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Розпорядження Кабінету
Міністрів України «Про утворення
Організаційного комітету з підготовки
та проведення в Україні у 2017 році
пісенного конкурсу «Євробачення»

п’ятниця, 10 ЧЕРВня 2016 РОКУ		

РОСЕН ПЛЕВНЕЛІЄВ:

«Кремль
намагається
дестабілізувати ЄС,
знищити і обвалити
його принципи,
серед яких єдність,
солідарність
і верховенство права».
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ЦІНА ДОГОВІРНА

Втомлені
гібридною війною

Колаж створений на основі фотографій Павла КУЩА

ЦИТАТА ДНЯ

Життя в зоні
АТО увічнюють
у народному
музеї
Старобільська

Президент Республіки Болгарія про те, що Захід не має
права проковтнути російську політику проти України

Ціни на опалення
зростуть удвічі
ТАРИФИ. Нинішній тариф на тепло для населення становить 534 гривні за 1 Гкал. Проте з 1 липня українці платитимуть за тепло вдвічі більше, бо новий тариф встановлюють на
рівні 1043 гривні за 1 Гкал. Таке рішення було ухвалено на засіданні Нацкомісії з питань регулювання у сфері енергетики та
комунальних послуг, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Тарифи для кожного підприємства Теплокомуненерго було
розраховано й затверджено 5 травня. Як повідомили в Нацкомісії, корегування тарифів на тепло пов’язане з рішенням уряду про зміну тарифу на газ, який використовують для виробництва тепла для населення. Якщо раніше на паливо припадало
400 гривень у вартості 1 Гкал тепла (75%), то з 1 липня ця цифра становитиме 874 гривні (84%).
«Комісія ухвалювала рішення прозоро, коли отримали рішення уряду, ми провели моніторинг цін, звертали увагу на рівень прибутків населення і систему субсидій», — наголосив
глава відомства Дмитро Вовк.

ЦИФРА ДНЯ
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становив, за даними Держстату,
індекс споживчих цін (індекс інфляції)
у травні 2016 року порівняно з квітнем

«СІРА ЗОНА». Жителі села Чермалик на Донеччині

відновлюють руйнування і планують вивезти дітей
на оздоровлення

Хто відповідає за довкілля?

БЕЗЛАД. Слабка міжвідомча координація та дублювання повноважень,

часті організаційні зміни обмежують ефективність управління галуззю
Олег ЛИСТОПАД,
«Урядовий кур’єр»

І

з жахом очікую переміни дощової погоди на спеку. Це
означатиме, що торфовища навколо Ірпеня знову підсохнуть і
задимлять, й у Київ укотре при-

повзе смог. Усі мої спроби дошукатися, хто ж відповідає за
те, щоб цей кошмар припинився, завершилися невдачею. Ось
тримаю в руках теку відповідей
на редакційні запити. Державна
служба з надзвичайних ситуацій
повідомляє, що їхнє завдання —

гасити, якщо горить. Держекоінспекція — ловити тих невігласів, які палять суху траву. Київська облдержадміністрація перекидає м’ячик знову ДСНС —
тільки вже своїй, обласній. А та
скаржиться, що причина пожеж
на торфовищах — геть убиті ме-

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
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RUB 3.8566
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ліоративні канали. От якби вони
працювали, то подали би через
них воду і — край. Правда, де тієї води у посуху узяти — відповіді нема.
Канали — це вже парафія
Держводагентства. Воно не проти підлатати їх та почистити —

встановлені Національним банком України на

/

AU 315044.25

якщо грошей дадуть. І навіть погоджуються з екологами, які вимагають діяти радикальніше й
подекуди канали, навпаки, засипати, натомість відновити (як
кажуть науковці, ренатуралізувати) оті торфовища-болота.
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оголошення
Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл. повідомляє, що цивільна справа № 2/243/2201/2016 за позовом Кравченко Олесі Юріївни
до Кравченка Максима Олеговича за участю третіх осіб: Служба у справах дітей Борівської районної державної адміністрації в Харківській області, Борівський районний сектор Головного управління Державної
міграційної служби України в Харківській області, призначена до розгляду на 15.06.2016 року о 09-00 год. за адресою суду: м. Слов’янськ
Донецької обл., вул. Добровольського, 2 (2 поверх).
Явка відповідача — Кравченка Максима Олеговича, зареєстрованого:
м. Горлівка Донецької обл., вул. Черняховського, б.131, обов’язкова.

Корюківський районний суд Чернігівської області викликає Байран
Олександра Валентиновича як відповідача по цивільній справі
№ 736/530/16-ц за позовом Байран Ольги Петрівни до Байран Олександра Валентиновича про стягнення аліментів на утримання себе та
дитини в судове засідання на 16 червня 2016 року на 10 год. 00 хв.
Адреса суду: м. Корюківка Чернігівської області, вул. Шевченка,
66, зал № 1, суддя Синько О. О.
Наслідки неявки в судове засідання особи, яка бере участь у
справі, передбачені ст. 169 ЦПК України. У разі неявки відповідача
справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних у
Суддя Руденко Л. М. справі доказів.

Ірпінський міський суд викликає Башуна Вадима Васильовича, останнє відоме місце проживання: 01025, м. Київ, вул. Десятинна, 7,
кв. 8, як відповідача по справі за позовом Першого заступника прокурора Київської області в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України до Башуна Вадима Васильовича, треті особи:
Міністерство екології та природних ресурсів України, Національний
природний парк «Голосіївський» про витребування земельної ділянки з чужого незаконного володіння, в судове засідання, яке відбудеться 23.06.2016 р. о 14 год. 00 хв. в приміщенні Ірпінського
міського суду за адресою: м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7. У разі неявки
справу буде розглянуто у відсутності відповідача. У зв’язку з розміщенням оголошення в газеті, учасники процесу вважаються належним чином повідомленими про дату судового засідання.

Бродівський районний суд Львівської області викликає як відповідача Товариство
з обмеженою відповідальністю «АВТОБАСТІОН», останнє відоме місце знаходження:
Черкаська обл., м. Жашків, вул. Перемоги, 4, по справі за позовом Андрощука Назарія
Володимировича, Андрощук Олени Валеріївни про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої дорожньо-транспортною пригодою, в судове засідання, яке
призначено на 14 червня 2016 року о 10.00 год. в приміщенні Бродівського районного
суду Львівської області за адресою: Львівська область, м. Броди, майдан Свободи, 10.
У випадку неявки представника відповідача справа буде розглянута у його відсутності відповідно до ст.169 ЦПК України, на підставі долучених до справи доказів.
Суддя Бунда А. О.

Срібнянський районний суд Чернігівської області викликає Муравйова Дмитра Олександровича, 12.12.1978
р. н., останнє відоме місце проживання: Чернігівська область, Срібнянський район, с. Харитонівка, вул. Новоселівська, 43, як відповідача в цивільній справі за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться о 10 год. 30 хв. 14 червня
2016 р. в приміщенні суду: смт Срібне Чернігівської області, вул. Миру, 41-а. У разі неявки відповідача в судове засідання та неповідомлення суду про причини
неявки справа згідно з вимогами ЦПК України буде розглянута за відсутності відповідача на підставі наявних
доказів. 3 публікацією оголошення про виклик до суду
відповідач вважається повідомлений про час і місце
розгляду справи.

Суддя Н. Ф. Карабаза

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні
спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Проскуркін Олександр Євгенович,
27.03.1972 р. н., останнє місце проживання: м. Одеса,
вул. Нахімова, буд. 6, кв. 2, на підставі ст. ст. 297-5,
133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися
13.06.2016 р. на 10 год. 00 хв. до слідчого відділу
УСБУ в Івано-Франківській області, каб. №108, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, буд. 15,
для надання доступу до матеріалів кримінального
провадження №22013090000000030 за ознаками
вчинення кримінального правопорушення, передбаСуддя В. М. Ходіч ченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України.

Новоселицький районний суд Чернівецької області викликає Драгуца Романа Валерійовича,
28.03.1986 року народження, останнє відоме місце
проживання: с. Ванчиківці, вул. Леніна, буд. 132 Новоселицького району Чернівецької області, як відповідача в судове засідання по цивільній справі за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості.
Розгляд справи відбудеться о 14 годині 00 хвилин
13 червня 2016 року в приміщенні Новоселицького
районного суду Чернівецької області.
Суддя Корнєєва В. В.
Суддя Вівчар Г. А.

Апеляційний суд Київської області (м. Київ, вул.
Володимирська, 15) викликає в судове засідання Погановського А. Б. на 11 год. 15 хв. 16 червня 2016
року для участі у справі за позовом Києво-Святошинської місцевої прокуратури в інтересах ДП «ДСВ
ІФРГ НАН України» до Глевахівської селищної ради
Васильківського району Київської області, Погановського А. Б. про визнання незаконним та скасування
рішення селищної ради, визнання недійсним державного акту та витребування земельної ділянки.

Яблочко Олександр Сергійович, 15.02.1983 р.н., останнє відоме місце проживання якого: Донецька обл.,
Добропільський район, с. Новодонецьке, вул. Комсомольська, 9/2, викликається до Добропільського міськрайонного суду Донецької області як відповідач по
цивільній справі № 227/464/16-ц за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Яблочко Олександра Сергійовича про
стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться
13.06.16 р. об 11.00 год. в приміщенні суду за адресою:
Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова, 39А. У
разі неявки відповідача до суду справу буде вирішено на
підставі наявних у ній даних чи доказів.

