.н., мешкає: м. Єнакієве Донецької
області, смт Карло Марксове, вул. Новоклубна, буд. 41;

- Ракітська Кристина Вікторівна, 13.06.1990 р.н., мешкає: м. Єнакієве До-
нецької області, вул. Керченська, буд. 75;

- Коляда Ігор Миколайович, 18.02.1963 р.н., мешкає: м. Єнакієве Донецької
області, вул. Каширська, буд. 35;

- Чеканова Елла Євгенівна, 14.10.1968 р.н., мешкає: м. Єнакієве Донецької
області, вул. Вільна, буд. 68-А;

- Макаров Ігор Вікторович, 29.03.1963 р.н., мешкає: м. Юнокомунарівськ До-
нецької області, вул. Коломенська, буд. 38.

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

Суддя Воробйова І.В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, Донецька область, м. Бахмут, вул.
Миру, 5) розглядає цивільні справи за позовами:

№ 219/4400/2016-ц ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ов-
чаренка Сергія Анатолійовича;

№ 219/1835/2016-ц ПАТ КБ «Приватбанк» до Во-
рони Валентини Іванівни;

№ 219/1637/2016-ц ПАТ КБ «Приватбанк» до За-
дорожньої Людмили Олексіївни;

№ 219/1838/2016-ц ПАТ КБ «Приватбанк» до
Чмирьової Ірини Миколаївни

про стягнення суми заборгованості за кредитним
договором.

Відповідачі по справі
- Овчаренко Сергій Анатолійович, 22.06.1957 р.н.,

який зареєстрований та мешкає: м. Єнакієве, вул.
Могилевська, 11-6;

- Ворона Валентина Іванівна, 22.11.1971 р.н., яка
зареєстрована та мешкає: м. Єнакієве, вул. Мар-
ченко, 19-65, Донецька область;

-  Задорожня Людмила Олексіївна, 31.05.1952
р.н., яка зареєстрована та мешкає: м. Єнакієве До-
нецької області, вул. Менжинського, 90-4;

- Чмирьова Ірина Миколаївна, 31.05.1952 р.н., яка
зареєстрована та мешкає: м. Єнакієве Донецької об-
ласті, вул. Марченко, 15-50,

викликаються до суду (Донецька область, м. Бах-
мут, вул. Миру, 5, каб. 201) для участі в розгляді
справи по суті на 09.20 годину 07 червня 2016 року.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідачів, вони повинні повідомити суд про при-
чину неявки, інакше справа буде розглянута у їх від-
сутність.

Суддя Воробйова І.В.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, 2) розглядає цивільні справи за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк» про
стягнення заборгованості до:

1. Відповідач Кривонос Олександр Вікторович, останнє місце реєстрації та прожи-
вання: Донецька обл., м. Слов’янськ, пров. Тургенєва, буд. 8, викликається 8 червня
2016 року о 08 год. 45 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

2. Відповідач Борсук Микола Анатолійович, останнє місце реєстрації та проживання:
Донецька обл., м. Слов’янськ, пров. Пролетарський, буд. 7, кв. 2, викликається 8 червня
2016 року о 08 год. 45 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

3. Відповідач Кривоконь Ніна Сергіївна, останнє місце реєстрації та проживання: До-
нецька обл., Слов’янський район, смт Черкаське, вул. К.Маркса, буд. 99, викликається
8 червня 2016 року о 08 год. 45 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

4. Відповідач Захватов Андрій Веніамінович, останнє місце реєстрації та проживання:
Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Ворошилова, буд. 96, викликається 8 червня 2016
року о 08 год. 45 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справи
будуть розглянуті у їхню відсутність.

Суддя О. В. Неженцева

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, Донецька область,
вул. Миру, 5) розглядає цивільні справи за позовами ПАТ КБ «Приват Банк» до Толмачової
Юлії Вікторівни, Юрінка Валентина Івановича, Панченка Рустама Юрійовича, Юрінка Олексія
Валентиновича 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: Толмачова Юлія Вікторівна, 25.10.1966 р.н,
(останнє місце мешкання: Донецька область, м. Бахмут, вул. Леваневського, 93\44, місце ре-
єстрації не відоме) викликається на 09 червня 2016 року на 08 годину 30 хвилин; Юрінко Ва-
лентин Іванович, 20.07.1965 р.н. (останнє місце мешкання: Донецька область, м. Бахмут,
пров. Цегельний, 20, місце реєстрації не відомо) викликається на 09 червня 2016 року на 08
годину 45 хвилин; Панченко Рустам Юрійович, 27. 12.1983 року народження (останнє місце
мешкання: Донецька область, м. Бахмут, вул. Котовського, 44, місце реєстрації не відомо)
викликається на 09 червня 2016 року на 08 годину 55 хвилин; Юрінко Олексій Валентинович,
04. 04.1993 року народження (останнє місце мешкання: Донецька область, м. Бахмут, пров.
Цегельний, 20, місце реєстрації не відомо) викликається на 09 червня 2016 року на 09 годину
15 хвилин до суду, кабінет № 313, для участі у розгляді справ 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 у їх відсутність.

Суддя Радченко Л.А.

Охтирський міськрайонний суд Сумської області
повідомляє, що слухання справи за позовом Овча-
ренка Миколи Івановича до Фролова Ігоря Олексан-
дровича про визнання особи такою, що втратила
право користування житловим будинком, відбу-
деться 6 червня 2016 року о 10 год. 00 хв. у примі-
щенні суду за адресою: м. Охтирка Сумської області,
вул. Незалежності, 5. У судове засідання виклика-
ється відповідач Фролов Ігор Олександрович,
08.03.1970 року народження. У разі неявки відпові-
дача справу буде розглянуто без його участі.

Головуючий по справі — суддя Олійник О. В.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання як відповідача по справі
№ 409/588/16-ц за позовом Шевченко Тетяни Олек-
сіївни про визнання права власності на нерухоме майно
у зв’язку із втратою документів.

Судове засідання відбудеться 06.06.2016 року о 14.00
год. (резервна дата на 09.06.2016 року о 10.00 год.) в залі
суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Шевченка, 2.

Викликається відповідач в справі:
- представник Луганської міської ради, останнє місце

реєстрації: м. Луганськ, вул. Коцюбинського, буд. 14.
У випадку неявки представника відповідача справу буде

розглянуто за його відсутності за наявними доказами.
Суддя Полєно В.С.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман вул. Незалежності (Фрунзе), буд. 13) розгля-
дається цивільна справа № 236/1078/16-ц за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Універсал Банк», представник
позивача Глазков Олександр Вікторович до Вахрущева Віктора
Олексійовича, Вахрущевої Тетяни Вікторівни про стягнення
боргу за договором кредиту в розмірі 120967,38 гривень.

Відповідачі Вахрущев Віктор Олексійович, Вахрущева Тетяна
Вікторівна викликаються до каб № 27 суду на 09.06.2016 року
на 08 годину 15 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У разі неявки відповідачів, справа буде роз-
глянута без їх участі за наявними доказами.

Суддя Шавиріна Л.П.

Уманський міськрайонний суд Черкаської області
(20300, м. Умань, вулиця Садова, 5) викликає в су-
дове засідання на 09.00 годину 10 червня 2016 року
Мамчур Наталію Сергіївну, 17.02.1980 року народ-
ження, як відповідача у справі за позовом Мамчура
Євгена Анатолійовича до Мамчур Наталії Сергіївни
про розірвання шлюбу.

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

Суддя О.В. Білик
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№ 157) розглядає цивільну справу за позовом Порвіної Марії
Сергіївни до Порвіна Віталія Вікторовича про розірвання
шлюбу. Відповідач у цивільній справі № 233/1753/15-ц Порвін
Віталій Вікторович, 04 листопада 1982 р.н., зареєстрований
за адресою: Донецька область, м. Макіївка, сел. Октября, вул.
Асафьєва, 24/3, викликається у судове засідання о 08.15 год.
09 червня 2016 р. Розгляд зазначеної цивільної справи від-
будеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного
суду Донецької області (корп. №2, каб. № 16).

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинний
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за його відсутності.             Суддя Т.О. Мартишева

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідачів: Бугаєвську Юлію Ваагівну, 24.08.1988
р.н., м. Луганськ, вул. Макаренка, 67 а, Бугаєвського Во-
лодимира Миколайовича, 05.11.1983 р.н., м. Луганськ, вул.
Лєвчєнка, 1-а/14, у судове засідання по цивільній справі
№ 409/1210/16-ц за позовом ПАТ «Всеукраїнський банк
розвитку» про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором, що відбудеться 06.06.2016 року о 10 год. (резер-
вна дата слухання 17.06.2016 року о 10 год.) за адресою:
92200, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Із опублікуванням оголошення відповідачі вважаються
належним чином повідомленими про час, день та місце
проведення судового засідання.

Суддя В. Г. Скворцова

Березанський міський суд Київської області ви-
кликає Дирду Георгія Костянтиновича як відповідача
по справі за позовом Тарана Сергія Анатолійовича
до Дирди Георгія Костянтиновича про стягнення
боргу.

Судове засідання відбудеться 10 червня 2016 року
о 09.00 год. у приміщенні суду за адресою: м. Бере-
зань, вул. Шевченків шлях, 32.

У разі неявки, справа буде розглянута у вашу від-
сутність.

Суддя Р. М. Лялик

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає відповідачку Зінченко Валентину Ва-
силівну: вул. Чапаєва, 17, с. Біле, Лутугинський р-н
Луганської області, в судове засідання по цивільній
справі № 409/1027/16-ц за позовом ПАТ «Дельта
банк» про стягнення заборгованості за кредитним
договором, що відбудеться 07.06.2016 року о 9 год.
за адресою: 92200, смт Білокуракине, пл. Шев-
ченка, 2.

Із опублікуванням оголошення відповідачка вва-
жається належним чином повідомленою про час,
день та місце проведення судового засідання.

Суддя В. Г. Скворцова
Біловодський районний суд Луганської області викли-

кає як відповідачів Фоменко Віру Данилівну, Фоменка
Анатолія Веніаміновича для участі в цивільній справі за
позовом ПАТ «Правекс-Банк» про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором, яка відбудеться 8 червня
2016 року о 16.10 годині в приміщенні суду за адресою:
Луганська область, смт Біловодськ, вул. Комсомоль-
ська, 30.

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

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

Суддя В. А. Карягіна

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донець-
кої області знаходиться кримінальне провадження 
№ 22016160000000044 від 08.02.2016 року (єд. унік. 
№ 522/5622/16-к, провадження № 1-кп/243/413/2016) за об-
винуваченням Гадзири Вадима Владиславовича у вчиненні
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 2583, ч. 2
ст. 260 КК України. Обвинувачений Гадзира Вадим Владисла-
вович, 07.02.1982 р.н., який зареєстрований та мешкає за ад-
ресою: Одеська обл., Комінтернівський р-н, с. Корсунці, вул.
Колгоспна, 17, викликається в підготовче судове засідання по
справі, призначене на 10.06.2016 року о 08.30 год. (додаткові
дати судових засідань - 14.06.2016 року о 13.30, 16.06.2016
року о 09.00 год., 22.06.2016 року о 09.00 год.).

У випадку неприбуття обвинувачений повинен повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута за його від-
сутності. Суддя І. М. Мінаєв

Вінницький міський суд Вінницької області викли-
кає Кліменко Марину Сергіївну, 21.10.1971 р.н., у су-
дове засідання, яке відбудеться 16.06.2016 року о
14.30 год. за адресою: м. Вінниця, вул. Грушев-
ського, 17 (зал № 6), як відповідача у цивільній
справі за позовом Товариства з обмеженою відпо-
відальністю «ОТП Факторинг Україна» до Кліменко
Марини Сергіївни, Климіної Олени Григорівни про
звернення стягнення на предмет іпотеки. У випадку
неявки відповідача у судове засідання, справу буде
розглянуто за його відсутності за наявними у справі
доказами.

Суддя Іщук Т. П.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Укрсоцбанк» до Трапезнікова Дмитра Вікто-
ровича про стягнення заборгованості.

Відповідач Трапезніков Д.В. викликається до каб. 
№ 6 суду на 17 червня 2016 року о 09 годині 30 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 дока-
зами.

Суддя Бєлоусов А.Є.
Токмацький районний суд Запорізької області викли-

кає в судове засідання, яке відбудеться 8 червня 2016
року о 13.30 годині в приміщенні Токмацького район-
ного суду Запорізької області за адресою: Запорізька
область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28, Віно-
курова Олександра Володимировича (останнє відоме
місце проживання: 87261, Донецька область, Старобе-
шівський район, м. Глинка, вул. Шкільна, буд. 9) як від-
повідача в цивільній справі № 328/1999/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційного банку
«Приватбанк» до Вінокурова Олександра Володимиро-
вича про стягнення заборгованості.

