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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 16 червня 2016 року
USD 2488.7642   EUR 2794.8822      RUB 3.7757     /    AU 319383.11      AG 4332.94      PT 245143.27     PD 134393.27

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА П’ЯТНИЦЯ, 17 ЧЕРВНЯ 2016 РОКУ №114 (5734)
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НАТО — УКРАЇНІ

Медичний центр
нацгвардійців «Нові
Санжари» забезпечили
унікальним реабілітаційним
обладнанням

ЦИФРА ДНЯ

Демобілізація
розпочнеться в червні 

ДОДОМУ. Президент Петро Порошенко готовий підписати
указ про демобілізацію військовослужбовців п’ятої хвилі частко-
вої мобілізації. Про це повідомив речник АП з питань АТО Олек-
сандр Мотузяник, передає УНІАН. За його словами, рішення
щодо проведення демобілізації Петро Порошенко обговорив у
розмові з міністром оборони Степаном Полтораком. Попри не-
просту ситуацію в зоні проведення антитерористичної операції,
глава держави підтримує ухвалення такого рішення. 

Глава оборонного відомства доручив відповідним посадовим
особам підготувати документи з пропозиціями щодо забезпечен-
ня демобілізації військовослужбовців п’ятої хвилі, йдеться у по-
відомленні, поширеному прес-службою оборонного міністерства. 

Передбачається, що демобілізація розпочнеться у червні-липні
2016 року. Степан Полторак заявив, що документи із пропози-
ціями щодо забезпечення демобілізації військовослужбовців
п’ятої хвилі мобілізації буде розглянуто в Адміністрації Президен-
та вже наступного тижня. 

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:  
«Весь цивілізований

світ має бути
об’єднаним, щоб

агресор відмовився 
від планів нехтування
міжнародним правом,

територіальною
цілісністю і світовими

цінностями».
Прем’єр-міністр про об’єднання зусиль світової
спільноти перед викликами, що їх породжує РФ

220 млн доларів
планують цьогоріч надати Україні США 

на підтримку економічних, політичних 
та енергетичних реформ
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ПІДПРИЄМНИЦТВО

Керівник програм МФК Сергій
Тріпутень доводить, що в Україні
сімейний бізнес стане одним 
з локомотивів розвитку 
економіки

У дитсадків
зміниться обличчя  

ДОШКІЛЛЯ. Відтепер  заклади для малюків можна
облаштувати навіть у нежитловому приміщенні без пральні
та харчоблоку 
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Не зрадимо тих, хто не зрадив Батьківщину
ГОСТРА ТЕМА. Проблеми унікального Державного науково-випробувального центру
Збройних сил України (ДНВЦ) потребують серйозної уваги керівництва країни

Станіслав ПРОКОПЧУК,  
«Урядовий кур’єр»,

Київ — Чернігів

Офіцери підрозділу, назвімо
його просто «лабораторія», у

спілкуванні з кореспондентом
«Урядового кур’єра» були досить

стриманими та небагатослівними.
Сприймалося це з розумінням, ад-
же все, чим тут переймаються,
має переважно гриф таємності.
Але коли я запитав у підполков-
ника М., керівника підрозділу, про
призначення та важливість одного
з апаратів, у якому копирсався

майор Д., для якості й термінів ви-
пробування нових зразків техніки,
обличчя науковців пожвавішали.

— Це технологічна лінія авто-
матизованої обробки бортової ін-
формації. Її використовують під
час випробувань і літаків, і верто-
льотів, і броньованої техніки. Ми

вже маємо кілька таких ліній, що
дає змогу одночасно проводити
випробування у різних місцях. І
все це завдяки ось цій невеличкій
платі, яку розробляли і виготов-
ляли власними силами.

Коли навесні 2014 року росій-
ські війська окупували Крим,

Державний науково-випробу-
вальний центр ЗСУ, що дислоку-
вався у Феодосії, також захопили
«зелені чоловічки». Після
нетривалих перемовин май-
же весь склад цієї військо-
вої частини перейшов на
бік агресора. 7
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�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 1 червня 2016 р. № 355
Київ

Про утворення територіальних органів 
Державної служби з лікарських засобів 

та контролю за наркотиками
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Утворити як юридичні особи публічного права територіальні органи

Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками за
переліком згідно з додатком 1, реорганізувавши шляхом перетворення
територіальні органи Державної служби з лікарських засобів.

2. Погодитися з пропозицією Державної служби з лікарських засобів та
контролю за наркотиками щодо ліквідації міжрегіональних територіаль-
них органів Державної служби з контролю за наркотиками як структурних
підрозділів її апарату за переліком згідно з додатком 2.