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська повідомляє Шульженка Владислава Геннадійовича 30.01.1992 р. народження про те, що 13.05.2015 р. було винесено заочне
рішення по цивільній № 201/2798/16ц за позовом Шульженко Інеси Веніамінівни до Шульженка Владислава Геннадійовича про розірвання шлюбу, яким розірвано шлюб,
зареєстрований 26.04.2014 р. у відділі ДРАЦС реєстраційної
служби Торезького міського управління юстиції у Донецькій
області під актовим записом № 103 між Шульженко Інесою
Веніамінівною та Шульженком Владиславом Геннадійовичем.
Крім того, з повним текстом рішення відповідач Шульженко В. Г. може ознайомитися отримавши його копію або
ознайомившись з матеріалами справи в суді за адресою:
м. Дніпропетровськ, вул. Паторжинського, буд. 18а, оскільки заочне рішення суду на вашу адресу вручити поштою
вам або повнолітнім членам родини немає можливості.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Радянська буд. 39А) розглядає цивільну справу за заявою Руденко Наталії Володимирівни про визнання безвісно
відсутнім Руденка Миколу Васильовича, 1981 року народження, заінтересована особа – Виконком Харцизької
міської ради Донецької області.
Заінтересована особа – Виконком Харцизької міської
ради Донецької області викликається на 05 липня 2016
року на 09.00 годину до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 7, для участі у розгляді справи. До
розгляду цивільної справи пропонується надати суду
письмові пояснення, а також усі наявні докази по справі.
У випадку неприбуття до судового засідання заінтересованої особи, необхідно повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність
на підставі наявних у них даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Бондаренко В. М.) викликає:
як відповідача Нусс Ірину Борисівну, останнє
місце проживання якої: м. Донецьк, вул. Нижньоудинська, буд. 3, кв. 164, по цивільній справі
№ 185/3974/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Енергобанк» до Нусс Ірини Борисівни, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог
щодо предмета спору: Приватне підприємство
«Електротрансмонтаж», про звернення стягнення на
предмет застави;
в якості третьої особи: Приватне підприємство
«Електротрансмонтаж», останнє місцезнаходження
якого: м. Донецьк, вул. Корольова, буд. 37, по цивільній справі № 185/3974/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Енергобанк» до Нусс
Ірини Борисівни, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору: Приватне підприємство «Електротрансмонтаж», про звернення
стягнення на предмет застави.
Судове засідання призначено на 22 червня 2016
року на 09.00 год. за адресою: 51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135,
каб. № 306.
У разі неявки відповідача та третьої особи в судове засідання, справа, згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за їх відсутності.

Інформація про рішення
конкурсної комісії по відбору банків,
в яких за згодою пенсіонерів та одержувачів
допомоги можуть відкриватися рахунки
для виплати пенсій та грошової допомоги,
щодо укладання договорів з банками у 2016 році.
Розглянувши висновок Національного банку України щодо фінансового стану та виконання протягом останніх шести місяців економічних нормативів
банками, уповноваженими обслуговувати поточні
рахунки пенсіонерів та одержувачів допомоги, проаналізувавши діяльність з виплати пенсій та грошової допомоги, додержання чинного законодавства,
конкурсна комісія по відбору банків, в яких за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги можуть
відкриватися рахунки для виплати пенсій та грошової допомоги, вирішила:
1. Продовжити до 1 липня 2016 року строк дії договору з ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».
Рішення прийнято 31 травня 2016 року.

Суддя В. В. Тімінський
Тульчинський районний суд (вул. Перемоги, 16, м. Тульчин Вінницької області) викликає Бояна Андріана Борисовича, зареєстрованого за адресою: с. Заозерне, вул.
Жовтнева, 14, Тульчинського району Вінницької області, як
відповідача по цивільній справі № 148/865/16-ц за позовом
Боян Марини Степанівни до Бояна Андріана Борисовича,
третя особа: Служба у справах неповнолітніх Тульчинської
районної державної адміністрації про позбавлення батьківських прав.
Судовий розгляд справи призначено на 09 годину
24.06.2016 р. за вищевказаною адресою.
В разі неявки відповідача справу може бути розглянуто у
його відсутність на підставі наявних у справі доказів.

Суддя С. О. Робак

«МАРФІН БАНК»
оголошує тендер з брендування
і експонування реклами на транспорті
(маршрутних мікроавтобусах) у 2016-2017 рр.
Умови проведення тендера розміщені на сайті
www.marfinbank.ua.
Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 26 травня 2016 року розглянуто цивільну справу № 409/1063/16-ц за позовом
Врублевської Олени Михайлівни до Врублевського
Олександра Сергійовича про надання дозволу на
виїзд неповнолітньої дитини за кордон до досягнення повноліття без дозволу батька та винесено заочне рішення про часткове задоволення позову.
Суддя Третяк О. Г.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської
області (суддя Бондаренко В. М.) викликає як відповідачів:
Ємельянцеву Віру Іванівну, 01.07.1955 року народження,
Ємельянцева Валерія Миколайовича, 20.09.1979 року народження, Ємельянцева Миколу Петровича, 30.04.1952 року
народження, останнє місце проживання яких: м. Донецьк,
вул. Краківська, буд. 20, кв. 34, по цивільній справі
№ 185/3312/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Банк Камбіо» до Ємельянцевої Віри Іванівни, Ємельянцева Валерія Миколайовича, Ємельянцева Миколи
Петровича про звернення стягнення.
Судове засідання призначене на 22 червня 2016 року о
09.00 год. за адресою: 51400, Дніпропетровська область,
м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. № 306.
У разі неявки відповідачів у судове засідання, справа,
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за їх
Суддя Діденко С. О. відсутності.

Козелецький районний суд Чернігівської області
викликає як відповідача Зеленка Олександра Івановича, останнім відомим місцем проживання якого є:
м. Київ, вул. Декабристів, б. 5, кв. 293, в судове засідання на 10.00 годину 22 червня 2016 року (17000,
смт Козелець, вул. Свято-Преображенська, 7, Чернігівської області) у цивільній справі за позовом
представника позивача Баховського Михайла Михайловича в інтересах Зеленко Світлани Миколаївни
до Зеленка Олександра Івановича про поділ майна
подружжя та визнання права власності на частину
майна.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про день, час і місце
розгляду справи. В разі неявки відповідача в судове
засідання справа може бути розглянута за його відсутності.
Суддя Н. В. Ткаченко
Суддя Соловей В. В.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає Гайворонську Ларису Олександрівну, пркт.
Миру, буд. 11-а, м. Лутугине, Луганська обл., як відповідача в судове засідання по цивільній справі
№ 2/409/1106/16 за позовом ПАТ АБ «Укрсоцбанк» про
стягнення заборгованості, що відбудеться 21.06.2016
року о 10 год. 20 хв. в приміщенні суду за адресою:
92200, Луганська область, смт Білокуракине, пл. Горького, 2, тел. 2-27-92. Із опублікуванням цього оголошення відповідач вважається належним чином
повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання. У разі неявки суд розглядатиме справу
без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Публічне акціонерне товариство

Державне агентство резерву України оголошує аукціон
Броварський міськрайонний суд Київської області викликає
Агібалова Семена Вікторовича, 15.05.1983 р.н., як відповідача з реалізації прокату чорних та кольорових металів, труб, сплавів
у справі за позовом Агібалової О. О. до Агібалова С. В. про ро- та сумішей твердих, інструменту.
зірвання шлюбу, у судове засідання, яке призначене 16 червня
Аукціон відбудеться 04 липня 2016 р. о 15.00 год.
2016 р. о 10 год. 30 хв. у приміщенні суду, що знаходиться за
Контактні телефони осіб, відповідальних за проведення аукадресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Грушевського, 2, каб.
ціону: Будиліна І. М. (235-17-42), Скибало О. М. (235-50-84).
№ 309.
Детальна інформація про умови проведення аукціону
В разі вашої неявки справу буде розглянуто за наявними марозміщена на офіційному веб-сайті Держрезерву України
теріалами в справі.
Суддя Т. В. Селезньова
www.gosreztrv.gov.ua.

Лисичанський міський суд Луганської області викликає як відповідачів:
Апанасенка Андрія Васильовича (відоме місце реєстрації: м. Новодружеськ, Луганської області, вул.
Куйбишева, 15, кв. 3, місце проживання: м. Новодружеськ, Луганської області, вул. Крупської, 1) по
справі № 415/154/16-ц за позовом Апанасенко Світлани Іванівни про визнання права власності на 1/2
частину квартири у судове засідання, що відбудеться
17 червня 2016 року о 08.30 год. в приміщенні суду
за адресою: м. Лисичанськ, Луганської обл., вул.
Штейгерська, буд. 38, зал № 2;
Жукову Ірину Борисівну, 18.03.1968 р.н. (відоме
місце реєстрації: м. Алчевськ, Луганської області,
вул. Чернишевського, буд. 32) по справі
№ 415/2146/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приват Банк»
про стягнення заборгованості у судове засідання, що
відбудеться 17 червня 2016 року о 09.30 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,
справу буде розглянуто на підставі наданих суду документів відповідно до ст. 169 ЦПК України.
Суддя Л. Б. Чернобривко

В провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області знаходиться цивільна справа № 185/4009/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Новікової
Ніни Михайлівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачка Новікова Ніна Михайлівна викликається в судове засідання на 30 червня
2016 року о 09.00 годині у приміщення Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 135.
Справу слухає суддя Палюх Т. Д.
Після опублікування оголошення в пресі відповідачка вважається повідомленою про час
і місце розгляду справи.
У разі неявки Новікової Ніни Михайлівни справу буде розглянуто за її відсутності.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає як відповідача
Чередніченка Юрія Миколайовича, 28.06.1978 р.н., останнє відоме місце проживання: смт Біле, вул. Червоних Партизан, 92Б, Лутугинського р-ну Луганської області, в судове засідання по цивільній справі № 409/1330/16-ц за
позовом ПАТ «Універсалбанк» про стягнення заборгованості за кредитним
договором, що відбудеться 22.06.2016 року о 14 год. за адресою: 92200,
смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.
Із опублікуванням цього оголошення відповідач вважається належним
чином повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання.