Суддя Петренко Л. В.

Токмацький районний суд Запорізької області викли-
кає в судове засідання, яке відбудеться 8 червня 2016
року о 13.00 годині в приміщенні Токмацького район-
ного суду Запорізької області за адресою: Запорізька
область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28, Лепьо-
хіна Віталія Миколайовича (останнє відоме місце про-
живання: 87250, Донецька область, Старобешівський
район, м. Комсомольське, вул. Шевченка, буд. 35) як
відповідача в цивільній справі № 328/1994/16-ц за позо-
вом Публічного акціонерного товариства комерційного
банку «Приватбанк» до Лепьохіна Віталія Миколайовича
про стягнення заборгованості.

Суддя Петренко Л. В.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Галецький Федір Олександрович,
30.05.1995 р. н., який зареєстрований за адресою: Івано-
Франківська область, місто Калуш, вул. Хіміків, буд. 34, кв. 1,
на підставі ст. ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України вам необ-
хідно з’явитися 08.06.2016 р. на 10 год. 00 хв. до слідчого СВ
УСБУ в Івано-Франківській області Антошка М. І., р. т. 590593,
в к. №109, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова,
буд. 15 для надання доступу до матеріалів спеціального до-
судового розслідування у КП №22015090000000014 від
27.03.2015 та ознайомлення з ними. Поважні причини не-
прибуття зазначені в ст. 138 КПК України. Наслідки непри-
буття вказані в ст. 139 КПК України.

Новоайдарський районний суд викликає Буша Руслана
Олександровича, 02.06.1975 р.н., який проживає за адре-
сою: вул. Донецька, буд. 121/216, м. Щастя Новоайдар-
ського району Луганської області, як відповідача в судове
засідання з цивільної справи № 419/1325/16-ц за позовом
Буш Оксани Леонідівни до Буша Руслана Олександровича
про надання дозволу на тимчасовий виїзд за кордон не-
повнолітньої дитини без згоди батька, що відбудеться 08
червня 2016 року о 09.30 годині в приміщенні суду за ад-
ресою: Луганська область, смт Новоайдар, вул. Миру, 38.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розгля-
датиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя О. М. Іванова
Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, 

м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за по-
зовом ПАТ «Акцент-Банк» до Захарченко Е.А. про стягнення заборгованості.

Відповідачка Захарченко Ельвіра Андріївна, останнє місце реєстрації та
проживання: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Університетська, буд. 6, кв.
506, викликається 8 червня 2016 року о 08 год. 45 хв. до суду для участі у
розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття відповідачка повинна повідомити суд про при-
чини неявки, інакше справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя О. В. Неженцева

Новоайдарський районний суд викликає Ігнатову Вікторію Володимирівну,
яка проживає за адресою: кв-л Енергетиків, буд. 19, кв. 7, м. Щастя Новоай-
дарського району Луганської області, як відповідача в судове засідання з ци-
вільної справи №419/1481/16-ц за позовом Ігнатова В.В до Ігнатової В.В. про
визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщен-
ням, та зняття з реєстраційного обліку, що відбудеться 6 червня 2016 року о
09.30 годині в приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Новоайдар,
вул. Миру, 38.

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

Суддя О. М. Іванова

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької об-
ласті знаходиться цивільна справа № 310/3008/16-ц за позовом ПАТ
КБ «Приватбанк» до Дударенко А.Г. про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 09.06.2016 року о 13.00 годині в при-
міщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, зала судового засідання 411.

Суд викликає Дударенко Анастасію Геннадіївну як відповідачку.
Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповідачки в судове засі-

дання справа буде розглянута за наявними матеріалами.
Суддя Б. І. Полянчук

Южний міський суд Одеської області викликає Полиненка Іллю Сер-
гійовича як відповідача по цивільній справі №519/1027/15-ц за позовом
представника ПАТ КБ «Приватбанк» до Полиненка Іллі Сергійовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором у розмірі 25 575,55
грн у судове засідання на 10 червня 2016 року об 11.30 год. у примі-
щенні суду за адресою: Одеська область, м. Южне, пр. Григорівського
Десанту, 26 «а», зал № 3.

У разі неявки відповідача Полиненка Іллі Сергійовича в судове засі-
дання, справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя З. І. Барановська

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Обвинувачений Байша Віктор Вікторович, 02.12.1974 р.н., раніше зареєс-

трований за адресою: Запорізька область, м. Кам’янка-Дніпровська, вул.
Таврійська, 39, кв. 2, фактично проживаючий за адресою: Одеська область,
м. Южне, вул. Будівельників, 9, кв. 221, відповідно до вимог ст.ст. 134, 135,
138 КПК України, вам необхідно з’явитися 7 червня 2016 року о 16 год. 00
хв. до Приморського районного суду м. Одеса за адресою: м. Одеса, вул.
Балківська, 33, зала судових засідань № 107 (слідчий суддя Писларь В.П.,
р.т. 0487847108), для участі під час судового провадження у кримінальному
провадженні №22015160000000049 від 04.03.2015 за ч. 1 ст. 258-3 КК Ук-
раїни, при собі мати паспорт.

Макарівський районний суд Київської області повідомляє, що
07.06.2016 р. о 09.30 год. у приміщенні суду за адресою: 08000, смт
Макарів, Київська обл., вул. Фрунзе, 35, буде слухатись цивільна
справа за позовом Національного банку України в особі Головного уп-
равління Національного банку України по м. Києву і Київській області
до Тарадайко Наталії Анатоліївни, третя особа: ПАТ «Банк Камбіо» про
звернення стягнення на предмет іпотеки.

В разі неявки Тарадайко Наталії Анатоліївни та ПАТ «Банк Камбіо»
по вищевказаній справі буде винесено заочне рішення.

Суддя А. В. Косенко
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оголошення

Артемівський міськрайонний суд Донець-
кої області (84500, м. Бахмут, Донецька об-
ласть, вул. Миру,5) розглядає цивільні
справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Земляної Наталі Григорівни, Земляного Рус-
лана Володимировича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.

Відповідачі по справі викликаються до
суду (м. Бахмут, Донецька область, вул.
Миру, 5, кім. 313) для участі у розгляді
справи по суті.

— Земляна Наталя Григорівна, 15.06.1977
р. н., яка мешкає: Донецька область, м. Світ-
лодарськ, буд. 28, кв. 97; Земляний Руслан
Володимирович, 01.08.1993 р. н.,, який меш-
кає: Донецька область, м. Світлодарськ, буд.
28, кв. 97 на 09.06.2016 р. о 08 год. 30 хв.

Відповідачам пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття відповідачів, вони повинні пові-
домити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута у їх відсутність. 

Суддя Фролова Н. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької
області (84500, м. Бахмут, Донецька область,
вул. Миру,5) розглядає цивільну справу за по-
зовом публічного акціонерного товариства
«Центренерго» в особі відокремленого підроз-
ділу Вуглегірської теплової електричної станції
Публічного акціонерного товариства «Центр -
енерго» до Апанасюк Людмили Миколаївни
про стягнення заборгованості за комунальні
послуги.

Відповідач по справі Апанасюк Людмила
Миколаївна, 07.12.1966 року народження,
яка мешкає за адреслю вказаною в позові:
84792, Донецька область, м. Світлодарськ,
буд. 15, кв. 12, викликається на 08 годину 00
хвилин 09 червня 2016 року до суду: м. Бах-
мут, вул. Миру, 5, кім. 302, для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття відповідача, він повинен повідо-
мити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута у його відсутність. 

Суддя Фролова Н. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, м. Бахмут, Донецька область, вул.
Миру,5) розглядає цивільні справи за позовом То-
вариства з обмеженою відповідальністю «Бахмут
Енергія» до Хмельницької Лідії Павлівни, Пили-
пенка Євгенія Анатолійовича про стягнення забор-
гованості за спожиту теплову енергію.

Відповідач по справі №219/3830/2016-ц Хмель-
ницька Лідія Павлівна, 16 вересня 1923 р. н., про-
живає за адресою, вказаною в позовній заяві:
Донецька область, м. Бахмут, вул. Незалежності,
62/16, викликається на 09 червня 2016 року на 09
год. 15 хв. до суду для участі у розгляді справи по
суті.

Відповідач по справі №219/2165/2016-ц Пили-
пенко Євгеній Анатолійович, 02 травня 1957 р. н.,
проживає за адресою, вказаною в позовній заяві:
Донецька область, м. Бахмут, вул. Незалежності,
63/10, викликається на 09 червня 2016 року на 09
год. 00 хв. до суду для участі у розгляді справи по
суті.

Відповідачам по даних справах пропонується
надати свої заперечення щодо позову та докази.
У випадку неприбуття відповідача, він повинен по-
відомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута у його відсутність.

Суддя Т. В. Давидовська

Іллічівський районний суд м. Маріуполя
Донецької області (87535, м. Маріуполь,
пр. Металургів, 231) розглядає цивільну
справу за позовом Япрах Ігоря Євгеновича
до Наумової Людмили Яківни про ви-
знання особи такою, що втратила право
користування житловим приміщенням та
виселення.

Відповідачка по справі Наумова Люд-
мила Яківна, яка зареєстрована в м. Ма-
ріуполі по вул. Гонди, 36, кв.2,
викликається об 11 годині 30 хвилин 09
червня 2016 року до суду, кабінет № 14,
15, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття, відповідачка повинна
повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за її відсут-
ності на підставі ст. ст. 169 ч. 4, 225 ЦПК
України. 

Суддя О.О. Хараджа

Артемівський міськрайонний суд Донецької
обл. (84500, м. Бахмут Донецької обл., вул.
Миру, 5) викликає на 14 годину 00 хв. 09 червня
2016 року, по кримінальній справі за обвинува-
ченням Гнеся Р.А., Штепи О.С. Полякова Є.О.,
Харитоненко А. О. у вчиненні правопорушення
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, 

— обвинуваченого: Гнесь Романа Анатолійо-
вича, 20.01.1990 р. н., зареєстрований: м. Бах-
мут, вул. Ювілейна, буд. 28, кв. 45, фактично
мешкав: Донецька обл., м. Бахмут, вул. Коцю-
бинського, буд. 7; 

— обвинуваченого: Штепу Олександра Сер-
гійовича, 25.12.1982 р. н., зареєстрований: 
м. Бахмут, вул. Ювілейна, буд. 38, кв. 17, фак-
тично мешкав: Донецька обл., м. Бахмут, вул.
Загородня, буд. 87; 

— обвинуваченого: Полякова Євгена Олек-
сандровича, 13.01.1981 р. н., зареєстрований: 
м. Бахмут, вул. Ювілейна, буд. 46, кв. 4;

— обвинуваченого: Харитоненка Анатолія
Олександровича, 16.09.1960 р. н., зареєстрова-
ний: м. Бахмут, вул. Красноармійська, буд. 38,
кв. 19, фактично мешкав: Донецька обл., м. Бах-
мут, пров. 1-ий Пушкіна, буд. 1. 

Суддя О.П. Харченко

Дніпровський районний суд м. Дніпродзер-
жинська викликає в відкрите судове засідання
як відповідача по справі на 10.30 годину 13
червня 2016 року Демченка Михайла Сергійо-
вича, останнє відоме місце реєстрації за адре-
сою: Дніпропетровська область, м.
Дніпродзержинськ, б-р Будівельників, 26-31
по цивільній справі за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства комерційний банк
«ПриватБанк» до Демченка Михайла Сергійо-
вича про стягнення заборгованості.

Відкрите судове засідання по цивільній
справі відбудеться під головуванням судді
Замкової Я.В. в приміщенні Дніпровського
районного суду м. Дніпродзержинська за ад-
ресою: Дніпропетровська область, м. Дніпрод-
зержинськ, вул. Петровського, 166, 2 поверх,
кабінет № 13.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України, після
опублікування оголошення в пресі відповідач
вважається повідомленим про час і місце роз-
гляду справи. У разі його неявки справу буде
розглянуто за його відсутності.

Суддя Я.В. Замкова

У зв’язку із розглядом цивільної справи 
№ 2-1537/16 за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Державний експортно-
імпортний банк України» до Луценка Андрія
Вікторовича та Житомирської Аліни Олексан-
дрівни про стягнення заборгованості, Обо-
лонський районний суд м. Києва викликає як
відповідача Луценка Андрія Вікторовича та
Житомирську Аліну Олександрівну в судове
засідання на 20.09.2016 р., об 11.00 год.