3. Установити, що:
територіальні органи, які утворюються згідно з пунктом 1 цієї постано-

ви, є правонаступниками територіальних органів Державної служби з
лікарських засобів, що припиняються;

територіальні органи Державної служби з лікарських засобів та Дер-
жавної служби з контролю за наркотиками продовжують виконувати свої
повноваження до передачі в установленому порядку таких повноважень
територіальним органам Державної служби з лікарських засобів та кон-
тролю за наркотиками.

4. Голові комісії з реорганізації Державної служби з лікарських засобів
у десятиденний строк:

утворити відповідні комісії з реорганізації територіальних органів та
затвердити їх голів;

забезпечити здійснення заходів, пов’язаних з реорганізацією територі-
альних органів;

інформувати щомісяця Державну службу з лікарських засобів та кон-
тролю за наркотиками про результати проведеної роботи.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 1 червня 2016 р. № 355

ПЕРЕЛІК
територіальних органів Державної служби з лікарських засобів, 

які утворюються

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 1 червня 2016 р. № 355
ПЕРЕЛІК

міжрегіональних територіальних органів Державної служби з контролю
за наркотиками, які ліквідуються

Міжрегіональний відділ в Автономній Республіці Крим
Вінницький міжрегіональний відділ
Дніпропетровський міжрегіональний відділ
Донецький міжрегіональний відділ
Львівський міжрегіональний відділ
Одеський міжрегіональний відділ

ПОВІДОМЛЕННЯ
Про закінчення строку застосування остаточних антидемпінгових 

заходів щодо імпорту в Україну метанолу (метилового спирту) 
походженням з Російської Федерації

Відповідно до частини першої статті 19 Закону України «Про захист
національного товаровиробника від демпінгового імпорту» Міністерство
економічного розвитку і торгівлі України повідомляє, що 27 лютого 2017
року закінчується строк дії остаточних антидемпінгових заходів щодо
імпорту в Україну метанолу (метилового спирту) походженням з Росій-
ської Федерації. 

Зазначені антидемпінгові заходи застосовані рішенням Міжвідомчої
комісії з міжнародної торгівлі від 23 січня 2012 року № АД-
267/2012/4423-09 «Про застосування остаточних антидемпінгових захо-
дів щодо імпорту в Україну метанолу (метилового спирту) походженням
з Російської Федерації». 

ПОВІДОМЛЕННЯ
Про закінчення строку застосування остаточних антидемпінгових 

заходів щодо імпорту в Україну листового флоат-скла 
(скла термічно полірованого) походженням з Російської Федерації
Відповідно до частини першої статті 19 Закону України «Про захист

національного товаровиробника від демпінгового імпорту» Міністерство
економічного розвитку і торгівлі України повідомляє, що 29 травня 2017
року закінчується строк дії остаточних антидемпінгових заходів щодо
імпорту в Україну листового флоат-скла (скла термічно полірованого)
походженням з Російської Федерації. 

Зазначені антидемпінгові заходи застосовані рішенням Міжвідомчої
комісії з міжнародної торгівлі від 26 квітня 2012 року № АД-
273/2012/4423-08 «Про застосування остаточних антидемпінгових захо-
дів щодо імпорту в Україну листового флоат-скла (скла термічно полі-
рованого) походженням із Російської Федерації, Республіки Болгарія,
Республіки Польща, Турецької Республіки, Республіки Білорусь». 
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Найменування 
територіального органу 
Державної служби  
з лікарських засобів  
та контролю за наркотиками, 
який утворюється 

Найменування 
територіального органу 
Державної служби  
з лікарських засобів, який 
реорганізується шляхом 
перетворення 

Державна служба  
з лікарських засобів  
та контролю за наркотиками  
у Вінницькій області 

Державна служба з лікарських 
засобів у Вінницькій області 

Державна служба  
з лікарських засобів  
та контролю за наркотиками  
у Волинській області 

Державна служба з лікарських 
засобів у Волинській області 

Державна служба  
з лікарських засобів  
та контролю за наркотиками  
у Дніпропетровській області 

Державна служба з лікарських 
засобів у Дніпропетровській 
області 

Державна служба  
з лікарських засобів  
та контролю за наркотиками  
у Донецькій області 

Державна служба з лікарських 
засобів у Донецькій області 
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Державна служба  
з лікарських засобів  
та контролю за наркотиками  
у Житомирській області 

Державна служба з лікарських 
засобів у Житомирській 
області 

Державна служба  
з лікарських засобів  
та контролю за наркотиками  
у Закарпатській області 

Державна служба з лікарських 
засобів у Закарпатській 
області 

Державна служба  
з лікарських засобів  
та контролю за наркотиками  
у Запорізькій області 