Баришівський районний суд Київської області повідомляє, що судове засідання по цивільній справі № 2/355/319/2016, № 355/556/2016 за позовом Зацепіліної Катерини Олександрівни
до Зацепіліна Олександра Миколайовича про стягнення аліментів на утримання малолітньої
дитини та на утримання дружини до досягнення дитиною трьох років призначено о 09 годині
30 хвилин 14 червня 2016 року.
Розгляд справи відбудеться в приміщенні Баришівського районного суду Київської області
за адресою: с. Баришівка, вулиця Київський шлях, 61 Київської області, телефон 8-045765-25-40.
Суд викликає як відповідача Зацепіліна Олександра Миколайовича, останнє його відоме
місце проживання: с. Сердите, вул. Партизанська, 33а, Шахтарського району Донецької області. В разі неявки в судове засідання відповідача по справі судове засідання буде проведено
за його відсутності.

Суддя В. Г. Скворцова

Суддя К. В. Коваленко

Свідоцтво

Втрачений

про право власності

судновий білет на судно

для прогулянкових суден
«ЮЖАНКА» № 7765,
CR № 004582 на судно
«Амадеус» Crownline 250CR

власник судна Штомпель Ю. П.,

вважати недійсним.

вважати недійсним.

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

В провадженні Приморського районного суду
м. Одеси знаходиться цивільна справа № 522/20238/15ц
за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Гетманенка
Миколи Володимировича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Приморський районний суд м. Одеси викликає як
відповідача Гетманенка Миколу Володимировича у
судове засідання, яке відбудеться 30.06.2016 року о
09 год. 25 хвилин у приміщенні Приморського
районного суду за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33 (зал судових засідань № 208).
Приморський районний суд пропонує Гетманенку
Миколі Володимировичу подати пояснення, заперечення та усі наявні докази по справі особисто або
через представника.
У разі вашої неявки у судове засідання справа
може бути розглянута у вашу відсутність.
Суддя Бойчук А. Ю.

В провадженні Приморського районного суду
м. Одеси знаходиться цивільна справа № 522/2642/16ц
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Коробейко
Олександра Володимировича про стягнення заборгованості.
Приморський районний суд м. Одеси викликає як
відповідача Коробейко Олександра Володимировича
у судове засідання, яке відбудеться 30.06.2016 року
о 09 год. 30 хвилин у приміщенні Приморського
районного суду за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, (зал судових засідань № 208).
Приморський районний суд пропонує Коробейко
Олександру Володимировичу подати пояснення, заперечення та усі наявні докази по справі особисто
або через представника.
У разі вашої неявки у судове засідання справа
може бути розглянута у вашу відсутність.
Суддя Бойчук А. Ю.

В провадженні Приморського районного суду
м. Одеси знаходиться цивільна справа № 522/2643/16ц
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Жигайло Володимира Володимировича про стягнення заборгованості.
Приморський районний суд м. Одеси викликає як
відповідача Жигайло Володимира Володимировича
у судове засідання, яке відбудеться 30.06.2016 року
о 09 год. 35 хвилин у приміщенні Приморського
районного суду за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33 (зал судових засідань № 208).
Приморський районний суд пропонує Жигайло
Володимиру Володимировичу подати пояснення, заперечення та усі наявні докази по справі особисто
або через представника.
У разі вашої неявки у судове засідання справа
може бути розглянута у вашу відсутність.
Суддя Бойчук А. Ю.

В провадженні Приморського районного суду
м. Одеси знаходиться цивільна справа № 522/3268/16ц
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Гаєвського
Олега Георгійовича про стягнення заборгованості.
Приморський районний суд м. Одеси викликає як
відповідача Гаєвського Олега Георгійовича у судове
засідання, яке відбудеться 30.06.2016 року о 09 год.
15 хвилин у приміщенні Приморського районного
суду за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33 (зал
судових засідань № 208).
Приморський районний суд пропонує Гаєвському
Олегу Георгійовичу подати пояснення, заперечення
та усі наявні докази по справі особисто або через
представника.
У разі вашої неявки у судове засідання справа Старший слідчий в особливо важливих справах
може бути розглянута у вашу відсутність.
Головної військової прокуратури
Суддя Бойчук А. Ю. Генеральної прокуратури України

В провадженні Приморського районного суду
м. Одеси знаходиться цивільна справа № 522/6324/16ц
за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Ізвекова Сергія
В’ячеславовича про стягнення заборгованості.
Приморський районний суд м. Одеси викликає як
відповідача Ізвекова Сергія В’ячеславовича у судове
засідання, яке відбудеться 06.07.2016 року о 09 год.
50 хвилин у приміщенні Приморського районного
суду за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33 (зал
судових засідань № 208).
Приморський районний суд пропонує відповідачу
подати пояснення, заперечення та усі наявні докази
по справі особисто або через представника.
У разі вашої неявки у судове засідання справа
може бути розглянута у вашу відсутність.
Суддя Бойчук А. Ю.

Апеляційний суд Київської області (м. Київ, вул. Володимирська, 15) викликає в судове засідання як відповідача Ахтонського Олександра Анатолійовича на 11 годину 15
хвилин 21 червня 2016 року для участі у розгляді цивільної
справи за апеляційною скаргою першого заступника прокурора Київської області від 10 грудня 2015 року у справі за
позовом заступника Васильківського міжрайонного прокурора Київської області в інтересах держави в особі Головного управління Держземагентства у Київській області,
Державного підприємства «Дослідне сільськогосподарське
виробництво Інституту фізіології рослин і генетики НАН України» до Глевахівської селищної ради Васильківського
району Київської області, Тутенко Валентини Миколаївни,
Ахтонського Олександра Анатолійовича, Пацко Нелі Іванівни
про визнання незаконним та скасування рішення селищної
ради, визнання недійсним державних актів на право власності на земельні ділянки та витребування земельних ділянок.

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської
області повідомляє, що у приміщенні суду за адресою: м. Калуш Івано-Франківської області, вул. Молодіжна, 10, 17 червня 2016 р. о 09-00 год.
відбудеться розгляд цивільної справи за позовом
Єзерської Мирослави Олександрівни до Єзерського
Романа Петровича про розірвання шлюбу та стягнення аліментів.
У судове засідання як відповідача викликають
Єзерського Романа Петровича, 10.04.1983 р.н., жителя с. Лозино Яворівського р-ну Львівської області.
Відповідачу пропонують надати всі наявні докази
по зазначеній справі. Явка в судове засідання відповідача обов’язкова. Про причини неявки відповідач
зобов’язаний повідомити суд. У разі неявки відповідача в судове засідання без поважних причин справу
буде розглянуто за його відсутності.
Суддя О. М. Мигович

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької області (87535, м. Маріуполь, пр. Металургів,
231) розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПриватБанк» до Кузнецова Ігоря Олександровича,
Кузнецової Інни Миколаївни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачка по справі Кузнецова Інна Миколаївна, останнє відоме місце реєстрації: м. Маріуполь,
пр. Металургів, буд. 179, кв. 51, викликається
о 08.05 годині 16 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 випадку неприбуття
відповідачка повинна повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута за її відсутності на підставі ст. ст. 169 ч. 4, 225 ЦПК України.
Суддя О. О. Хараджа

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (85110, м. Костянтинівка Донецької обл.,
пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу
№ 233/1520/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
до Кочергіна Г. Г. про стягнення заборгованості за
кредитним договором.
Відповідач у справі Кочергін Геннадій Геннадійович, 26.12.1989 р.н., останнє відоме місце проживання якого: м. Костянтинівка Донецької області,
вул. Громова, буд. 4, кв. 57, викликається до суду на
21 червня 2016 року о 08.00 годині, каб. № 15, 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. С. Малінов

Високопільський районний суд Херсонської області повідомляє, що 07 липня 2016 року о 09 годині
00 хвилин в приміщенні суду за адресою: смт Високопілля, вул. Червоноармійська, 104, Херсонської
області відбудеться судовий розгляд по цивільній
справі № 177/2767/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Геворгян Сероба Міграновича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
В судове засідання у вищевикладений час викликається як відповідач Геворгян Сероб Мігранович,
04.08.1968 року народження.
В разі неявки відповідача в судове засідання або
визнання причини неявки неповажною справа може
бути розглянута у відсутність відповідача на підставі
наявних у справі доказів.
Суддя Дригваль В. М.

Приазовський районний суд Запорізької області викликає
відповідача Фалєєва Сергія Михайловича, 22.11.1981 р.н.,
останнє відоме місце проживання якого - Донецька область,
Новоазовський район, с.Безіменне, провул. Азовський,4а, у
судове засідання по цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним
договором, яке призначене на 01 липня 2016 року о 09 годині
00 хвилин і відбудеться в приміщенні Приазовського районного суду Запорізької області за адресою: вул. Пушкіна, 5,
смт.Приазовське Приазовського району Запорізької області.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у
разі неявки до суду справа може бути розглянута за відсутності відповідача на підставі наявних у ній доказів. Відповідач
зобов’язаний повідомляти про зміну свого місця проживання
(перебування) або місцезнаходження під час провадження
справи, а також про причини неявки в судове засідання. У
разі неповідомлення суду про причини неявки вважається,
що відповідач не з’явився в судове засідання без поважних
причин.