Адреса суду: Україна, м. Київ, вул. М. Ти-
мошенка, 2-є, каб. 19, суддя Шевчук А.В.

У разі неявки у судове засідання сторони
з’ясування обставин у справі проводиться, на
підставі доказів, про подання яких було за-
явлено до або під час судового засідання.

Наслідки неявки в судове засідання особи,
яка бере участь у справі, передбаченні ст. ст.
169, 170 ЦПК України, ст. 185-3 КпАП Ук-
раїни.

Суддя Шевчук А.В.

Менський районний суд Чернігівської об-
ласті викликає як відповідачів Ступак Люд-
милу Володимирівну та Ступак Сергія
Олександровича (останнє відоме місце про-
живання: вул. Калініна, 2, кв. 6, смт Березна,
Менського району, Чернігівської області) по
цивільній справі 738/764/16-ц № провад-
ження 2/738/174/2016 за позовом Одажіу
Олексія Васильовича до Ступак Людмили Во-
лодимирівни, Ступак Сергія Олександровича
про визнання особи такою, що втратила
право на користування житлом.

Судове засідання відбудеться об 11.00 год.
14 червня 2016 року у приміщенні Менського
районного суду Чернігівської області, за ад-
ресою: вулиця Сіверський шлях, № 146, місто
Мена, Чернігівської області, 15600 під голо-
вуванням судді Сова Т.Г.

В разі неявки осіб, які викликаються,
справу буде розглянуто за їх відсутності на
підставі наявних доказів в матеріалах справи.

Суддя Сова Т.Г.

У провадженні Голованівського район-
ного суду Кіровоградської області, смт.
Голованівськ знаходиться цивільна
справа № 386/173/16-ц за позовом Пуб-
лічного Акціонерного Товариства Комер-
ційний банк «Приватбанк» до Ткач Олесі
Валеріївни про стягнення заборгованості
по кредитному договору.

Судовий розгляд справи призначено на
23 червня 2016 року на 09 год. 00 хв. у Го-
лованівському районному суді за адре-
сою: смт Голованівськ, вул. Соборна, 18.

Суд викликає Ткач Олесю Валеріївну у
судове засідання як відповідача.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки
відповідача до суду та неповідомлення
про причини неявки, справа буде розгля-
нута за наявними у справі доказами з по-
становленням заочного рішення.

Суддя Гут Ю. О.

У провадженні Голованівського район-
ного суду Кіровоградської області, смт Го-
лованівськ знаходиться цивільна справа
№ 386/284/16-ц за позовом Публічного
Акціонерного Товариства Комерційний
банк «Приватбанк» до Мазуренко Наталії
Сергіївни про стягнення заборгованості по
кредитному договору.

Судовий розгляд  справи призначено на
23 червня 2016 року на 16 год. 30 хв. у Го-
лованівському районному суді за адре-
сою: смт Голованівськ, вул. Соборна, 18.

Суд викликає Мазуренко Наталію Сер-
гіївну у судове засідання як відповідача.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки
відповідача до суду та неповідомлення
про причини неявки, справа буде розгля-
нута за наявними у справі доказами з по-
становленням заочного рішення.

Суддя Гут Ю. О.

Теребовлянський районний суд Тернопільської області викликає на судове
засідання як відповідача Познахівського Михайла Володимировича (останнє
відоме місце реєстрації: с. Воля, вул. Надрічна, 36, Теребовлянського району
Тернопільської області), місце перебування якого невідоме, у цивільній справі
за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТ-
БАНК» до Познахівського Михайла Володимировича про стягнення заборго-
ваності.

Розгляд справи призначено на 10 год. 30 хв. 30 червня 2016 року в примі-
щенні Теребовлянського районного суду за адресою: м. Теребовля, вул. Князя
Василька, 116, Тернопільської області. Явка до суду є обов’язковою. Відпові-
дачу пропонується надати свої заперечення проти позову та докази. У разі не-
явки відповідач повинен повідомити суд про причини.

У разі неявки відповідача без поважної причини справу розглянуть без нього
за наявними у справі доказами.

Суддя І. І. Бойко

Добровечер (Богун) Тамара Миколаївна, останнє місце проживання чи меш-
кання м.Дніпродзержинськ Дніпропетровська обл. пр.50 років СРСР, буд.14,
кв.29, викликається у відкрите судове засідання як відповідач на 10.10 годину
17 червня 2016 року у цивільній справі за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Добровечер (Богун) Тамари
Миколаївни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відкрите судове засідання у цивільній справі відбудеться під головуванням
судді Багбая Є.Д. в приміщенні Дніпровського районного суду м. Дніпродзер-
жинська Дніпропетровської області, за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул.
Тритузна, 166, 2 поверх, кабінет № 5.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі
відповідач Добровечер (Богун) Тамара Миколаївна вважається повідомленою
про час і місце розгляду справи.

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

Буринський районний суд Сумської області викликає Макаренко Марію
Іванівну, 29.04.1987 року народження, уродженку села Миколаївка Бурин-
ського району, останнє відоме місце реєстрації: село Бошівка Миколаївської
сільради Буринського району Сумської області, як відповідача, в судове за-
сідання по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «ПриватБанк» про стягнення заборгованості в сумі
12595,98 гривень за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться о 10 годині 30 хвилин 06 липня 2016 року
в приміщенні Буринського районного суду за адресою: місто Буринь Сум-
ської області, вул. Першотравнева, 16.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки справа буде розглянута за її від-
сутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя В.С. Комлєва

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області судді Гашин-
ської О.А. знаходиться спеціальне кримінальне провадження № 426/350/16-к
стосовно Столяренка В’ячеслава Іоновича, 30.04.1986 року народження, обви-
нуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 с.109, ч. 2 с. 110 ч. 1 ст. 258-
3 КК України. Обвинувачений Столяренко В.І. зареєстрований за адресою:
Донецька область, м. Дзержинськ, вул. Маяковського, буд. 8, кв.48.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський районний суд
Луганської області викликає Столяренка В’ячеслава Іоновича у судове засі-
дання, яке відбудеться 10 червня 2016 року о 15.30 год. в залі Сватівського
районного суду Луганської області, що розташований за адресою: Луганська
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючої судді Гашин-
ської О.А., суддів Пчолкіна С.А., Юрченко С.О.

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знахо-
диться спеціальне кримінальне провадження № 426/16/16-к стосовно Іс-
маілова Заура Рауфовича, 25.07.1978 року народження, обвинуваченого у
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений
Ісмаілов З.Р., зареєстрований за адресою: м. Луганськ, вул. Лазо, 46 В.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський районний суд
Луганської області викликає Ісмаілова Заура Рауфовича у судове засідання,
яке відбудеться 10 червня 2016 року о 14.30 год. в залі Сватівського ра -
йонного суду Луганської області, що розташований за адресою: Луганська
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючої судді Га-
шинської О.А., суддів Пчолкіна С.А., Юрченка С.О.

Суддя О.А. Гашинська

Подільський районний суд м. Києва розглядає цивільну справу за заявою
публічного акціонерного товариства «ПриватБанк» до Клименка Євгена
Юрійовича, Клименко Вікторії Сергіївни про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Відповідачі у справі Клименко Євген Юрійович, 04.08.1979 р.н., зареєс-
трований: м. Київ, пр-т В. Порика, 14, кв. 61, та Клименко Вікторія Сергіївна,
14.09.1985 р.н., зареєстрована: м. Київ, вул. Татарська, 6, кв. 76, виклика-
ються до суду на 14 червня 2016 р. о 09.15 год., каб. № 9, в приміщення за
адресою: м. Київ, вул. Волоська, 6/14 Б, для участі у розгляді справи по суті.

У випадку неприбуття в судове засідання відповідач повинен повідомити
суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності. 

Суддя Ларіонова Н.М.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля До-
нецької області, вул. Радянська, буд. 39 а) розглядає цивільну справу № 227/851/16-
ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Устинова
Станіслава Олександровича, Лисенко Ірини Володимирівни про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором.

Відповідачі Устинов Станіслав Олександрович, 05 лютого 1984 року народження,
Лисенко Ірина Володимирівна 26 листопада 1958 року народження, останнє відоме
місце проживання яких: Донецька обл., м. Харцизьк, пров. Транспортний, 9, викли-
каються до Добропільського міськрайонного суду Донецької області, як відповідачі
по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк»
до Устинова Станіслава Олександровича, Лисенко Ірини Володимирівни, про стяг-
нення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 13.06.2016 року о 12:00 год. в приміщенні суду за
адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова (Радянська), 39А.

У разі неявки відповідачів до суду, справу буде вирішено на підставі наявних у
ній даних чи доказів. Суддя С. А. Притуляк

Царичанський районний суд Дніпропетровської області (51000, смт Ца-
ричанка, вул. Театральна, 14 а Дніпропетровської області) викликає в су-
дове засідання як відповідачів: ПП «Компанія Приват-Лекс», Ройзіна Юрія
Леонідовича, Ройзіну Інну Юріївну, ТОВ «Транстехносервіс» та адвоката
Юріну Вікторію Олександрівну в цивільній справі № 196/775/14-ц за позовом
ПАТ «Банк Кредит Дніпро» до ПП «Компанія Приват-Лекс», Ройзіна Юрія
Леонідовича, Ройзіної Інни Юріївни, ТОВ «Транстехносервіс», про звернення
стягнення на предмет іпотеки та застави.

Судовий розгляд справи відбудеться 21 червня 2016 року о 10 год. 00
хв. в приміщенні Царичанського районного суду Дніпропетровської області.

У разі неявки справу буде розглянуто за відсутності відповідачів.
Суддя Ю. О. Бойко

Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської області викликає в
судове засідання, що відбудеться в приміщенні Крюківського районного суду
м. Кременчука (м. Кременчук, вул. Троїцька (Красіна), 37/49) як третю особу:

— Мосійчука Юрія Володимировича, останнє відоме місце проживання: 
м. Кременчук, вул. Леонова, 23, кв. 2, о 09 год. 00 хв. 22.06.2016 року по справі
за позовом Литвишка Сергія Анатолійовича до Поліщук Олени Леонідівни, Яло-
міста Кирила В’ячеславовича, Кременчуцького міського управління юстиції за
участю третіх осіб: Таран Василя Івановича, приватного нотаріуса Кременчуць-
кого міського нотаріального округу Ципко Тетяни Анатоліївни, Мосійчука Юрія
Володимировича, Перекопної Людмили Анатоліївни, Міни Владислава Анато-
лійовича про визнання недійсним договору купівлі-продажу земельної ділянки.

Ваша явка є обов’язковою. У разі неявки у судове засідання справа буде ви-
рішена на підставі наявних у ній доказів у Вашу відсутність. 

Суддя Хіневич В. І.

Втрачений паспорт 
на ім’я Мурінов Михайло Вікторович МЕ 341809 

вважати недійсним с 31.05.2016 року.

Втрачений судновий білет малого судна УЧА-181-к, зареєстрова-

ний на ім’я Деменков Олександр Валерійович, 

вважати недійсним.

Визнати недійсною з 19.05.2016 р., у зв’язку із викраденням 19.05.2016 р.,
основну круглу печатку ТОВ «ЛОР-УКРАЇНА» (без ступеня захисту) з наступ-
ними реквізитами: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛОР-УКРАЇНА»,
м. Київ, ідентифікаційний код 36114898.

Хмільницький міськрайонний суд Вінницької області викликає як відпо-
відача Кузьменка Валерія Віталійовича у цивільній справі №149/1168/16-ц
за позовом ТОВ «Інтерагроресурс» до Кузьменка Валерія Віталійовича, Кузь-
менка Віталія Петровича про стягнення заборгованості, пені та процентів за
договором поставки від 07.04.2015 року за №24 внаслідок невиконання гро-
шового зобов’язання, в попереднє судове засідання, яке відбудеться 16 чер-
вня 2016 року о 10.00 год. в залі судових засідань Хмільницького
міськрайонного суду (22000, Вінницька область, м. Хмільник, вул. Столяр-
чука, 4). У разі неявки Кузьменка В. В. справа буде розглянута на підставі
наявних доказів. Суддя Олійник І. В.