Уманський міськрайонний суд Черкаської області викликає Меркотан Ігоря Юрійовича як відповідача по цивільній справі № 705/3334/16ц; 2/705/1167/16 за
позовом Меркотан Олександра Юрійовича, Меркотан
Юрія Марковича до Меркотан Ігоря Юрійовича про визнання особи такою, що втратила право користування
жилим приміщенням, яка призначена до судового розгляду на 03 серпня 2016 року о 12 годині 00 хвилин за
адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Садова, 5.
У разі наявності поважних причин, неможливості
з’явитися до суду та про можливість судового розгляду
справи за Вашої відсутності - необхідно повідомити суд.
Роз’яснюється, що у разі Вашої неявки за викликом
суду або визнання судом причин неявки неповажними
справу буде вирішено судом за Вашої відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого

Повістка про виклик в суд обвинуваченого

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться кримінальне провадження № 426/339/16-к
стосовно Горенка Сергія Сергійовича, 06.04.1982 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого
ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здійснювалось спеціальне
досудове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1
КПК України. Обвинувачений Горенко С. С. зареєстрований
та проживає за адресою: Луганська область, м. Краснодон,
кв. Баракова, 3/52.
На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський районний суд Луганської області викликає Горенка
Сергія Сергійовича у підготовче судове засідання, яке відбудеться 16 червня 2016 року о 09.00 год. в залі судових засідань Сватівського районного суду Луганської області, що
розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове,
пл. 50-річчя Перемоги, 34.
Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Пчолкіна С. А., суддів Половинка В. О., Гашинського М. А.

Суддя Пантилус О. П.

Суддя Л. С. Годік

Суддя І. В. Іванова

Чернігівський районний суд Запорізької області
викликає в судове засідання, яке відбудеться 21 червня 2016 року о 09.30 годині в приміщенні Чернігівського районного суду Запорізької області за
адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул.
Соборна, буд. 391, Сивченко Людмилу Аркадіївну,
зареєстрована за адресою: Донецька область,
м. Кіровське, вул. Асфальтна, 122, Арутюнян Ірину
Вікторівну, зареєстровану за адресою: Донецька область, м. Кіровське, вул. Театральна, 8/14, Міненко
Галину Василівну, зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Кіровське, м-н Молодіжний, 9/12,
як відповідачів по цивільній справі № 329/433/16-ц
за позовом ПАТ «Державний ощадний банк України»
до Сивченко Людмили Аркадіївни, Арутюнян Ірини
Вікторівни, Міненко Галини Василівни про стягнення
заборгованості.
Суддя С. О. Журба
Суддя Н. М. Пода

Апеляційний суд Київської області викликає в судове засідання як відповідача ПАТ «Українська страхова компанія
«Гарант-Авто» та третю особу: Козленка Олександра Леонідовича по справі № 2-357/11 (22ц-780/61/16) за апеляційними скаргами Білецького Дмитра Вячеславовича,
Товариства з обмеженою відповідальністю «Ю.С.А.» на рішення Броварського міськрайонного суду Київської області
від 31 жовтня 2014 року у справі за позовом Білецького
Дмитра Вячеславовича до Товариства з обмеженою відповідальністю «Ю.С.А.», Публічного акціонерного товариства
«Українська страхова компанія «Гарант-Авто», треті особи:
Козленко Олександр Леонідович, ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій ім. Світлани Ковальської», ТОВ «Інтерформ», про відшкодування майнової та моральної шкоди,
завданої джерелом підвищеної небезпеки, яке призначено
на 14 год. 00 хв. 01 серпня 2016 року.
У разі неявки сторін розгляд справи відбудеться у їх відсутності.

№ 10/4/1-32822-14-327вих-16 від 31.05.2016
Вітко Олександр Вікторович, 13.09.1961 року народження, проживаючий за адресою: м. Севастополь, вул. Суворова, буд. 8, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137, 2975 Кримінального процесуального кодексу України
(далі — КПК України) викликається «15» 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
в якості підозрюваного у відкритті стороною обвинувачення матеріалів кримінального провадження
№ 42014010470000019 від 03.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, 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 призначений 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 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.
Статтею ст. 139 КПК України передбачені наслідки неприбуття на виклик:
ч. 1 — якщо підозрюваний, 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 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) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи
спеціального судового провадження. Згідно п. 201 розділу XI «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 тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.

В. Приймачок

Біловодський районний суд Луганської області викликає
у судове засідання відповідачів по справі за позовом ПАТ
«Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості, яке відбудеться 14.06.2016 року о 15.20:
- Щетінін Сергій Олександрович, 25.01.1958 р.н., останнє
відоме зареєстроване місце проживання (перебування): Луганська обл., м. Свердловськ;
- Степанов Микола Іванович, 29.04.1956 р.н., останнє відоме зареєстроване місце проживання (перебування): Луганська обл., с. Володарськ;
- Степанов Олексій Миколайович, 19.10.1987 р.н., останнє відоме зареєстроване місце проживання (перебування): Луганська обл., с. Володарськ;
- Степанова Галина Вікторівна, 21.05.1962 р.н., останнє
відоме зареєстроване місце проживання (перебування): Луганська 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.

Новокаховський міський суд Херсонської області
викликає Сулько Катерину В’ячеславівну у судове
засідання як відповідача по цивільній справі
№ 661/880/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «ПриватБанк» до
Сулько Катерини В’ячеславівни про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке призначене
на 14 червня 2016 року о 09.00 годині та відбудеться
в приміщенні суду за адресою: 74900, Херсонська
область, м. Нова Каховка, пр-т Дніпровський, 1-а,
під головуванням судді Бойко М. Є.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у випадку неявки справа може бути
Суддя Г. В. Булгакова розглянута за її відсутністю.

В провадженні Сватівського районного суду Луганської
області судді Гашинської О. А. знаходиться спеціальне кримінальне провадження № 426/346/16-к стосовно Козьякова
Сергія Юрійовича, 23.09.1982 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109, ч. 2
ст.110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Козьяков
С.Ю. зареєстрований за адресою: м. Київ, пр-кт Маяковського, буд. 32, кв. 191, мешкає за адресою: Луганськ,
площа Героїв ВВВ, 3а.
На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський районний суд Луганської області викликає Козьякова
Сергія Юрійовича у судове засідання, яке відбудеться 16
червня 2016 року об 11.00 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 головуюСуддя С. А. Пчолкін чої судді Гашинської О. А., суддів Река А. С., Юрченко С. О.

В Овідіопольському районному суді Одеської області суддею Куркан М. М. 14 липня 2016 року о 14
год. 00 хв. буде слухатися цивільна справа
№ 509/1795/16-ц за позовом Іжик Марини Вадимівни до Деркач Ольги Олегівни, Деркача Станіслава
Васильовича, Бухаріної Ренати Владиславівни про
втрату права користування житловим приміщенням.
Овідіопольський районний суд Одеської області
пропонує Деркач Ользі Олегівні, Деркачу Станіславу
Васильовичу, Бухаріній Ренаті Владиславівні подати
до суду пояснення, заперечення та всі наявні у них
докази у справі особисто або через представника.
У разі неявки Деркач Ольги Олегівни, Деркач Станіслава Васильовича, Бухаріної Ренати Владиславівни в судове засідання справа буде розглянута за
Суддя В. М. Чебан їх відсутності.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Вовченко Тетяну Генадіївну, 09.09.1972 року народження,останнє місце проживання: вул. Комарова, 29-б, кв. 67,
м. Чернівці по цивільній справі за позовом Назарової Алли
Всеволодівни до Вовченко Тетяни Генадіївни, 3-я особа:
Чернівецька міська рада, про визнання особи, що втратила
право користування жилим приміщенням та зняття з реєстрації за місцем проживання.
Судове засідання призначене о 16-00 год. 21 червня 2016
року за адресою: м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, кабінет № 20.
До зазначеної дати суд пропонує відповідачу надати заперечення на позов та докази на їх підтвердження.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у
випадку її неявки в судове засідання справа буде розглянута
за її відсутності.
У разі вашої неявки в судове засідання справу буде розглянуто у вашу відсутність.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає як відповідачів Антонович Андрія Миколайовича, Кіреєва Віктора Івановича, Паламарчука
Миколу Івановича в судове засідання, яке призначене на 15.00 годину 21.06.2016 року для розгляду
цивільної справи за позовом АТ «Ощадбанк» в особі
філії – Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк»
про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться за адресою: вул. Центральна,
26а, смт Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької області.
Суддя Мальований В. О.

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» повідомляє Богомолова Сергія Георгійовича, що у зв’язку з порушенням зобов’язань за кредитним договором
№ ZРЕ0GК50310252 від 03.06.2005 р., та відповідно
до пункту 24 Договору іпотеки № 410 від 06.06.2005 р.,
та ст. 38 Закону України «Про іпотеку» № 898-ІV від
05.06.2003 року, ПАТ КБ «Приватбанк» має намір в
рахунок погашення заборгованості за кредитним договором укласти договір купівлі-продажу предмету
іпотеки, а саме житлового будинку з надвірними будівлями на земельній ділянці площею 540 кв. м., що
знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Силова,
будинок 28а.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача по справі
№ 409/1325/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Зубкова
Сергія Миколайовича про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 13.06.2016 року об 11.00
год. (резервна дата на 15.06.2016 року об 11.00 год.) в залі
суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Шевченка, 2.
Викликається як відповідач Зубков Сергій Миколайович,
06.06.1963 року народження, останнім місцем реєстрації
якого є: м. Луганськ, вул. Побєдоносна, буд. 1, кв. 111.
У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за
його відсутності за наявними доказами.