Білоцерківський міськрайонний суд (09100, м. Біла Церква, вул. Тур-
чанінова, 7, зал судового засідання № 5), викликає відповідача Тіщенка
Вадима Миколайовича, 24.01.1973 року народження, зареєстрованого
по вул. Тургенєва, 27, кв. 1, м. Біла Церква, Київська область, по ци-
вільній справі № 2/357/2148/16 357/4695/16-ц за позовом ПАТ «Уксоц-
банк» до Вас про стягнення заборгованості на 21.06.2016 року на 11
год. 00 хв.

Суддя Ярмола О. Я.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112, м. Слов’янськ,
вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоц-
банк» до Григор’ян Є. Л. про стягнення заборгованості.

Відповідач Григор’ян Євгенія Леонідівна, останнє місце реєстрації та прожи-
вання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Проходна, буд. 25, викликається 08 чер-
вня 2016 року о 08 год. 00 хв. до суду, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. В. Неженцева

В Овідіопольському районному суді Одеської області суддею Куркан М.М.
18 липня 2016 року о 15 год. 00 хв. буде слухатися цивільна справа 
№ 509/1220/16-ц за позовом Стрижак Тетяни Вікторівни до Корнован Олени
Вікторівни, Давуд Ясер Мохамаді Солімана, третя особа орган опіки та пік-
лування в особі Овідіопольської РДА, про позбавлення батьківських прав.

Овідіопольський районний суд Одеської області пропонує Корнован Олені
Вікторівні, Давуд Ясер Мохамаді Соліману подати до суду пояснення, запе-
речення та всі наявні у них докази у справі особисто або через представ-
ника.

У разі неявки Корнован Олени Вікторівни, Давуд Ясер Мохамаді Солімана
на судове засідання, справа буде розглянута за їх відсутності.

Святошинський районний суд м. Києва (03148, м. Київ, вул. Я. Ко-
ласа, 25) викликає Лепіхова Олександра Леонідовича, який проживає
за адресою: м. Київ, вул. Котельникова, 17, кв. 14, відповідачем у ци-
вільній справі за позовом Лепіхової Лариси Михайлівни на 30.06.2016
року о 12 год. 20 хв. У разі неявки та неповідомлення суду про причини
неявки в судове засідання, справа буде розглядатися у відсутності від-
повідача за наявними у справі доказами.

Суддя В.В. Борденюк

Томашпільський районний суд Вінницької області викликає Федорченка
Артура Павловича в судове засідання, що відбудеться 08.06.2016 року о
09.30 годині у Томашпільському районному суді Вінницької області за ад-
ресою: вул. І. Гаврилюка, 57, смт Томашпіль, Томашпільський район, Він-
ницька область. Справа за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Федорченка
Артура Павловича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Головуючий суддя Семко Г.В.

Федорченко А.П. викликається в судове засідання як відповідач. Явка до
суду є обов’язковою. У випадку неявки до суду справа буде розглянута без
участі відповідача.
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ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
№ 10/4/1-32822-14-328вих-16 від 31.05.2016

Вітко Олександр Вікторович, 13.09.1961 року народження, проживаючий за адре-
сою: м. Севастополь, вул. Суворова, буд. 8,  відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137,
2975 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) викликається
«10» червня 2016 року о 10:00 год. до Головної військової прокуратури Генеральної
прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, кабінет 127 (тел. 044-
200-58-01) для участі у проведенні допиту в якості підозрюваного у кримінальному
провадженні №42014010470000019 від 03.03.2014 за ознаками кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 111; ч. 3 ст. 27 ст. 113; ч. 2 ст.
28 ч. 1 ст. 437;  ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний зобов’язаний
прибути за викликом до слідчого, а в разі неможливості прибути за викликом у при-
значений строк – заздалегідь повідомити про це слідчого.

Згідно ст. 138 КПК України, поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання; 2) обмеження свободи
пересування внаслідок дії закону або судового рішення; 3) обставини непереборної
сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини); 4) відсутність
особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі
тощо; 5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з ліку-
ванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза
їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 8) інші обставини, які
об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Статтею ст. 139 КПК України передбачені наслідки неприбуття на виклик: 
ч. 1 - якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом порядку викли-

каний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або озна -
йомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не
повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у
розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття
на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати - у
випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

ч. 2 - У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного може
бути застосовано привід.

ч. 5 - Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого
судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрю-
ваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний роз-
шук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи
спеціального судового провадження.

Згідно п. 201 розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України, положення ч. 5 ст. 136
цього Кодексу поширюються також на осіб, які понад шість місяців переховуються від
органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або
стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами України, на тим-
часово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної опе-
рації.

Старший слідчий в особливо важливих справах
Головної військової прокуратури  
Генеральної прокуратури України В. Приймачок 

Біловодський районний суд Луганської обл.  викликає як
відповідачів у судові засідання для розгляду цивільних справ
за позовом ПАТ   КБ «Приватбанк» про стягнення заборго-
ваності:

08.06.16 року
15.00 - Алєйнікова Вікторія Володимирівна
15.10 - Кольцов Олександр Іванович
15.20 - Смоляк Аркадій Ричардович
15.30 - Здробилко Андрей Федорович
15.40 - Костев Павло Петрович

Суддя Карягіна В.А.
08.06.2016 р. 
10.00 - Самков Володимир Олексійович
11.00 -  Матузна Надія Василівна
24.06.16 р.
09.30 - Іванов Олександр Леонідович
10.30 - Парінова Лариса Борисівна
05.07.2016 р.
09.00 - Грігєрман Віктор Георгійович
16.30 - Шлапак Павло Володимирович
17.00 - Унгурян Наталія Володимирівна
16.00 - Запорожцева Ірина Вікторівна
15.30 - Балякін Юрій Вікторович
15.00 - Михайлов Геннадій Вікторович
14.30 - Подкользін Сергій Олександрович

Суддя Соболєв Є.О.
Попаснянський районний суд Луганської обл. викликає

як відповідачів у судові засідання для розгляду цивільних
справ за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення за-
боргованості:

на 08.06.2016 
14.00 - Коротун Сергій Володимирович
13.30 - Петров Вячеслав Вiкторович
13.00 - Федоренко Ірина Олександрівна

Суддя Закопайло В.А.
Марківський районний суд Луганської обл. викликає як

відповідачів у судові засідання для розгляду цивільних справ
за позовом ПАТ  КБ «Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності:

на 13.06.2016 
15.00 - Лобов Василь Леонідович
16.00 - Левицький Володимир Богданович

Суддя Шкиря В.М.
У разі неявки відповідачів  у призначений час або непові-

домлення про причини неявки справу буде розглянуто за їх
відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням цього оголошення відповідачі по спра-
вах вважаються належним чином повідомленими про час,
день та місце проведення судового засідання.

Фастівський міськрайонний суд Київської області викликає в судове
засідання Ковальського Олександра Володимировича, Бутченка Воло-
димира Григоровича, Віщенко Олену Петрівну, Віщенка Володимира
Івановича, Овчаренка Юрія Івановича, Дорошенка Володимира Станіс-
лавовича, Дрозд Олексія Анатолійовича, Головка Ігоря Павловича,
Рижкова Сергія Петровича, Корецького Андрія Вікторовича, Назарука
Володимира Григоровича, Сковронську Ксенію Петрівну, Боброва Де-
ниса Григоровича, Максименка Сергія Яковича, Колісниченко Тетяну
Валеріївну, Дубинівського Сергія Михайловича, Куршин Костянтина
Петровича, ПАТ «ВТБ Банк», ПАТ «Альфа Банк», ТОВ «ОТП Факторинг
Україна» як відповідачів по цивільній справі № 381/4436/13-ц за позо-
вом Колодько Олексія Олександровича, Дрозд Олексія Анатолійовича,
Головка Ігоря Павловича, Рижкова Сергія Петровича, Корецького Ан-
дрія Вікторовича, Назарука Володимира Григоровича, Сковронської
Ксенії Петрівни, Боброва Дениса Григоровича, Максименка Сергія Яко-
вича, Колісниченко Тетяни Валеріївни, Дубинівського Сергія Михайло-
вича, Куршин Костянтина Петровича, ПАТ «ВТБ Банк», ПАТ «Альфа
Банк», ТОВ «ОТП Факторинг Україна» до Ковальського Олександра Во-
лодимировича, Бутченка Володимира Григоровича, Віщенко Олени
Петрівни, Віщенка Володимира Івановича, Овчаренка Юрія Івановича,
Дорошенка Володимира Станіславовича, третя особа, що не заявляє
самостійних вимог Відділ державної виконавчої служби Фастівського
міськрайонного управління юстиції про скасування арешту.

Справа до розгляду в судове засідання призначена на 04 липня 2016
року на 10 год. 00 хв. за адресою: Київська область, м. Фастів, вул.
Івана Ступака, 25, каб. 16. Явка відповідачів у судове засідання обов’яз-
кова. Головуючий суддя Чернишова Є. Ю.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, До-
нецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ КБ
«Приват Банк» до Толмачової Юлії Вікторівни, Юрінко Валентина Івановича, Пан-
ченка Рустама Юрійовича, Юрінко Олексія Валентиновича про стягнення забор-
гованості.

Відповідачі по справах викликаються до суду (м. Бахмут, Донецька область,
вул. Миру, 5, кім. 313) для участі у розгляді справи по суті: Толмачова Юлія Вік-
торівна, 25.10.1966 р.н. (останнє місце мешкання: Донецька область, м. Бахмут,
вул. Леваневського, 93/44, місце реєстрації не відоме) викликається 09 червня
2016 року на 08 годину 30 хвилин; Юрінко Валентин Іванович, 20.07.1965 р.н.
(останнє місце мешкання: Донецька область, м. Бахмут, пров. Цегельний, 20,
місце реєстрації не відомо) викликається на 09 червня 2016 року на 08 годину
45 хвилин; Панченко Рустам Юрійович, 27.12.1983 року народження (останнє
місце мешкання: Донецька область, м. Бахмут, вул. Котовського, 44, місце реєс-
трації не відомо) викликається на 09 червня 2016 року на 08 годину 55 хвилин;
Юрінко Олексій Валентинович, 04.04.1993 року народження (останнє місце меш-
кання: Донецька область, м. Бахмут, пров. Цегельний, 20, місце реєстрації не ві-
домо) викликається на 09 червня 2016 року на 09 годину 15 хвилин до суду,
кабінет № 313, для участі у розгляді справ по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.
У випадку неприбуття відповідачів вони повинні повідомити суд про причину не-
явки, інакше справа буде розглянута у їх відсутність.

Суддя Радченко Л.А.

Повістки про виклик підозрюваних до Генеральної прокуратури України. 
Підозрювані: Поклонська Наталя Володимирівна, проживаюча за адресою: проспект Кірова, 66/1/7,

м. Сімферополь, АР Крим, Абісов Сергій Вадимович, прож.: вул. Б. Хмельницького, 4, м. Сімферо-
поль, АР Крим, Аксенов Сергій Валерійович, прож.: вул. Героїв Сталінграда, 35, кв. 231, м. Сімферо-
поль, АР Крим, Зима Петро Анатолійович, зареєстрований: вул. Шапошнікова, 1, кв. 25, м. Донецьк,
Константинов Володимир Андрійович, прож.: вул. Гаспринського, 5, кв. 23, м. Сімферополь, АР Крим,
Мельниченко Віктор Іванович, прож.: вул. Федотова, 27, в/ч, м. Сімферополь, АР Крим, Темиргалієв
Рустам Ільмирович, прож.: вул. Жидкова, 76, к. 307, м. Сімферополь, АР Крим, Чалий Олексій Ми-
хайлович, прож.: вул. Бухта Козача, 9, кв. 27, м. Севастополь, Шахов Сергій Миколайович, прож.:
пров. Марсовий, 3, кв. 65-а, смт Грес, м. Сімферополь, АР Крим, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135
КПК України викликаються з 09 год. до 18 год. 09 червня 2016 року до старшого слідчого в ОВС Генеральної
прокуратури України Атаманчука А.М. для допиту в якості підозрюваного у кримінальному провадженні 
№ 12014010790000081 за адресою: бульвар Лесі Українки, 26-а, кабінет №710, м. Київ (тел. 044-200-79-79).

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за

умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної

особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний
(зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим
шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього на-
кладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати - у випадку
неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати - у випадку
неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка
може бути застосовано привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
{Частину четверту статті 139 виключено на підставі Закону № 767-VII від 23.02.2014}
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття

на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у
міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розсліду-
вання чи спеціального судового провадження.

З повним текстом повісток можливо ознайомитись на офіційному сайті Генеральної прокуратури України
(www.gp.gov.ua, категорія: «Новини та публікації», підкатегорія: «Повістки про виклик»).