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає в
судове засідання Омельяненко Олександра Сергійовича (останнє відоме місце проживання: м. Суми,
вул. Праці, буд. 30, кв. 10) як відповідача по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства КБ «Приватбанк» до Омельяненко О. С. про
стягнення заборгованості.
Явка обов’язкова. Про причину неявки необхідно
повідомити суд. Засідання суду відбудеться
14.06.2016 року о 13.00 год. за адресою: м. Суми,
вул. Першотравнева, 12, каб. 16, пов. 2.
Суддя Дулебко Н. І.
Суддя М. М. Косолап

Херсонський міський суд Херсонської області викликає як
відповідача Дітьковського Дмитра Миколайовича, 08.02.1977
року народження останнє відоме місце проживання: Херсонська обл., смт Іванівка, вул. Радянська, буд. 18, кв. 18, у судове засідання для розгляду цивільної справи за позовом
Публічного акціонерного товариства «ПриватБанк» до Дітьковського Дмитра Миколайовича про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Херсонського
міського суду Херсонської області 15.06.2016 року о 15:00
годині за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, 3 поверх, каб. 303.
У разі неявки в судове засідання відповідача, справа буде
розглянута у його відсутність за наявними у справі доказами.

У Подільському районному суді м. Києва 25 липня
2016 року о 10 год. 00 хв. під головуванням судді Богінкевич С. М. буде розглядатись цивільна справа за
позовом Товариства з обмеженою відповідальністю
«Сітіестейт» до Музики Олексія Леонтовича про усунення перешкод у користуванні майном.
Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) у судове засідання обов’язкова.

Суддя Полєно В. С.

Ліквідатор КП «ПС ШРБУ» (ЄДРЮОФОП
03333937) оголошує конкурс на обрання кандидатури
організатора аукціону з продажу майна Банкрута. Вимоги до кандидатури організатора аукціону: достатній,
але не менш як три роки, досвід проведення аукціонів,
запропонована найменша сума винагороди. Письмові
пропозиції приймаються протягом п’яти днів (з урахуванням часу на поштову доставку) з дати опублікування
оголошення за наступною адресою: вул. Новопольова,
96, м. Київ, 03061, одержувач Шифердеккер Оксана
Олександрівна. Письмові пропозиції повинні містити
повну вичерпну інформацію стосовно кандидатури організатора торгів та бути направлені ліквідатору цінним
листом з описом вкладення.

У провадженні Сихівського районного суду м. Львова знаходиться цивільна справа № 464/2992/16-ц за позовом Парфьонової Маріанни Георгіївни до Парфьонова Миколи Павловича про
розірвання шлюбу.
Повідомляємо відповідача по справі Парфьонова Миколу Павловича, 01.08.1983 р.н., що судове засідання по справі відбудеться 17 червня 2016 року о 09.15 год.
Зобов’язуємо вас з’явитися у судове засідання за адресою:
м. Львів, вул. Чоловського, 2, 4 поверх, 413 кабінет. При собі
мати документ, що посвідчує вашу особу.
Попереджаємо, що у разі вашої неявки в судове засідання
справу буде розглянуто у вашій відсутності відповідно до ст. 169
ЦПК України на підставі матеріалів та доказів, які є у провадженні
суду.

Вишгородський районний суд Київської області
повідомляє, що Мансурову Наталію Вікторівну викликають в судове засідання як відповідача у цивільній справі за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Мансурової Наталії Вікторівни про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 1 липня 2016 року
о 12 годині 30 хвилин за адресою: м. Вишгород, вул.
Кургузова, 7, кабінет № 17.
У разі неявки відповідача без поважних причин
справа буде розглянута за його відсутності.
Суддя М. Б. Баличева

Вишгородський районний суд Київської області
повідомляє, що Місяць Івана Анатолійовича викликають в судове засідання як відповідача у цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Місяць Івана
Анатолійовича про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 1 липня 2016 року
о 12 годині 00 хвилин за адресою: м. Вишгород, вул.
Кургузова, 7, кабінет № 17.
У разі неявки відповідача без поважних причин
справа буде розглянута за його відсутності.
Суддя М. Б. Баличева

Приморський районний суд Запорізької області
викликає у судове засідання 24 червня 2016 р. о
08.00 годині (резервна дата 08 липня 2016 р. о 08.00
годині) за адресою: Запорізька область, м. Приморськ, вул. Поштова, буд. 6, в якості відповідача
Єрмолаєву Наталію Петрівну у цивільній справі
№326/732/16-цр. (провадження № 2/326/314/2016)
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до неї про стягнення заборгованості за кредитним договором.
У разі неявки відповідача в судове засідання на
вказані дату та час, справу буде розглянуто за його
відсутності.
Суддя Р. Л. Булашев

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає відповідача Іванюка Олександра Володимировича, останнє відоме місце проживання:
м. Луганськ, кв. Гайового, 15/4, в судове засідання
по цивільній справі № 409/1228/16-ц за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості за
кредитним договором, що відбудеться 17.06.2016
року о 09:30 год. за адресою: 92200, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.
Із опублікуванням цього оголошення відповідач
вважається належним чином повідомленим про час,
день та місце проведення судового засідання.
Суддя В. Г. Скворцова

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового
розслідування
Підозрюваному Мірошниченку Андрію Валерійовичу,
05.03.1971 року народження, який зареєстрований та
мешкає за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вул. Пінтера, 6, кв. 23, на підставі ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 13 червня 2016 року та
15 червня 2016 року до каб. 7 СВ УСБУ в Донецькій області до слідчого Заїки Вадима Васильовича за адресою:
Донецька область, м. Маріуполь, вул. Георгіївська,
буд.77, для проведення слідчих (процесуальних) дій за
Вашою участю у кримінальному провадженні
№ 12015050000000400 за ч.1 ст. 258-3 КК України.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа
№ 310/3120/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до
Коломієць Наталі Василівни про стягнення заборгованості за кредитним договором. Судовий розгляд справи
призначено на 23 червня 2016 року о 08 год. 15 хв. в
приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів,
64, каб. 501, тел. (код 06153) 3-63-75.
Суд викликає Коломієць Наталю Василівну як відповідача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки
справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає відповідача Бондаренко Оксану Володимирівну, останнє відоме місце проживання:
м. Луганськ, вул. Мічуріна, 44, в судове засідання по
цивільній справі № 409/1226/16-ц за позовом ПАТ
«Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором, що відбудеться 17.06.2016 року
о 09 год. за адресою: 92200, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.
Із опублікуванням цього оголошення відповідач
вважається належним чином повідомленим про час,
день та місце проведення судового засідання.
Суддя В. Г. Скворцова

Кегичівський районний суд Харківської області викликає у судове засідання, яке відбудеться 24 червня 2016
року о 08 год. 30 хв. в приміщенні Кегичівського районного суду Харківської області по вул. Миру, 26, смт Кегичівка Харківської області, відповідача Глушка Андрія
Сергійовича, 1979 року народження, по цивільній справі
№624/867/15-ц за позовом Глушко Ірини Анатоліївни до
Глушка Андрія Сергійовича про розірвання шлюбу. Відповідно до ч.9 ст.74 ЦПК України з опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається
повідомленим про час і місце розгляду справи. У разі неявки відповідача до суду, справу буде вирішено на підставі наявних у справі матеріалах.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового
розслідування
Підозрюваному Рубіну Сергію Вікторовичу, 18.12.1975
року народження, зареєстрований та мешкає за адресою:
Донецька обл., м. Ясинувата, вул. 55 квартал, буд. 2, кв.
30, на підставі ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися «13» червня 2016 року та «15» червня
2016 року до каб. 7 СВ УСБУ в Донецькій області до
слідчого Заїки Вадима Васильовича за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Георгіївська, буд.77,
для проведення слідчих (процесуальних) дій за
Вашою участю у кримінальному провадженні
№ 12015050000000706 за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Охтирський міськрайонний суд повідомляє, що
судове засідання по справі за позовом публічного
акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» до Чаркова Михайла Олександровича про
стягнення заборгованості призначено на 19.07.2016
року о 08.15 годині в приміщенні суду за адресою:
м. Охтирка Сумської області, вул. Незалежності, 7,
суддя Сидоренко Р. В.
В судове засідання викликається відповідач Чарков Михайло Олександрович, 23.04.1973 р.н.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157)
розглядає цивільну справу № 233/1971/16-ц за позовом ПАТ
«Укрсоцбанк» до Рудь В. В. про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач у справі Рудь Володимир Васильович, 04.11.1956
р.н., останнє відоме місце проживання якого: м. Макіївка Донецької області, вул. Б. Хмельницького, буд.37, кв.74, викликається до суду на 22 червня 2016 року о 08-10 годині,
каб. № 15, 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.

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» повідомляє

У провадженні Малиновського районного суду м. Одеси
у судді Мурзенко М. В. перебуває цивільна справа за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Зоріної Ілони Леонідівни про
стягнення заборгованості.
Засідання у зазначеній справі відбудеться о 14 год. 15 хв.
29.06.2016 року у залі судових засідань № 205 Малиновського районного суду м. Одеси, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 1 А. В разі неявки у судове
засідання, відповідач Зоріна Ілона Леонідівна має повідомити суд про причини такої неявки. В разі неявки відповідача у судове засідання суд може розглянути справу за його
відсутністю.

Глобинський районний суд Полтавської області викликає Панасюру Олену Леонідівну (останнє відоме
місце проживання: с. Бабичівка Глобинського району
Полтавської області, вул. Першотравнева, 45) як відповідача в судове засідання по справі за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Панасюри Олени Леонідівни про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 22.06.2016 року о 08.30
год. у приміщенні суду за адресою: м. Глобине Полтавської області, вул. Центральна, 183/23. Явка до суду є
обов’язковою. У разі неявки справу буде розглянуто за
вашої відсутності. Відповідач зобов’язаний повідомити
суд про причини своєї неявки в судове засідання.

Фрунзівський районний суд Одеської області
(смт Фрунзівка, вул. Комсомольська, 53) викликає
в судове засідання о 10 год. 30 хв. 21 червня 2016
року Косюка Олега Миколайовича як відповідача у
цивільній справі № 517/150/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПриватБанк» до Косюк Тетяни Миколаївни та Косюка Олега Миколайовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
У разі неявки у судове засідання, справу буде розглянуто за відсутності відповідача на підставі наявних доказів.
Суддя О. М. Меєчко

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області викликає в судове засідання як відповідача Полапу Любов Григорівну по цивільній справі за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 21.06.2016 року о
09.00 годині в приміщенні Золотоніського міськрайонного суду за адресою: м. Золотоноша, вул. Шевченка, 76, каб. 303. Явка відповідача обов’язкова. У
разі неявки справа буде розглядатися без участі відповідача.
Суддя О. І. Чирва

Суддя С. І. Майдан

До уваги юридичних осіб, які займались організацією розміщення громадян у м. Одесі у готелі «Вітязь» протягом 2008-2015 років (за адресою: місто
Одеса, проспект Шевченка, будинок 8/5)! З метою
отримання доказів під час здійснення досудового
розслідування кримінального провадження щодо
умов проживання у готелі «Вітязь» прошу звернутись до військової прокуратури Одеського гарнізону
(м. Одеса, вул. Армійська, 18 тел. (048) 776-17-02,
(048) 776-05-85, прокурор військової прокуратури
Одеського гарнізону Риженко М. Ю.).

Бердянським міськрайонним судом Запорізької
області (суддя Прінь І. П., адреса: м. Бердянськ, вул.
Консульська, 64, каб. № 302) 22 червня 2016 року о
15 годині 00 хвилин буде розглядатися цивільна
справа за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Хільченка
Геннадія Івановича про стягнення заборгованості за
договором кредиту.
В судове засідання викликається як відповідач
Хільченко Г. І. У разі неявки відповідача справа буде
Суддя Петягін В. В. розглянута за наявними у справі матеріалами.

Слідчий відділ Управління СБ України в Запорізькій області викликає Гриндюк Анну Олександрівну,
24.12.1986 року народження, проживаючу за адресою: м. Запоріжжя, вул. Історична, будинок №38,
квартира №38, для проведення з нею в кримінальному провадженні №22015080000000057 за підозрою її у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1
ст. 258-3, ч. 3 ст.27, ч.2 ст.258 КК України, слідчих
та процесуальних дій, які відбудуться о 10 год. 00 хв.
14.06.2016 в кабінеті №114 слідчого відділу УСБУ в
Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул.
Суддя Н. М. Куст Олександрівська, буд. 62.

Подільський районний суд м. Києва повідомляє Погребицького Віталія Валерійовича, що був зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Введенська, 32, кв. 43, про
те, що судове засідання по справі 758/8972/15-ц за позовом Приватного акціонерного товариства «ПРОСТОстрахування» до Погребицького Віталія Валерійовича
про відшкодування шкоди, відбудеться 07 липня 2016 р.
о 13 год. 45 хв. в приміщенні суду (м. Київ, вул. Хорива,
21, каб. № 8), під головуванням судді Зарицької Ю. Л.
Ваша явка або явка Вашого представника є обов’язкоСуддя О. С. Малінов вою. В разі Вашої неявки буде постановлено рішення.

До уваги кредиторів ПАТ «Торгово-виробнича
фірма «Меблі», код за ЄДРПОУ 01554930, повідомляє,
що загальними зборами акціонерів 28 квітня 2016 року
прийнято рішення про перетворення у Товариство з додатковою відповідальністю «Торгово-виробнича фірма
«Меблі».
Порядок і сторони заявлення кредиторами своїх вимог
наступні: кредитори ПАТ «Торгово-виробнича фірма
«Меблі» можуть заявляти свої письмові вимоги протягом 2
(двох) місяців з дня опублікування повідомлення про
прийняття рішення. Заяви подаються на ім’я Голови комісії
з припинення (перетворення) Дороша Я. І. за адресою:
79054, м. Львів, вул. Любінська, 92, офіс №21. Заяви подаСуддя Р. М. Марущак ються у робочі дні з 10:00 до 16:00 години.
Новотроїцький районний суд Херсонської області викликає Кушакевич Наталю Леонідівну, 23.12.1976 року народження, як відповідача у справі за позовом ПАТ КБ «Приват
Банк» до Кушакевич Н. Л. про стягнення заборгованості за
кредитним договором.
Судове засідання призначено на 09.00 годину 30.06.2016
року, яке відбудеться в приміщенні Новотроїцького районного суду Херсонської області за адресою: смт Новотроїцьке, вул. Леніна, 87 Херсонської області, головуючий по
справі Соляник Н. І. У разі неявки відповідача в судове засідання, справа буде розглядатися за її відсутності за наявними у справі доказами. Крім того, суд роз’яснює
відповідачу її обов’язок повідомити про причини неявки в
судове засідання.

Савицьку Людмилу Олександрівну про втрату
договору купівлі-продажу житлового будинку,
що знаходиться за адресою: Запорізька область,
м. Бердянськ, с. Нововасилівка, вул. 40 років
Перемоги, буд.35, посвідчений 18 вересня 2007 р.
приватним нотаріусом Бердянського міського
нотаріального округу Порохнею О. В.
за реєстровим №1515.
В провадженні Ренійського районного суду Одеської області знаходиться цивільна справа №510/2174/15-ц за позовом Ренійської районної державної адміністрації до
Урманової Діани Валентинівни про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів.
Судове засідання по справі призначено на 27.06.2016 р.
об 11 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Одеська область, м. Рені, вул. Соборна, 122, суддя Сорокін К. В.,
тел.: (04840) 40156.
Суд викликає відповідача Урманову Діану Валентинівну,
остання відома адреса: Одеська обл., Ренійський район,
с. Нагірне, вул. Степова, 84.
Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідача
Урманової Діани Валентинівни в судове засідання, справа
буде розглянута у її відсутність.

Дирекція Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) інформує про те,

що з 31 травня 2016 року Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Скайд» втратило статус
асоційованого члена МТСБУ.
ПАТ «СК «Скайд» втратило право укладати договори обов’язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних
засобів та зобов’язане виконати свої зобов’язання
згідно з укладеними ним договорами.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як відповідача Мальгіну Анастасію Юріївну, 04.10.1988
р.н. (Луганська область, м. Стаханов, вул. Пржевальського,
21) у судове засідання з розгляду цивільної справи за позовом Управління служб у справах дітей Департаменту праці
та соціальної політики Харківської міської ради, в інтересах
Мальгіна Максима Юрія Євгеновича до Мальгіної Анастасії
Юріївни про позбавлення батьківських прав, яке відбудеться
16.06.2016 року о 13 годині 00 хвилин у приміщенні суду за
адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар
Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме справу без вашої участі та підставі
ст. 169 ЦПК України.

Сватівський районний суд Луганської області викликає Попадіна Сергія Сергійовича, як відповідача у цивільній справі № 426/7022/15-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства «Дельта банк» до Попадіна
Сергія Сергійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором в судове засідання, яке відбудеться
16 червня 2016 року о 09.30 год. в приміщенні суду за
адресою: Луганська обл., м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд проводитиме розгляд справи без участі відповідача.

Сватівський районний суд Луганської області викликає Копарова Віктора Миколайовича, Копарову Ольгу
Михайлівну, як відповідачів у цивільній справі
№ 426/6965/15-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства «Дельта банк» до Копарова Віктора Миколайовича, Копарової Ольги Михайлівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором в судове засідання, яке відбудеться 16 червня 2016 року о 10.00 год.
в приміщенні суду за адресою: Луганська обл., м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд проводитиме розгляд справи без участі відповідачів.

Сватівський районний суд Луганської області викликає Копарова Віктора Миколайовича, як відповідача у
цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариство «Дельта банк» до Копарова Віктора Миколайовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором в судове засідання, яке відбудеться 16 червня 2016 року о 09.00 год. в приміщенні суду за адресою: Луганська обл., м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги,
34.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд проводитиме розгляд справи без участі відповідача.

Суддя Г. Д. Скочій

Суддя О. А. Гашинська

Суддя О. А. Гашинська

Суддя О. А. Гашинська

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає як відповідача Бицаньову Тетяну Іванівну,
10.01.1953 р.н., в судове засідання, яке призначене
на 15.30 годину 29.06.2016 року, для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Бицаньової Тетяни Іванівни про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться за
адресою: вул. Центральна 26а, смт Куйбишеве, Куйбишевського району, Запорізької області.
Суддя Мальований В. О.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає як відповідача Вощенка Сергія Георгійовича, 21.10.1977 р.н., в судове засідання, яке призначене на 16.00 годину 29.06.2016 року, для
розгляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Вощенка Сергія Георгійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке
відбудеться за адресою: вул. Центральна 26а, смт
Куйбишеве, Куйбишевського району, Запорізької
області.
Суддя Мальований В. О.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає як відповідача Пісковець Інну Олександрівну, 25.01.1968 р.н., в судове засідання, яке призначене на 16.00 годину 23.06.2016 року, для
розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «ПриватБанк» до Пісковець Інни Олександрівни про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке
відбудеться за адресою: вул. Центральна 26а, смт
Куйбишеве, Куйбишевського району, Запорізької
області.
Суддя Мальований В. О.