Лисичанський міський суд Луганської області викликає як відповідачів:
Кондратенко Володимира Анатолійовича, 29.01.1970 р. н. (відоме місце проживання: м. Алчевськ Луганської

області, вул. Кірова, буд. 16, кв. 68) по справі № 415/2338/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства
«Акцент-Банк» про стягнення заборгованості у судове засідання, що відбудеться 10 червня 2016 року о 08-30 год.
в приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ Луганської обл., вул. Штейгерська, буд. 38, зал № 2;

Пашун Юрія Миколайовича, 03.04.1947 р. н. (відоме місце проживання: м. Брянка Луганської області, вул. Бал-
тійська, буд. 23) по справі № 415/2353/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «ПриватБанк» про
стягнення заборгованості у судове засідання, що відбудеться 10 червня 2016 року о 08-50 год. в приміщенні суду
за адресою: м. Лисичанськ Луганської обл., вул. Штейгерська, буд. 38, зал № 2;

Горлова Михайла Ігоровича, 16.03.1983 р. н. (відоме місце проживання: м. Алчевськ Луганської області, вул.
Московська, буд. 4, кв. 47) по справі № 415/2352/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Приват-
Банк» про стягнення заборгованості у судове засідання, що відбудеться 10 червня 2016 року о 9.10 год. в примі-
щенні суду за адресою: м. Лисичанськ Луганської обл., вул. Штейгерська, буд. 38, зал № 2;

Потапову Олену Вікторівну, 15.04.1984 р. н. (відоме місце проживання: м. Алчевськ Луганської області, вул.
Жуковського, буд. 2 а) по справі № 415/2348/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «ПриватБанк»
про стягнення заборгованості у судове засідання, що відбудеться 10 червня 2016 року о 09-30 год. в приміщенні
суду за адресою: м. Лисичанськ Луганської обл., вул. Штейгерська, буд. 38, зал № 2;

Мальцева Віталія Євгеновича, 28.07.1976 р. н. (відоме місце проживання: м. Алчевськ Луганської області, вул.
Липовенка, буд. 6, кв. 37) по справі № 415/2338/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Акцент-
Банк» про стягнення заборгованості у судове засідання, що відбудеться 10 червня 2016 року о 09-50 год. в при-
міщенні суду за адресою: м. Лисичанськ Луганської обл., вул. Штейгерська, буд. 38, зал № 2;

Гущинець Анжеліку Петрівну, 24.11.1968 р. н. (відоме місце проживання: м. Зоринськ Перевальського району
Луганської області, кв. 40 років Перемоги, буд. 5, кв. 52) по справі № 415/2363/16-ц за позовом Єрмакової Альони
Олександрівни про визнання права власності на спадкове майно у судове засідання, що відбудеться 10 червня
2016 року о 10-10 год. в приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ Луганської обл., вул. Штейгерська, буд. 38,
зал №2;

Валяєва Валерія Володимировича, 20.02.1963 р.н., (відоме місце проживання: м. Алчевськ Луганської області,
вул. Московського, буд. 6, кв. 54) по справі № 415/2368/16-ц за позовом Єрмолаєва Сергія Анатолійовича про ви-
знання договору купівлі-продажу квартири дійсним та визнання права власності у судове засідання, що відбудеться
10 червня 2016 року о 10.40 год. в приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ Луганської обл., вул. Штейгерська,
буд. 38, зал № 2.

До розгляду цивільної справи відповідачам пропонується надати суду письмові пояснення та заперечення, а
також усі наявні докази по справі.

У разі неявки відповідачів у судове засідання справи буде розглянуто на підставі наданих суду документів від-
повідно до ст. 169 ЦПК України.

Суддя Л. Б. Чернобривко

Глухівський міськрайсуд (м. Глухів, вул. Спаська,

32) викликає як відповідача Новикова Руслана Іва-

новича, 26 вересня 1974 року народження, на 13 го-

дину 20 хвилин 12 липня 2016 року на розгляд

цивільної справи за позовом Публічного акціонер-

ного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до

Новикова Руслана Івановича про стягнення боргу за

договором кредиту.

Суддя О.С. Демченко

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційного банку «ПриватБанк» до Гайса-
нюк Ольги Вікторівни про стягнення заборгованості.

Відповідач Гайсанюк О.В. викликається до каб. № 6
суду на 10 червня 2016 року об 11 годині 30 хвилин для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідачки,
справа буде розглянута у її відсутності за наявними до-
казами.

Суддя Бєлоусов А.Є.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Укрсоцбанк» до Клюєнкова Олександра Ва-
сильовича про стягнення заборгованості.

Відповідач Клюєнков О.В. викликається до каб. № 6
суду на 10 червня 2016 року о 13 годині 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 у його відсутності за наявними дока-
зами.

Суддя Бєлоусов А.Є.

Васильківський міськрайонний суд Київської області
викликає Ренчковського Ігоря Олексійовича як відпо-
відача у цивільній справі за позовом ПАТ «Укрсоцбанк»
про стягнення заборгованості за договором кредиту.

Судове засідання відбудеться 09.06.2016 року о
10.00 год. в приміщенні суду за адресою: м. Василь-
ків, вул. Шевченка, 8, каб. 304.

У разі неявки відповідача слухання справи відбу-
ватиметься за його відсутністю. Суд роз’яснює від-
повідачу обов’язок повідомлення про причини
неявки.

Суддя Г.М. Лебідь-Гавенко

Суворовський районний суд міста Одеси викликає в
судове засідання як відповідача Бурцева Миколу Федо-
ровича по цивільній справі № 523/18244/15-ц за позовом
публічного акціонерного товариства комерційного банку
«Альфа-Банк» до Бурцева Миколи Федоровича про
стягнення заборгованості за кредитним договором, яке
відбудеться 10 червня 2016 року о 10.00 годині у примі-
щенні Суворовського районного суду міста Одеси за ад-
ресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68, зал
№ 9. У разі не з’явлення Бурцева Миколи Федоровича
справа буде розглянута за його відсутності на підставі
наявних в матеріалах справи доказів

Суддя І.В. Середа

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом Товариства з обмеженою
відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПОЗИКА» до
Іванової Людмили Павлівни про стягнення заборгова-
ності.

Відповідач Іванова Л.П. викликається до каб. № 6 суду
на 13 червня 2016 року о 10 годині 30 хвилин для участі
у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідачки
справа буде розглянута у її відсутності за наявними до-
казами.

Суддя Бєлоусов А.Є.

Макарівський районний суд Київської області ви-
кликає за адресою: смт Макарів, вул. Димитрія Рос-
товського, б. 35 на 10.06.2016 року на 08.30 годину
як відповідача Закала Івана Ярославовича по цивіль-
ній справі № 370/3290/15-ц за позовом Закала Марії
Вікторівни до Закала Івана Ярославовича про розір-
вання шлюбу.

У разі неявки в судове засідання справа буде роз-
глянута за відсутності вказаних осіб.

Суддя Н.Б. Мазка

Полтавський районний суд Полтавської області відпо-
відно до ч. 10 ст. 74 ЦПК України викликає Вербицького Бог-
дана Павловича (останнє відоме місце проживання: 
с. Мачухи Полтавського району та області, вул. Салаєва, 31)
в судове засідання в якості відповідача по цивільній справі 
№ 545/3643/15-ц за позовом Харківського регіонального від-
ділення АБ «Експрес — Банк» в інтересах Публічного акціонер-
ного товариства Акціонерний банк «Експрес — Банк» до
Вербицького Богдана Павловича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 08.30 год. 14 червня 2016
року в приміщенні Полтавського районного суду за адре-
сою: м. Полтава, вул. Фрунзе, 154 А. Суддя Стрюк Л. І.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки справу буде
розглянуто за Вашої відсутності. Відповідач зобов’язаний
повідомити суд про причини неявки в судове засідання.
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оголошення
Сватівський районний суд Луганської області ви-

кликає Дорохова Олега Олеговича, як відповідача по
цивільній справі № 426/6915/15-ц за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Дельта Банк» до До-
рохова Олега Олеговича про стягнення
заборгованості за кредитним договором, в судове за-
сідання, яке відбудеться 08 червня 2016 року о 16.00
годині в приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Суддя М.А. Гашинський

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Хрипко Аркадія Вікторовича, як відповідача по
цивільній справі № 426/6901/15-ц за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Дельта Банк» до
Хрипко Аркадія Вікторовича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором, в судове засідання,
яке відбудеться 08 червня 2016 року о 17.00 годині в
приміщенні суду за адресою: Луганська область, м.
Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Суддя М.А. Гашинський

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Моравського Юрія Вікторовича, Моравську На-
талію Єрахмадівну, як відповідачів по цивільній справі
№ 426/6945/15-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства «АКТАБАНК» до Моравського Юрія Вікто-
ровича, Моравської Наталії Єрахмадівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором, в судове за-
сідання, яке відбудеться 09 червня 2016 року о 14.30
годині в приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Суддя М.А. Гашинський

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Лапіна Ігоря
Валентиновича, як відповідача в судове засідання по
цивільній справі № 426/967/16-ц за позовом ПАТ
«Укр соцбанк» до Лапіна Ігоря Валентиновича про
стягнення заборгованості, що відбудеться 09 червня
2016 року о 09.30 год.

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

Суддя Л.М. Осіпенко

Сєвєродонецький міський суд Луганської області
повідомляє, що 03 березня 2016 року ухвалено за-
очне рішення по цивільній справі № 428/6125/15-ц
за позовом Юрченка Олександра Володимировича
до Резанова Олександра Геннадійовича, ПАТ «Укра-
їнська Страхова Компанія «Гарант Авто» про відшко-
дування шкоди, завданої внаслідок
дорожньо-транспортної пригоди, яким позовні ви-
моги задоволено повністю.

Суддя Г.Д. Скочій

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає у судове засідання як відповідачів по справі за позовом
ПАТ «Експрес-Банк» про стягнення заборгованості, яке
відбудеться 10.06.2016 року о 08.00 год.:

- Березін Сергій Сергійович, 25.08.1984 р.н., останнє ві-
доме зареєстроване місце проживання (перебування) - Лу-
ганська обл., м. Свердловськ;

- Савіна Олена Семенівна, 18.12.1960 р.н., останнє ві-
доме зареєстроване місце проживання (перебування) - Лу-
ганська обл., с. Володарськ.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, вул.
Комсомольська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої участі
на підставі Глави 8 ЦПК України.

Суддя Г.В. Булгакова

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає у судове засідання як відповідача по справі за
позовом Нікітенкової Ольги Олександрівни про розір-
вання шлюбу, яке відбудеться 10.06.2016 року о 08.00
год.:

- Беcполудіна Миколу Володимировича, 28.11.1983
р.н., останнє відоме зареєстроване місце проживання
(перебування) - смт Станиця Луганська.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ,
вул. Комсомольська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої
участі на підставі Глави 8 ЦПК України.

Суддя Г.В. Булгакова

Старобільський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача Кривенка Володимира Вікторовича, за-
реєстрованого за адресою: Луганська область,
Антрацитівський район, с. Іванівка, вул. Плодосовхозна,
20, як відповідача у судове засідання по цивільній справі
№ 2/431/665/2016 р. за позовом Кривенко Олени Олексан-
дрівни про позбавлення батьківських прав, яке відбудеться
10 червня 2016 року об 11 годині 00 хв. в приміщенні суду
за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Про-
летарська, 38а.

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

Голова суду О.О. Пелих

Старобільський районний суд Луганської області
викликає Олену Яроглу, зареєстровану за адресою:
Луганська область, м. Антрацит, вул. Миру, 4, кв. 3,
як відповідача у судове засідання по цивільній справі
№ 2-д/431/8/2016 р. за позовом Мехмета Яроглу у
справі про розлучення у зв’язку зі зруйнуванням
шлюбу, яке відбудеться 08 червня 2016 року о 09 го-
дині 00 хв. в приміщенні суду за адресою: Луганська
область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38а.

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

Суддя В.М. Сергєєв

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 обвину-
вачених в судове засідання по кримінальному про-
вадженню № 414/1899/15-к, провадження №
1-кп/414/176/2015 стосовно Назаренко Юлії Іванівни
та Рябініна Валентина Івановича, обвинувачених за
ч. 2 ст. 110 КК України, що відбудеться 09 червня
2016 року о 10 годині 00 хвилин.