Новопсковський районний суд Луганської області викликає Скороходову Ніну Сергіївну, як відповідача в судове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ № 420/3527/15-ц
(провадження № 2/420/2229/15) за позовом Іванчікової
Олени Миколаївни до Скороходової Ніни Сергіївни, про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини, яке
відбудеться 16 червня 2016 року о 08 годині 40 хвилин (резервна дата судового засідання 21 червня 2016 року о 08 годині 45 хвилин) в приміщенні Новопсковського районного
суду за адресою: Луганська область, смт Новопсков, вул.
Українська, 28.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає як відповідача Савченко Наталю Семенівну, 23.04.1962 р.н., в судове засідання, яке призначене на 15.00 годину 29.06.2016 року, для
розгляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Савченко Наталі Семенівни про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке
відбудеться за адресою: вул. Центральна 26а, смт
Куйбишеве, Куйбишевського району, Запорізької
області.
Суддя Мальований В. О.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає як відповідача Галагана Юрія Олександровича, 22.09.1977 р.н., в судове засідання, яке призначене на 15.00 годину 24.06.2016 року, для
розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «ПриватБанк» до Галагана Юрія Олександровича про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке
відбудеться за адресою: вул. Центральна 26а, смт
Куйбишеве, Куйбишевського району, Запорізької
області.
Суддя Мальований В. О.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає як відповідача Голубчикову Олену Олександрівну, 28.12.1972 р.н., в судове засідання, яке
призначене на 16.00 годину 24.06.2016 року, для
розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «АкцентБанк» до Голубчикової Олени Олександрівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором,
яке відбудеться за адресою: вул. Центральна 26а,
смт Куйбишеве, Куйбишевського району, Запорізької області.
Суддя Мальований В. О.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає як відповідача Сапінського Артура Олександровича, 16.05.1992 р.н., в судове засідання, яке
призначене на 15.00 годину 23.06.2016 року,
для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Сапінського Артура Олександровича про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться за адресою: вул.
Центральна 26а, смт Куйбишеве, Куйбишевського
району, Запорізької області.
Суддя Мальований В. О.

Кіцманський райсуд Чернівецької області викликає Богацьку Галину Георгіївну, місце проживання
якої: с. Глиниця, Кіцманського району, Чернівецької
області, як відповідача у справі № 718/807/16-ц за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, яку призначено до розгляду о 10 годині
30 хвилин 22 червня 2016 року.
Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута без вашої
участі.
Суддя В. М. Мізюк

Кіцманський райсуд Чернівецької області викликає Мороза Степана Ілліча, місце проживання та реєстрації якого: с. Кліводия, вул. Головна, 87,
Кіцманського району, Чернівецької області, як відповідача у справі № 718/808/16-ц за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» про стягнення заборгованості, яку
призначено до розгляду об 11 годині 00 хвилин 22
червня 2016 року.
Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута без вашої
участі.
Суддя В. М. Мізюк

Кіцманський райсуд Чернівецької області викликає
Торак Вікторію Павлівну, останнє місце реєстрації
якої: с. Лашківка, вул. Харківська, 32, Кіцманського
району, Чернівецької області, як відповідача у справі
№ 718/809/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
про стягнення заборгованості, яку призначено до
розгляду об 11 годині 30 хвилин 22 червня 2016
року.
Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута без вашої
участі.
Суддя В. М. Мізюк

Кіцманський райсуд Чернівецької області викликає Джаман Ольгу Іванівну, місце проживання якої:
с. Оршівці, Кіцманського району, Чернівецької області, як відповідача у справі № 718/809/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення
заборгованості, яку призначено до розгляду на 12
годину 00 хвилин 22 червня 2016 року.
Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута без вашої
участі.
Суддя В. М. Мізюк

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє,
що 01.06.2016 року розглянуто цивільну справу № 409/1133/16-ц за
позовом Крамаревої Альони Олександрівни до Крамарева Володимира Вікторовича про розірвання шлюбу та винесено заочне рішення,
яким позовні вимоги задоволено в повному обсязі.
Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив,
за письмовою заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з
дня опублікування оголошення. Рішення може бути оскаржено позивачем в апеляційному порядку до апеляційного суду Луганської області через Білокуракинський районний суд Луганської області
шляхом подання апеляційної скарги в десятиденний строк з дня отримання копії рішення. У разі залишення заяви про перегляд заочного
рішення без задоволення, заочне рішення може бути оскаржене відповідачем в апеляційному порядку.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2, розглядає цивільну справу № 2/243/2323/2016 за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Пахомова Дениса Анатолійовича про
стягнення заборгованості. Останнє відоме місце проживання
відповідача Пахомова Дениса Анатолійовича: Донецька область, м. Горлівка, вул. Кудряшова, буд. 11. Відповідач викликається до суду на 30 червня 2016 року на 09 год. 00 хв.
для участі у судовому засіданні. Відповідачу пропонується
надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття в судове засідання, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутністю.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області повідомляє, що цивільна справа № 2/243/2312/2016 за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Єрохіна Віктора Сергійовича про
стягнення заборгованості за кредит призначена до розгляду
на 21.06.2016 р. о 08.00 год., резервна дата 27.06.2016 р. о
8.00 год., за адресою суду: м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2 (2 поверх).
Явка відповідача Єрохіна Віктора Сергійовича, 27.09.1949
року народження, зареєстрованого за адресою: м. Горлівка
Донецької обл., вул. Кутузова, б. 134, обов’язкова.
У разі неявки до судового засідання, справа буде розглянута без Вашої участі з винесенням заочного рішення.
При собі мати паспорт.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2)
розглядає цивільні справи за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк» до Севериної Наталії Леонідівни, про стягнення
заборгованості. Відповідач у справі Северина Наталія
Леонідівна, останнє відоме місце проживання: Донецька
обл., м. Слов’янськ, вул. Трунова, буд. 22, кв. 65, викликається на 16 червня 2016 року на 08 год. 30 хвилин до
суду, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Полєно В. С.

Суддя О. В. Ільяшевич

Суддя Руденко Л. М.

Суддя Чемодурова Н. О.

Подільський районний суд м. Києва повідомляє,

Дніпровський районний суд м. Києва розглядає цивільну справу за позовом Лопирьова Олександра до Лопирьової Яни Ігорівни про розірвання шлюбу.
Відповідач у справі Лопирьова Яна Ігорівна, останнє
відоме місце проживання якої: вул. Жмаченка, 4, кв.96,
м. Київ, 02192, викликається на 16 червня 2016 року о
09 год. 15 хв. до суду (02105, м. Київ, вул. О. Кошиця, 5,
каб. 109) для участі у розгляді справи по суті.
Лопирьовій Яні Ігорівні 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.

Чернігівський районний суд Запорізької області викликає в судове засідання, яке відбудеться 30 червня
2016 року об 11.00 годині в приміщенні Чернігівського
районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул. Соборна, буд. 391,
Серебренникова Андрія Олександровича, зареєстрованого за адресою: Донецька область, м. Кіровське, вул.
Шевченка, буд. 27 а, кв. 9, як відповідача по цивільній
справі № 329/186/16-ц за позовом АТ «Ощадбанк» в
особі філії — Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» до Серебренникова Андрія Олександровича про
стягнення заборгованості.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове засідання, яке відбудеться 21 червня 2016
року о 09.00 годині в приміщенні суду за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд.
28, Вегера Дмитра Володимировича, який зареєстрований за адресою: Донецька область, смт Старобешеве,
просп. Донецький, 24/36, останнє відоме фактичне місце
проживання: Донецька область, смт Старобешеве,
просп. Донецький, 24/11, як відповідача в цивільній
справі № 328/1472/16-ц за позовом ПАТ «Державний
Ощадний банк України» в особі філії Донецьке обласне
управління АТ «Ощадбанк» до Вегера Дмитра Володимировича про стягнення заборгованості.

Суддя Н. Є. Арапіна

Суддя Покопцева Д. О.

Суддя Погрібна О. М.

Новомосковський районний суд Луганської області викликає у судове засідання відповідача Буранова Олексія Івановича, Панфілову Тетяну Іллівну, для розгляду цивільної
справи за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Буранова Олексія
Івановича, Панфілової Тетяни Іллівни про стягнення заборгованості, яке відбудеться 15 червня 2016 року об 11 годині
00 хвилин (резервна дата судового засідання — 29 червня
2016 року о 08 годині 00 хвилин) в приміщенні Новопсковського районного суду за адресою: вул. Українська (Леніна),
28, смт Новопсков Луганської області.
У разі неявки, суд розглядатиме справу без Вашої участі
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільні справи за позовом Державної іпотечної установи
до Колотики Олени Миколаївни про стягнення заборгованості, місце проживання якої невідомо, викликається
на 04.07.2016 року о 09-30 годині, до суду, каб. №3, для
участі у розгляді справ по суті; 234/7171/16-ц.
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 відсутність.

Тиврівський районний суд викликає в судове засідання як
відповідача Турка Юрія Григоровича, останнє відоме місце проживання: вул. Лазо, 15, м. Гнівань Тиврівського району Вінницької області, по справі № 145/833/16-ц за позовом ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК» до Турка Юрія Григоровича про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться
29.06.2016 р. о 09-00 год. в приміщенні Тиврівського районного
суду Вінницької області за адресою: вул. Шевченка, 3, смт Тиврів
Тиврівського району Вінницької області, 23300.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі неприбуття відповідач повинен повідомити
суд про причини неявки, інакше справу буде розглянуто у його
відсутності, на підставі наявних у справі доказів.

Токмацький районний суд викликає у судове за-

Суддя Д. С. Тарасов

Суддя Літовка В. В.

Суддя А. Г. Мазурчак

Суддя Гавілей М. М.

Києво-Святошинський районний суд Київської області (вул. Мельниченка, 1, м. Київ) викликає в судове засідання як відповідача Махєєва Радика
Муршудийовича, яке призначено на 21.06.2016 року
на 15:30 год. з розгляду цивільної справи
№2/369/2200/16 за позовом Глега Алли Петрівни до
Махєєва Радика Муршудийовича, третя особа: Орган
опіки та піклування Києво-Святошинської районної
державної адміністрації Київської області про визначення місця проживання дитини та стягнення аліментів на її утримання. У разі неявки справа буде
заслухана у Вашу відсутність.
Суддя О. С. Стеценко
Суддя Н. С. Пінкевич

Шевченківський районний суд м. Києва за адресою:
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, викликає на 30.08.2016 року
о 10 год. 30 хв. Мятенко Юлію Віталіївну як відповідача по
справі за позовом Лойфенфельд Інни Олександрівни до Мятенко Юлії Віталіївни, Каліни Наталії Михайлівни, треті
особи: Лойфенфельд Олександр Якович, Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Охендовська
Катерина Вячеславівна, Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Онищенко Марина Олександрівна, про визнання договорів недійсними, витребування
майна та визнання права власності.
Відповідач викликається в судове засідання, у разі його
неявки справа розглядатиметься в його відсутність.

Шевченківський районний суд м. Києва за адресою:
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, викликає на 30.08.2016 року
о 10 год. 30 хв. Каліну Наталю Михайлівну як відповідача по
справі за позовом Лойфенфельд Інни Олександрівни до Мятенко Юлії Віталіївни, Каліни Наталії Михайлівни, треті
особи: Лойфенфельд Олександр Якович, Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Охендовська
Катерина Вячеславівна, Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Онищенко Марина Олександрівна, про визнання договорів недійсними, витребування
майна та визнання права масності.
Відповідач викликається в судове засідання, у разі його
неявки справа розглядатиметься в його відсутність.

Суддя О. А. Савицький

Суддя О. А Савицький

що цивільна справа за позовом Татунець В. В. до Різаєвої Г.А. про стягнення боргу, призначено до судового розгляду на 22.06.2016 р. на 12 год. 00 хв. в
приміщенні суду (м. Київ, вул. Хорива, буд. 21, каб.
10) під головуванням судді Трегубенко Л. О.
Явка обов’язкова. При собі мати паспорт (довіреність).

Новопсковський районний суд Луганської області викликає Підоненка Олександра Васильовича як відповідача
у судове засідання для розгляду цивільної справи
ЄУ № 420/574/16-ц (Провадження № 2/420/414/16) за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до
Підоненка Олександра Васильовича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 15 червня 2016 року о 09 год. 20
хв. (резервна дата судового засідання — 29 червня 2016
року о 08 год. 00 хв.) в приміщенні Новопсковського районного суду Луганської області за адресою: вул. Українська,
28, смт Новопсков Луганської області.
У разі неявки, суд розглядатиме справу без Вашої участі
на підставі ст.169 ЦПК України.

Суддя Заботін В. В.

сідання на 09 годину 00 хвилин 14 липня 2016 року
до Токмацького районного суду (м. Токмак, вул. Володимирська, 28, каб. №7) як відповідача Горенка
Євгена Олександровича по справі за позовом ПАТ
КБ «Всеукраїнський банк розвитку» до Горенка Євгена Олександровича про стягнення заборгованості.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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Супер Віктор бажає перемог
М’ЯЧ У ГРІ! Сьогодні у Франції стартує чемпіонат Європи з футболу
Місце

Група A

1

2

3

В

Н

П

М’ячі

О

Місце

Франція
Румунія
Албанія
Швейцарія
Матч

1

Матч

2

Матч

14

Матч

15

Матч

25

Матч

26

Місце

10.06.2016, 22:00
Стад де Франс, Сен-Дені
11.06.2016, 16:00
Стадіон Фелікса Боллара, Ланс
15.06.2016, 19:00
Парк де Пренс, Париж
15.06.2016, 22:00
Велодром, Марсель
19.06.2016, 22:00
Стад де Люм’єр, Ліон
19.06.2016, 22:00
П’єр Моруа, Вільнев-д’Аск

Група C

Франція
Албанія
Румунія
Франція
Румунія
Швейцарія
1

2

3

:
:
:
:
:
:
В

Н

Матч

Румунія
Швейцарія
Швейцарія
Албанія
Албанія
Франція
П

М’ячі

3

Матч

4

Матч

13

Матч

16

Матч

27

Матч

28

О

Місце

Німеччина
Україна
Польща
Північна Ірландія
Матч

6

Матч

7

Матч

17

Матч

18

Матч

29

Матч

30

Місце

12 червня 2016, 19:00
Альянц Рив’єра, Ніцца
12 червня 2016, 22:00
П’єр Моруа, Вільнев-д’Аск
16 червня 2016, 19:00
Стад де Люм’єр, Ліон
16 червня 2016, 21:00
Стад де Франс, Сен-Дені
21 червня 2016, 19:00
Велодром, Марсель
21 червня 2016, 19:00
Парк де Пренс, Париж

Група E

9

Матч

10

Матч

19

Матч

22

Матч

35

Матч

36

13 червня 2016, 19:00
Стад де Франс, Сен-Дені
13 червня 2016, 22:00
Стад де Люм’єр, Ліон
17 червня 2016, 15:00
Муніципальний стадіон, Тулуза
18 червня 2016, 16:00
Новий стадіон, Бордо
22 червня 2016, 22:00
П’єр Моруа, Вільнев-д’Аск
22 червня 2016, 22:00
Альянц Рив’єра, Ніцца

11 червня 2016, 19:00
Новий стадіон, Бордо
11 червня 2016, 22:00
Велодром, Марсель
15 червня 2016, 16:00
П’єр Моруа, Вільнев-д’Аск
16 червня 2016, 16:00
Стадіон Фелікса Боллара, Ланс
20 червня 2016, 22:00
Муніципальний стадіон, Тулуза
20 червня 2016, 22:00
Жоффруа Гішар, Сент-Етьєн

Група D

Польща
Німеччина
Україна
Німеччина
Україна
Північна Ірландія
1

2

3

В

:
:
:
:
:
:

Північна Ірландія
Україна
Північна Ірландія
Польща
Польща
Німеччина

Н

П

М’ячі

О

Матч

5

37

25 червня 2016, 16:00
Жоффруа Гішар, Сент-Етьєн

Матч

38

25 червня 2016, 19:00
Парк де Пренс, Париж

Матч

39

25 червня 2016, 22:00
Стадіон Фелікса Боллара, Ланс

Матч

40

26 червня 2016, 16:00
Стад де Люм’єр, Ліон

Матч

41

26 червня 2016, 19:00
П’єр Моруа, Вільнев-д’Аск

Матч

42

26 червня 2016, 22:00
Муніципальний стадіон, Тулуза

Матч

43

27 червня 2016, 19:00
Стад де Франс, Сен-Дені

Матч

27 червня 2016, 22:00
Альянц Рив’єра, Ніцца

44

2

3

В

Уельс
Англія
Росія
Англія
Росія
Словаччина
1

Матч

8

Матч

20

Матч

21

Матч

31

Матч

32

Місце

12 червня 2016, 16:00
Парк де Пренс, Париж
13 червня 2016, 16:00
Муніципальний стадіон, Тулуза
17 червня 2016, 19:00
Жоффруа Гішар, Сент-Етьєн
17 червня 2016, 22:00
Альянц Рив’єра, Ніцца
21 червня 2016, 22:00
Стадіон Фелікса Боллара, Ланс
21 червня 2016, 22:00
Новий стадіон, Бордо

Н

П

М’ячі

О

2

3

:
:
:
:
:
:
В

Н

Словаччина
Росія
Словаччина
Уельс
Уельс
Англія
П

М’ячі

О

Група F

Туреччина
Іспанія
Чехія
Іспанія
Чехія
Хорватія
1

2

3

:
:
:
:
:
:
В

Н

Хорватія
Чехія
Хорватія
Туреччина
Туреччина
Іспанія
П

М’ячі

О

Португалія
Ісландія
Австрія
Угорщина
Ірландія
Бельгія
Італія
Бельгія
Італія
Швеція

:
:
:
:
:
:

Швеція
Італія
Швеція
Ірландія
Ірландія
Бельгія

Матч

11

Матч

12

Матч

23

Матч

24

Матч

33

Матч

34

14 червня 2016, 19:00
Новий стадіон, Бордо
14 червня 2016, 22:00
Жоффруа Гішар, Сент-Етьєн
18 червня 2016, 19:00
Велодром, Марсель
18 червня 2016, 22:00
Парк де Пренс, Париж
22 червня 2016, 19:00
Стад де Франс, Сен-Дені
22 червня 2016, 19:00
Стад де Люм’єр, Ліон

1/8 фіналу
Матч

1

Іспанія
Чехія
Туреччина
Хорватія

Бельгія
Італія
Ірландія
Швеція
Матч

Група B

Англія
Росія
Уельс
Словаччина

Друге місце групи A
Переможець групи B
Переможець групи D
Переможець групи A
Переможець групи C
Переможець групи F
Переможець групи E
Друге місце групи B

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

Австрія
Португалія
Ісландія
Португалія
Ісландія
Угорщина

:
:
:
:
:
:

Угорщина
Ісландія
Угорщина
Австрія
Австрія
Португалія

1/4 фіналу
:
:
:
:
:
:
:
:

Матч
Друге місце групи C
Третє місце групи A / C / D
Третє місце групи B / E / F

45

30 червня 2016, 22:00
Велодром, Марсель

Матч

46

1 липня 2016, 22:00
П’єр Моруа, Вільнев-д’Аск

Матч

2 липня 2016, 22:00
Новий стадіон, Бордо

47

Матч
Третє місце групи C / D / E

48

Третє місце групи A / B / F

Матч

3 липня 2016, 22:00
Стад де Франс, Сен-Дені

Переможець матчу 37
Переможець матчу 38
Переможець матчу 41
Переможець матчу 40

:
:
:
:

Переможець матчу 39
Переможець матчу 42
Переможець матчу 43
Переможець матчу 44

1/2 фіналу

Друге місце групи E

49

6 липня 2016, 22:00
Стад де Люм’єр, Ліон

Матч

50

7 липня 2016, 22:00
Велодром, Марсель

Матч

10 липня 2016, 22:00
Стад де Франс, Сен-Дені

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

Переможець матчу 47

:
:

Переможець матчу 46
Переможець матчу 48

Фінал

Друге місце групи D
Друге місце групи F

Переможець матчу 45

51

Переможець матчу 49
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