Суддя Є.М. Акулов

Новоайдарський районний суд викликає Сорокіна
Василя Петровича, який проживає за адресою: вул.
Ярова, буд. 9, с. Михайлівка, Новоайдарського району,
Луганської області, як відповідача в судове засідання
з цивільної справи № 419/1319/16-ц за позовом Соро-
кіної Алли Анатоліївни до Сорокіна Василя Петровича
про розірвання шлюбу, що відбудеться 08 червня 2016
року о 09.00 годині в приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, смт Новоайдар, вул. Миру, 38.

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

Суддя О.М. Іванова

3 березня 2016 року Попаснянським районним судом Луган-
ської області постановлено заочне рішення у цивільній справі №
423/1535/15-ц за позовом Публічного акціонерного товариства
«Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Старовєрова Дениса Ва-
лерійовича, Курочкіна Дениса Вікторовича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, яким позовні вимоги
задоволено.

Стягнуто зі Старовєрова Дениса Валерійовича, 04.10.1986 року
народження, на користь Публічного акціонерного товариства «Ак-
ціонерний банк «Експрес-Банк» суму заборгованості за кредит-
ним договором від 07.11.2012 року у розмірі 16 961 гривня 96
копійок, та судові витрати у розмірі 898 гривень 37 копійок.

Заочне рішення може бути переглянуте Попаснянським рай-
онним судом Луганської області за письмовою заявою відпові-
дача, поданою протягом десяти днів з дня опублікування цього
оголошення. Суддя І.В. Лизенко

Рубіжанський міський суд Луганської області викликає як
відповідача Левченка Віталія В’ячеславовича, по цивільній
справі № 425/1438/16ц; 2/425/382/16 за позовом Левченко
Ольги Вікторівни до Левченка Віталія В’ячеславовича, третя
особа: Орган опіки та піклування, виконавчий комітет Бердян-
ської міської ради про надання дозволу на багаторазові тим-
часові виїзди в зону АТО неповнолітньої дитини без згоди
батька, у судове засідання, яке відбудеться 10 червня 2016
року о 08 год. 20 хв. в приміщенні Рубіжанського міського
суду.

У разі неявки відповідача у судове засідання, суд розгля-
датиме справу без вашої участі згідно ст. 169 Цивільно-про-
цесуального кодексу України.

Адреса суду: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.
Суддя О.Л. Овчаренко

Новопсковський районний суд Луганської області викликає
Бороденка Олександра Миколайовича як відповідача у судове
засідання для розгляду цивільної справи ЄУ № 420/783/16-ц
(провадження № 2/420/466/16) за позовом Бороденко Наталії
Сергіївни до Бороденка Олександра Миколайовича про надання
дозволу на виїзди дитини на тимчасово не контрольовану ук-
раїнською владою територію без згоди батька, третя особа:
Орган опіки та піклування Бердянської міської ради Запорізької
області, яке відбудеться 10 червня 2016 року о 09 год. 00 хв.
(резервна дата судового засідання 15 червня 2016 року о 09 год.
00 хв.) в приміщенні Новопсковського районного суду за адре-
сою: вул. Українська, 28, смт Новопсков, Луганської області.

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

Суддя Р.Р. Потапенко

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Крисенко Ірину Валентинівну у су-
дове засідання для розгляду цивільної справи за позовом
Крисенка Сергія Миколайовича до Крисенко Ірини Ва-
лентинівни про розірвання шлюбу, яке відбудеться 09
червня 2016 року о 08 год. 00 хв. (резервна дата судового
засідання 16 червня 2016 року о 08 год. 00 хв.) в примі-
щенні Новопсковського районного суду за адресою: вул.
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

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Хлівнюка Івана Івановича у судове
засідання для розгляду цивільної справи за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Банк Форум» до Хлів-
нюка Івана Івановича про стягнення заборгованості, яке
відбудеться 09 червня 2016 року об 11 год. 00 хв. (резер-
вна дата судового засідання 16 червня 2016 року об 11 год.
00 хв.) в приміщенні Новопсковського районного суду за
адресою: вул. Леніна, 28, смт Новопсков, Луганської об-
ласті.

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

Суддя Д.С. Тарасов

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Грищенко Оксану Костянтинівну у
судове засідання для розгляду цивільної справи за по-
зовом Грищенка Максима Петровича до Грищенко Ок-
сани Костянтинівни про розірвання шлюбу, яке
відбудеться 09 червня 2016 року о 08 год. 45 хв. (резер-
вна дата судового засідання 16 червня 2016 року о 08
год. 45 хв.) в приміщенні Новопсковського районного
суду за адресою: вул. Леніна, 28, смт Новопсков, Луган-
ської області.

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

Суддя Д.С. Тарасов

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Павлика Руслана Васильовича у су-
дове засідання для розгляду цивільної справи за позовом
Рєзнікової Віри Сергіївни до Павлика Руслана Васильовича
про надання дозволу на тимчасовий виїзд за кордон не-
повнолітньої дитини без згоди батька, яке відбудеться 09
червня 2016 року о 09 год. 30 хв. (резервна дату судового
засідання 16 червня 2016 року о 09 год. 30 хв.) в примі-
щенні Новопсковського районного суду за адресою: вул.
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

Артемівський міськрайонний суду Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк»
до Пляшечник Віктора Вікторовича про стягнення боргу
за кредитним договором.

Відповідач по справі Пляшечник Віктор Вікторович
(місце реєстрації не відоме) викликається на 09 червня
2016 року на 08 годину 15 хвилин до суду, кабінет №
313, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Радченко Л. А.

Артемівський міськрайонний суду Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу за позовом Королькова Євгенія
Анатолійовича до Королькової Олени Петрівни про розір-
вання шлюбу.

Позивач Корольков Євгеній Анатолійович та відповідач
по справі Королькова Олена Петрівна, (місце реєстрації: м.
Єнакієве, проспект Металургів, 39\33) викликаються на 09
червня 2016 року на 09 годину 30 хвилин до суду, кабінет
№ 313, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття позивача та
відповідача вони повинні повідомити суд про причину не-
явки, інакше справа буде розглянута у їх відсутність.

Суддя Радченко Л. А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу за позовом Нянько Світлани Ва-
силівни до Нянько Сергія Вікторовича про розірвання
шлюбу.

Відповідач по справі Нянько Сергій Вікторович (місце
проживання не відоме) викликається на 09 червня 2016
року на 13 годину 00 хвилин до суду, кабінет № 313, для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Радченко Л. А.

Артемівський міськрайонний суду Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк»
до Бондарчука Сергія Віталійовича про стягнення боргу
за кредитним договором.

Відповідач по справі Бондарчук Сергій Віталійович
(місце реєстрації не відоме) викликається на 09 червня
2016 року на 13 годину 30 хвилин до суду, кабінет 
№ 313, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Радченко Л. А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу 2/219/2453/2016 за позовом Шподарєвої Вік-
торії Сергіївни до Лисак В’ячеслава Кузьмича про визнання
особи такою, що втратила право користування житловим
приміщенням.

Відповідач у справі Лисак В’ячеслав Кузьмич, останнє
місце реєстрації: Донецька область, м. Бахмут, вул. 1-ша За-
лізнична, 3, викликається  на 09.06.2016 року на 13-00 го-
дину до суду, каб. №213, 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 роз-
глядатися у його відсутність. 

Суддя Хомченко Л.І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу 2/219/2417/2016 за позовом ПАТ «Укрсоц-
банк» до Василишина Віталія Миколайовича про стягнення
боргу за кредитним договором.

Відповідач у справі Василишин Віталій Миколайович,
останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Єнакієве,
пр-т Шевченка, 86/58, викликається на 09.06.2016 року на
11-00 годину до суду, каб. №213, 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 розглядатися у його відсутність.

Суддя Хомченко Л.І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бах-
мут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу 2/219/2421/2016 за позовом ПАТ «Українська акціо-
нерна страхова компанія АСКА» до Солей Олександра Мико-
лайовича про стягнення суми сплаченого страхового
відшкодування.

Відповідач у справі Солей Олександр Миколайович, останнє
місце реєстрації: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Бессеме-
рівська, 26/2-а, викликається на 09.06.2016 року на 10.00 го-
дину до суду, каб. №213, 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 роз-
глядатися у його відсутність. 

Суддя Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суду Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає
цивільну справу за позовом Саркісова Юрія Унановича до Ар-
хіпової Ірини Миколаївни про визнання договору купівлі-про-
дажу дійсним.

Відповідач у справі Архіпова Ірина Миколаївна, що мешкає
за адресою: м. Світлодарськ Артемівського району Донецької
області, буд. 24, кв. 34, викликається на 13.00 годину 9 червня
2016 року до суду, каб. № 306, для участі у розгляді вказаної
справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен
повідомити суд про причину неявки. В разі неявки відповідача
відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України справа буде розглянута
за його відсутності.

Суддя О. М. Павленко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Галюти
Олександра Миколайовича про стягнення боргу.

Відповідач по справі Галюта Олександр Миколайович
(адреса: Донецька обл., м. Жданівка, кв. Квартал 2, 2/22)
викликається на 10.06.2016 року на 12 год. 45 хв. до
суду, кабінет № 307 для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Л. В. Шевченко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№157) розглядає цивільну справу №233/610/16-ц за позовом
Комаровської Ганни Юріївни до Підан Євгена Олександровича,
третя особа служба у справах дітей виконкому Костянтинів-
ської міської ради про позбавлення батьківських прав та стяг-
нення аліментів. Відповідач у справі Підан Євген
Олександрович, 29.11.1979 р.н., останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, м. Бердянськ, вул. Дежнєва, буд.24,
викликається до суду на 10 год. 00 хв. 10 червня 2016 року
(корп. №2, каб. №21), для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У разі неприбуття відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута за його відсутності. 

Суддя Каліуш О.В.

Краматорський міський суд Донецької області
(84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) роз-
глядає обвинувальний акт відносно Лакомова
Дмитра Вікторовича, обвинуваченого у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, вне-
сеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань
за № 22015050000000428 від 26.10.2015 р., місце
проживання обвинуваченого м. Макіївка Донецької
області, викликається на 10 червня 2016 року о 14-
00 годині, до суду каб. №2-1/2, для участі у розгляді
кримінального провадження (№ 234/19177/16-к, 
1-кп/234/78/16).

Суддя К. С. Юр’єва

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій об-
ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського,
2) розглядає кримінальне провадження за обвину-
ваченням Богатира Якова Геннадійовича у вчиненні
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1
ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Богатир Яків Геннадійович, ос-
таннє місце реєстрації та проживання: Одеська об-
ласть, Комінтернівський район, с. Свердлове, вул.
Гагаріна, буд. 12, викликається на 09 червня 2016
року на 09 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді
справи по суті.

Суддя Пронін С. Г.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу за позовом ПАТ «Донбасенерго» до
Тютюнник Є. А. про стягнення заборгованості.

Відповідач Тютюнник Євген Анатолійович, останнє
місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Ми-
колаївка, вул. Миру, буд. 3, кв. 20, викликається 08 чер-
вня 2016 року о 08 год. 00 хв. до суду для участі у
розгляді справи по суті.

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

Суддя О. В. Неженцева

Арцизький районний суд Одеської області викликає Бу-
рундукова Сергія Сергійовича (16.11.1964 р.н., РНОКПП:
2369614716, адреса: вул. Калініна, буд № 9, с. Холмське,
Арцизького району, Одеської області) як відповідача по
цивільній справі № 509/4268/15-ц за позовом Великодного
Дмитра Володимировича до Бурундукова Сергія Сергійо-
вича про стягнення боргу. Розгляд справи призначено на
08.06.2016 р. о 13 год. 00 хв. в залі № 1 Арцизького ра -
йонного суду Одеської області за адресою: вул. Орджоні-
кідзе, буд. № 29, м. Арциз, Одеської області, суддя Крутова
О.М., тел./факс: (04845) 3-62-30, 3-14-38.

У разі неявки відповідача у судове засідання або непо-
відомлення про причину його неявки, справа буде розгля-
нута у його відсутність за наявними у справі матеріалами.

Суддя О.М. Крутова
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У провадженні Бердянського міськрайонного суду 
Запорізької області знаходиться цивільна справа за 
№ 310/3498/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приватбанк» до Плескач
Наталі Володимирівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Судовий розгляд справи призна-
чено на 21 червня 2016 року о 15 год. 45 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 Плескач Наталю Володимирівну як від-
повідача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки
справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

Суддя О.В. Парій

У провадженні Бердянського міськрайонного суду 
Запорізької області знаходиться цивільна справа за 
№ 310/3470/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приватбанк» до Сафро-
нова Геннадія Вікторовича про стягнення заборгованості
за кредитним договором. Судовий розгляд справи при-
значено на 21 червня 2016 року о 15 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 Сафронова Геннадія Вікторовича як від-
повідача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки
справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

Суддя О.В. Парій

У провадженні Бердянського міськрайонного суду 
Запорізької області знаходиться цивільна справа за 
№ 310/3509/16-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «Приватбанк» до Лубишева
Руслана Олександровича про стягнення заборгованості
за кредитним договором. Судовий розгляд справи при-
значено на 21 червня 2016 року о 15 год. 30 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 Лубишева Руслана Олександровича як
відповідача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки
справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

Суддя О.В. Парій

У провадженні Бердянського міськрайонного суду 
Запорізької області знаходиться цивільна справа за 
№ 310/3467/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приватбанк» до Барба-
рян Ганни Юріївни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Судовий розгляд справи призначено
на 21 червня 2016 року о 15 год. 15 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 Барбарян Ганну Юріївну як відповідача.
Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки справа роз-
глядатиметься за наявними матеріалами.

Суддя О.В. Парій

Бердянським міськрайонним судом Запорізької
області (суддя Прінь І.П., за адресою: м. Бердянськ,
вул. Консульська, 64, каб. № 302) 21 червня 2016
року о 13 годині 30 хвилин буде розглядатися ци-
вільна справа за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приватбанк» до
Харькіної Ольги Дмитрівни про стягнення заборго-
ваності за договором кредиту.

В судове засідання викликається як відповідач
Харькіна О.Д. У разі неявки відповідача справа буде
розглянута за наявними у справі матеріалами.

Суддя І.П. Прінь

У провадженні Бердянського міськрайонного суду 
Запорізької області знаходиться цивільна справа за 
№ 310/3618/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приватбанк» до Охри-
менка Віталія Сергійовича про стягнення заборгованості
за кредитним договором. Судовий розгляд справи при-
значено на 29 червня 2016 року о 10 год. 00 хв. в примі-
щенні Бердянського міськрайонного суду за адресою:
Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64,
каб. 409. Суддя Парій О.В., тел. (код 06153) 4-70-63.

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

Суддя О.В. Парій

У провадженні Бердянського міськрайонного суду 
Запорізької області знаходиться цивільна справа за 
№ 310/3600/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приватбанк» до Голоуз
Леоніда Сергійовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Судовий розгляд справи призна-
чено на 24 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 Голоуз Леоніда Сергійовича як відпові-
дача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки справа
розглядатиметься за наявними матеріалами.

Суддя О.В. Парій

У провадженні Бердянського міськрайонного суду 
Запорізької області знаходиться цивільна справа за 
№ 310/784/16-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «Приватбанк» до Слаути
Ігоря Володимировича про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Судовий розгляд справи призна-
чено на 29 червня 2016 року о 09 год. 30 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 Слауту Ігоря Володимировича як відпо-
відача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки
справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

Суддя О.В. Парій

Яремчанський міський суд Івано-Франківської області
викликає в судове засідання Краснокутську Віру Олек-
сіївну, останнє відоме місце реєстрації якої: вул. Коро-
ленка, 52/20, м. Кіровоград, як відповідачку у цивільній
справі за позовом першого заступника прокурора Івано-
Франківської області в інтересах Державного агентства лі-
сових ресурсів України, ДП «Ворохтянське лісове
господарство» до Поляницької сільської ради, Краснокут-
ської Віри Олексіївни про визнання недійсним державного
акта на право власності на земельну ділянку та повернення
земельної ділянки, яке відбудеться 10 червня 2016 року о
13 год. в приміщенні Яремчанського міського суду за ад-
ресою: м. Яремче, вул. Довбуша, 32, Івано-Франківської
області.

Суддя Д. М. Гандзюк

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Васькову Аллу Михайлівну, 09.11.1952 р.н.,
в судове засідання, яке призначене на 09 годин 30
хвилин 24 червня 2016 року, для  розгляду цивільної
справи № 319/250/16-ц за позовом ПАТ Комерційний
банк «Приват Банк» до Васькової Алли Михайлівни
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром, яке відбудеться за адресою: вул. Леніна, 26-а,
смт Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької
області.

Суддя Горбачов Ю.М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Якимову (Леконцеву) Тамару Омелянівну,
24.10.1959 р.н., в судове засідання, яке призначене
на 09 годин 00 хвилин 24 червня 2016 року, для роз-
гляду цивільної справи № 319/315/16-ц за позовом
ПАТ Комерційний банк «Приват Банк» до Якимової
( Леконцевої) Тамари Омелянівни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, яке відбу-
деться за адресою: вул. Леніна, 26-а, смт Куйбишеве
Куйбишевського району Запорізької області.

Суддя Горбачов Ю.М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Супрун Галину Миколаївну, 18.06.1970 р.н.,
в судове засідання, яке призначене на 9 годину 15
хвилин 24 червня 2016 року, для розгляду цивільної
справи № 319/306/16-ц за позовом ПАТ Комерційний
банк «Приват Банк» до Супрун Галини Миколаївни
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром, яке відбудеться за адресою: вул. Леніна, 26-а,
смт Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької
області.

Суддя Горбачов Ю.М.

Яремчанський міський суд Івано-Франківської області
викликає в судове засідання Томащук Іванну Іванівну, ос-
таннє відоме місце реєстрації якої: вул. Франка, 6/9, м. На-
двірна, як відповідачку у цивільній справі за позовом
першого заступника прокурора Івано-Франківської області
в інтересах Державного агентства лісових ресурсів Ук-
раїни, ДП «Ворохтянське лісове господарство» до Поля-
ницької сільської ради, Томащук Іванни Іванівни про
визнання недійсним державного акта на право власності
на земельну ділянку та повернення земельної ділянки, яке
відбудеться 10 червня 2016 року о 14 год. 30 хв. в примі-
щенні Яремчанського міського суду за адресою: 
м. Яремче, вул. Довбуша, 32, Івано-Франківської області.

Суддя Д. М. Гандзюк

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу за позовом Гарбовської А.Ю. до Гар-
бовського С.В. про розірвання шлюбу.

Відповідач Гарбовський Сергій Валерійович, останнє
місце реєстрації та проживання: Донецька обл., Слов’ян-
ський район, с. Андріївка, вул. Першого Травня, буд. 81,
викликається 08 червня 2016 року о 08 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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
про здійснення спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Гільов Петро Борисович, 19.04.1958 року
народження, зареєстрований та проживає за адресою: м.
Вугледар Донецької області, вул. Шахтарська, б. 42, кв. 47,
на підставі ст.ст.133, 135, 297-5 КПК України, Вам необ-
хідно з’явитися 10.06.2016 року о 12 год. 00 хв. до слідчого
відділу УСБУ у Дніпропетровській області (м. Дніпропет-
ровськ, вул. Святослава Хороброго, 23, контактний теле-
фон слідчого: (056) 791-99-26), слідчого в ОВС Дємідова
Р.О., для допиту Вас як підозрюваного та ознайомлення з
матеріалами кримінального провадження
№22014040000000082 від 25.06.2014 року за ознаками
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.
258-3 КК України. 

Щорський районний суд Чернігівської області викликає
як відповідача Підлісну Ірину Анатоліївну, 04.02.1994 року
народження (останнє відоме місце проживання: с. Пет-
рівка, вул. Молодіжна, 10, кв.1 Щорського району Черні-
гівської області) по цивільній справі за позовом ПАТ
«Укрексімбанк» до Підлісної Ірини Анатоліївни про стяг-
нення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 13 червня 2016 року о 10-
00 год. у приміщенні суду за адресою: м. Щорс, 30 років
Перемоги, 37-Б Чернігівської області.

У разі неявки відповідача в судове засідання без поваж-
них причин або неповідомлення про причини неявки
справу буде розглянуто за його відсутності за наявності
доказів, що містяться в матеріалах справи.

Суддя М.М. Валевач

Суворовський районний суд м. Одеси викликає в
судове засідання відповідачів Безпрозванних Ганну
Андріївну, Безпрозванних Олену Юріївну по справі
за позовом Грищук Наталі Андріївни про визнання
договору дійсним та визнання права власності.

Слухання відбудеться 23.08.2016 р. о 14.10 год. в
приміщенні Суворовського районного суду м. Одеси
за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козац-
тва, 68, зал № 18.

В разі нез’явлення відповідачів у судове засідання,
цивільна справа буде розглянута за їх відсутності на
підставі наявних доказів.

Суддя О.С. Пепеляшков

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
(при здійсненні спеціального 
досудового розслідування)

Підозрюваний Михайлов Віталій Володимирович,
17.11.1970 р.н., зареєстрований за адресою: м. Жито-
мир, вул. Рильського, буд. 5, кв.5 — на підставі ст.ст.
133, 135, 2975 КПК України, Вам необхідно з’явитись
08.06.2016, 09.06.2016 та 10.06.2016 о 10 годині до УСБУ
в Житомирській області: м. Житомир, вул. Фещенка-Чо-
півського, 7, до слідчого Пустовіта Д.О., р.т.
(0412)405214, для участі у слідчих та процесуальних діях
у кримінальному провадженні № 22015060000000003
від 05.02.2015, за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Охтирський міськрайонний суд повідомляє, що
судове засідання по справі за позовом публічного
акціонерного товариства комерційного банку «ПРИ-
ВАТБАНК» до Джишкаріані Омарі Радековича про
стягнення заборгованості призначено на 18.07.2016
року о 10.00 годині в приміщенні суду за адресою:
м. Охтирка Сумської області, вул. Незалежності, 7,
суддя Сидоренко Р.В.

В судове засідання викликається відповідач —
Джишкаріані Омарі Радекович, 28.08.1954 р.н.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає
Потрас Олександра В’ячеславовича, 21.08.1973 року
народження, в якості відповідача в судове засідання
по справі за позовом Потрас Тетяни Володимирівни
до Потраса Олександра В’ячеславовича про розір-
вання шлюбу, яке відбудеться в приміщенні суду за
адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна,
буд. 3-А, каб. № 5 — 27.06.2016 року о 09:15 год.

В разі неявки на вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без Вашої участі.

Суддя С. В. Ладиченко

Суддя Голопристанського районного суду м. Гола
Пристань Ширінська О.Х. повідомляє про слухання
цивільної справи за позовом Кіртоаке Наталії Олек-
сандрівни до Кіртоаке Олександра Васильовича про
позбавлення батьківських прав, яке відбудеться
15.06.2016 року о 09:00 год. за адресою: м. Гола
Пристань, вул. Горького, №19, та викликає до суду
відповідача Кіртоаке Олександра Васильовича, місце
проживання: вул. Леніна, буд. 8, с. Новософіївка.

У разі неявки у судове засідання відповідача
справа буде розглядатися за його відсутності.

Суддя О. Х. Ширінська

Повістка про виклик
Підозрюваний Заруба Владлен Вікторович, 12.07.1969 р.

н., відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК Ук-
раїни викликається на 10 год. 00 хв. 9 червня 2016 року до
старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ України Македонського В.
П. у каб. 709 за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33,
(тел. 044-256-90-74) для вручення повідомлення про підозру,
допиту як підозрюваного, надання доступу до матеріалів до-
судового розслідування, ознайомлення із матеріалами кри-
мінального провадження, отримання копії обвинувального
акта та реєстру матеріалів досудового розслідування у кри-
мінальному провадженні № 22016000000000206 від
31.05.2016. Поважні причини неприбуття особи на виклик
передбачені у ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття на
виклик передбачені у ст. 139 КПК України.

Чечельницький районний суд Вінницької області викли-
кає у судове засідання як відповідача Габелко Олесю Іго-
рівну, 20.09.1982 року народження, по цивільній справі 
№ 151/398/16-ц за позовною заявою ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТ-
БАНК» до Габелко Олесі Ігорівни про стягнення
заборгованості.

Судове засідання призначено на 10 червня 2016 року о
10 годині в приміщенні Чечельницького районного суду
Вінницької області за адресою: Вінницька обл., смт Че-
чельник, вул. Жовтнева, 33.

Явка відповідача Габелко О.І. у справі обов’язкова. У
разі неявки відповідача в судове засідання, справу буде
розглянуто за її відсутності за наявними в справі доказами.

В.О. голови суду В.П. Задорожний

Деснянський районний суд м. Києва викликає як

відповідача Гнатюка Сергія Григоровича у судове за-

сідання, що призначено на 16 червня 2016 року о 09

годині 15 хвилин по цивільній справі за позовом ПАТ

КБ «ПриватБанк» до Гнатюка Сергія Григоровича

(кабінет № 35, пр. Маяковського, 5-в, м. Київ).

Суддя О.В. Лісовська

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської
області (суддя Бондаренко В.М.) викликає як відповідача
Авсянкіна Олександра Володимировича, 1975 року народ-
ження, останнє місце проживання якого: м. Донецьк, вул.
Павла Тичини, буд. 1, по цивільній справі № 185/4086/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоц-
банк» до Авсянкіна Олександра Володимировича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання призначено на 14 червня 2016 року о
09.00 год. за адресою: 51400, Дніпропетровська 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.

Суддя В.М. Бондаренко

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500,
м. Бахмут Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Ягельського Ігоря
Валентиновича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором. Відповідач по справі Ягельський Ігор Ва-
лентинович проживає за адресою: м. Бахмут, вул. Миру,
буд. 47, кв. 7, викликається до суду на 16.06.2016 р. на
09.40 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

Сєвєродонецький міський суд Луганської області
викликає як відповідача Реутова Дмитра Марковича
у судове засідання з розгляду цивільної справи за
позовом Реутової Ганни Сергіївни, яке відбудеться
16.06.2016 року о 13 годині 00 хвилин у приміщенні
суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У разі неявки на
вказане судове засідання суд розглядатиме справу
без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Д.Б. Баронін

В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду
Черткової Н.І. знаходиться цивільна справа № 310/3138/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоц-
банк» до Ектова Володимира Івановича про стягнення забор-
гованості.

Розгляд справи призначено на 14.06.2016 року об 11.30
годині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за
адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консуль-
ська, 64, каб. 401, суддя Черткова Н.І., тел. 3-61-94.

Суд викликає як відповідача Ектова Володимира Івано-
вича.

У разі неявки відповідача, справа буде розглянута за на-
явними в ній матеріалами.

Суддя Н.І. Черткова

Херсонський міський суд Херсонської області викликає
як відповідача Горову Оксану Євгенівну, 02.09.1980 року
народження, останнє відоме місце проживання: м. Херсон,
вул. Лавреньова, буд.16, кв. 198, у судове засідання для
розгляду цивільної справи за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Альфа-Банк» до Горової Оксани Єв-
генівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Херсон-
ського міського суду Херсонської області 15.06.2016 року
о 08.30 годині за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського,
6/29, 3 поверх, каб. 303.

У разі неявки в судове засідання відповідача, справа
буде розглянута у її відсутність за наявними у справі дока-
зами.

Суддя С.І. Майдан

Новоайдарський районний суд викликає Григор’єву
Яну Сергіївну, що проживає за адресою: вул. Республі-
канська, буд. 3, кв. 15, м. Щастя Новоайдарського
району Луганської області, як відповідача в судове засі-
дання з цивільної справи № 419/1369/16-ц за позовом
Григор’єва О.Г. до Григор’євої Я.С. про розірвання
шлюбу, що відбудеться 09 червня 2016 року о 09.00 го-
дині в приміщенні суду за адресою: Луганська область,
смт Новоайдар, вул. Миру, 38.

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

Суддя О.М. Іванова

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача по справі 
№ 409/1034/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до
Глазова Євгена Олеговича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 16.06.2016 року о 08.00
год. (резервна дата на 23.06.2016 року о 08.00 год.) в
залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокура-
кине, пл. Шевченка, 2.

Викликається як відповідач Глазов Євген Олегович,
останнє місце реєстрації: м. Луганськ, кв. Луганський,
буд. 9, кв. 29.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто
за його відсутності за наявними доказами.

Суддя О.Ю. Максименко

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача по справі 
№ 409/1070/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до
Сурженка Олександра Володимировича про стягнення
заборгованості.

Судове засідання відбудеться 16.06.2016 року о 08.30
год. (резервна дата на 23.06.2016 року о 08.30 год.) в
залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокура-
кине, пл. Шевченка, 2.

Викликається як відповідач Сурженко Олександр Во-
лодимирович, останнє місце реєстрації: м. Луганськ, кв.
Гайового, буд. 5, кв. 55.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто
за його відсутності за наявними доказами.

Суддя О.Ю. Максименко
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 5 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +10 +15    +19 +24
Житомирська +10 +15    +19 +24
Чернігівська +10 +15    +14 +19
Сумська +10 +15    +14 +19
Закарпатська +10 +15    +22 +27
Рівненська +10 +15    +19 +24
Львівська +8 +13    +19 +24
Івано-Франківська +8 +13    +19 +24
Волинська +10 +15    +19 +24
Хмельницька +10 +15    +19 +24
Чернівецька +8 +13    +19 +24
Тернопільська +10 +15    +19 +24
Вінницька +10 +15    +19 +24

Oбласть Нiч          День
Черкаська +10   +15   +19  +24
Кіровоградська +10   +15   +20  +25
Полтавська +10   +15   +18  +23
Дніпропетровська +10   +15   +20  +25
Одеська +11   +16   +22  +27
Миколаївська +10   +15   +22  +27
Херсонська +11   +16   +22  +27
Запорізька +10   +15   +20  +25
Харківська +10   +15   +19  +24
Донецька +10   +15   +19  +24
Луганська +10   +15   +20  +25
Крим +11   +16   +22  +27
Київ +10   +12   +20  +22
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Сергій ДМИТРУК
для «Урядового кур’єра»

ЗДОРОВ’Я. У столичному
парку імені Тараса Шевченка
відбулося нагородження пере-
можців VII Всеукраїнського
конкурсу малюнка серед дітей
з цукровим діабетом. Його за-
провадили компанія «Санофі»
й Асоціація дитячих ендокрино-
логів України, щоб переконати
маленьких пацієнтів, які потре-
бують особливої підтримки, що
мистецтво допомагає мислити
позитивно. А це надзвичайно
важливо для успішного контро-
лю за своїм станом. Проблема
поширення діабету серед дітей
щороку загострюється, надто
швидко — серед дошкільнят.
Нині їх понад 8 тисяч, зокрема
й до шести років. 

Під час церемонії організа-
тори презентували «Інсталяцію
про здоров’я. Від дітей з діабе-
том до світу дорослих», ство-
рену в межах конкурсу малюн-
ка. Вона складається із двох
кубів, на гранях яких проілюс-
тровано шляхи профілактики
діабету: здорове харчування,
фізична активність, регулярні
огляди лікаря і контроль рівня
цукру в крові. Конструкція за-
лишиться в парку імені Тараса
Шевченка, щоб спонукати пе-
рехожих долучитися до розма-
льовування й замислитися над
важливістю турбуватися про
своє здоров’я. 

Переможці конкурсу отри-
мають змогу пройти курс оздо-
ровлення у спеціалізованому
санаторії «Березовий гай» у
Миргороді.

Діти з діабетом звернулися до світу дорослих

ТВОРЧІСТЬ РЯТУЄ. Журналісти, як  і представники інших
творчих професій, — люди багатогранні. А ще, можливо, часті-
ше мають справу з байдужістю чи несправедливістю, дізнають-
ся про біду першими.  І тоді обставини спонукають не лише ін-
формувати, а й діяти.  Напередодні Дня журналіста у Національ-
ному культурно-мистецькому та музейному комплексі «Мис-
тецький Арсенал» відбувся другий ярмарок-аукціон «Добро ря-
тує серця», під час якого були представлені творчі доробки жур-
налістів: картини, вишивка, вироби з дерева, кераміка, прикра-
си домашнього інтер’єру тощо. 

Торік такий самий аукціон зібрав понад 80 тисяч гривень. На
ці гроші благодійники придбали нове обладнання для дослід-

ження крові. Цього року журналісти збирають на діагностичний
апарат. Лікарі кажуть, що він допоміг би врятувати сотні ма-
леньких пацієнтів.

«У  нас зламався — вже півроку не працює ангіограф, без
якого ми не можемо надавати допомогу дітям з вродженими ва-
дами серця, які вмирають одразу після народження», — повідо-
мив журналістам  директор Центру дитячої кардіології та кар-
діохірургії Ілля Ємець.

Роботи медійників можна придбати на сайті Центру дитячої
кардіології та кардіохірургії. Серед них і картина, виконана в
техніці квілінг редактором відділу соціально-правових питань
«Урядового кур’єра» Інною Косянчук (на фото ліворуч).  

Ідеали «Поліської  Січі» актуальні 
й через 75 років

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

РОСТУТЬ ПАТРІОТАМИ. У
невеликому поліському селі
Бистричі Березнівського
району на Рівненщині прізви-
ще Боровець має більшість
жителів. Засновник Україн-
ської повстанської армії «По-
ліська Січ» Тарас Боровець,
який мав псевдо Бульба, тут в
особливій пошані. Про одно-
сельця, що щиро прагнув не-
залежності України, дітлахи в

місцевій школі розкажуть вам
чимало: тут є музейна кімната
його імені. 

Перший загін «Поліської
Січі» під командуванням ге-
нерал-хорунжого Бульби-Бо-
ровця був створений 28 чер-
вня 1941 року — тож незаба-
ром «Поліській Січі», яку сам
засновник пізніше назвав
«армією без держави», ви-
повнюється 75 років. Ця ар-
мія на чолі з поліським ота-
маном вела боротьбу і з гіт-
лерівцями, і з більшовиками,

не підпорядковувалася жод-
ній політичній силі й визнава-
ла єдину законну владу —
уряд УНР в екзилі на чолі з
Андрієм Лівицьким. А страте-
гічною метою «Поліської Сі-
чі» було об’єднання в складі
Української держави всіх ет-
нічних українських земель.
Мети досягти не вдалося, на-
томість Бульба-Боровець
пройшов польські конц -
табори. Але вижив і змуше-
ний був емігрувати до Кана-
ди. Тож помер на чужині в

1981-му, похований у Нью-
Йорку. А на малій батьківщи-
ні про яскравого представни-
ка національно-визвольного
руху нагадують меморіальна
дошка в Бистричах, пам’ят-
ник у Березному та наріжний
камінь на місці майбутнього
пам’ятника у Рівному (дуже
сподіваюся, що, незважаючи
на скрутні часи, він таки
з’явиться). 

Цими днями до меморіалів
лягають квіти від нащадків
Бульби-Боровця.    

оголошення

Гнатовський Володимир Вікторович викликається в судове засідання
як відповідач для розгляду цивільної справи за позовом Садової Оксани
Іванівни до Громадської організації «Антикорупційний підприємницький
фронт», Гнатовського Володимира Вікторовича про захист честі та гід-
ності, ділової репутації, спростування недостовірної інформації та стяг-
нення моральної шкоди на 13 год. 00 хв. 08.06.2016 року в Шевченків-
ський районний суд м. Києва (м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. №401).

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається пові-
домленим про час і місце розгляду справи і у випадку неявки справа буде
розглянута за його відсутністю.

Суддя І. О. Макаренко

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає Козоріза
Олександра Миколайовича та Головіна Олександра Олександровича
як відповідачів по цивільній справі № 323/1285/16-ц, 2/323/389/16 за
позовом ПАТ «Державний ощадний банк України» до Козоріза Олек-
сандра Миколайовича та Головіна Олександра Олександровича про
стягнення заборгованості за кредитним договором, у судове засідан-
ня, розгляд якої відбудеться 07.06.2016 року о 09.30 годині, у примі-
щенні суду за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Йогана Ян-
цена, 27 (К. Маркса, 27), к. 14 (суддя Мінаєв М.М.).

Суддя М.М. Мінаєв
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Українці лише треті
на турнірі пам’яті
Лобановського

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

ФУТБОЛ. Молодіжна збірна Ізраїлю здобула перемогу у XIII міжна-
родному турнірі з футболу пам’яті Валерія Лобановського. У фіналі
змагань команда під керівництвом Елі Охани виграла в однолітків з
Сербії з рахунком 3:2. Ізраїль U-21 став найбільш титулованою коман-
дою за всі часи проведення турніру. Збірна виграла змагання втретє
— 2006, 2007, 2016 роки. У нинішньому розіграші ізраїльська моло-
діжка на шляху до фіналу переграла Україну. Тож наші земляки у
Києві на стадіоні «Динамо» змогли поборотися лише за третє місце
з командою однолітків з Австрії. 

Долю насиченого моментами поєдинку було вирішено у серії піс-
ляматчевих пенальті. Усі удари українців виявилися влучними, а ось
австрійці схибили вже під час першого одинадцятиметрового, який
відбив Підківка. Не дивно, що голкіпера молодіжної збірної України
було визнано найкращим воротарем XIII турніру пам’яті Валерія
Лобановського.

Інсталяція закликає перехожих звернути увагу 
на профілактику діабету 