Державна служба з лікарських 
засобів у Запорізькій області 

Державна служба  
з лікарських засобів  
та контролю за наркотиками  
в Івано-Франківській області 

Державна служба з лікарських 
засобів в Івано-Франківській 
області 

Державна служба  
з лікарських засобів  
та контролю за наркотиками  
у Київській області 

Державна служба з лікарських 
засобів у Київській області 

Державна служба  
з лікарських засобів  
та контролю за наркотиками  
у Кіровоградській області 

Державна служба з лікарських 
засобів у Кіровоградській 
області 

Державна служба  
з лікарських засобів  
та контролю за наркотиками  
у Луганській області 

Державна служба з лікарських 
засобів у Луганській області 

Державна служба  
з лікарських засобів  
та контролю за наркотиками  
у Львівській області 

Державна служба з лікарських 
засобів у Львівській області 

Державна служба  
з лікарських засобів  
та контролю за наркотиками  
у Миколаївській області 

Державна служба з лікарських 
засобів у Миколаївській 
області 

Державна служба  
з лікарських засобів  
та контролю за наркотиками  
в Одеській області 

Державна служба з лікарських 
засобів в Одеській області 

Державна служба  
з лікарських засобів  
та контролю за наркотиками  
у Полтавській області 

Державна служба з лікарських 
засобів у Полтавській області 

Державна служба  
з лікарських засобів  
та контролю за наркотиками  

Державна служба з лікарських 
засобів у Рівненській області 

У провадженні Заставнівського районного суду
знаходиться цивільна справа № 716/535/16-ц за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Крупніка Еміля
Ароновича, Дудчак Ольги Василівни про стягнення
заборгованості.

Суд викликає Крупніка Еміля Ароновича,
09.12.1963 р.н., та Дудчак Ольгу Василівну,
16.03.1968 р.н., в судове засідання, яке призначено
на 10 год. 00 хв. 05 липня 2016 року в приміщенні
Заставнівського районного суду, м. Заставна, вул.
Незалежності, 95, суддя Пухарєва О.В., каб. № 5. В
разі неявки відповідачів справа розглядатиметься
за наявними матеріалами.

Суддя О.В. Пухарєва

Рубіжанський  міський суд Луганської обл.
викликає відповідачів за позовами ПАТ КБ
«ПриватБанк» про стягнення заборгованості
у судові засідання, які відбудуться:

24.06.2016 року
09:00 Некрасов Микола Володимирович

(справа № 425/1454/16-ц)
12:30 Чорна Ганна Едуардівна (справа 

№ 425/1452/16-ц).
У разі неявки відповідача  в судове засідан-

ня суд розглядатиме справу без Вашої участі
на підставі ст. 169 ЦПК України. 

Суддя Овчаренко О.Л.

Підозрюваний Порохня Євген Олексійович,
що проживає за адресою: Луганська обл., 
м. Стаханов, вул. 70 років Жовтня, 3, кв. 123,
відповідно до вимог статей 133, 135 КПК
України, вам необхідно з’явитися 20.06.2016 р.
до військової прокуратури Полтавського гар-
нізону за адресою: м. Полтава, майдан Неза-
лежності, 1-Б (телефон: 05322-29884), для
проведення процесуальних дій у кримінально-
му провадженні № 42014170690000071 за
підозрою вас у вчиненні злочинів, передбаче-
них ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 408 КК України.

Попаснянський районний суд Луганської області викликає у
судове засідання відповідачів у цивільних справах за позовами
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, яке відбудеться у приміщенні суду за адресою:
Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6, 23 червня 2016
року:

о 9-30 годині – Маршакова Михайла Олександровича, останнє
відоме місце проживання якого у м.Золоте Попаснянського райо-
ну Луганської області, вул. Мічуріна, буд. 5, кв. 1, у цивільній
справі №423/1142/16-ц;

о 10-00 годині – Стрельцову Олену Анатоліївну, останнє відоме
місце проживання якої у с.Лисичанський Попаснянського району
Луганської області, вул. Паркова, буд. 10,  у цивільній справі
№423/1143/16-ц;

о 10-30 годині – Крівоус Олександра Леонідовича, останнє
відоме місце проживання якого у с. Голубівське Попаснянського
району Луганської області, вул. Первомайська, буд. 63,  у цивіль-
ній справі №423/1144/16-ц;

об 11-00 годині – Дубініна Дениса Миколайовича, останнє
відоме місце проживання якого у с.Троїцьке Попаснянського
району Луганської області, вул. Лермонтова, буд. 4,  у цивільній
справі №423/1279/16-ц;

об 11-30 годині – Попова Віталія Вікторовича, останнє відоме
місце проживання якого у смт.Калинове Попаснянського району
Луганської області, вул. Калініна, буд. 66А,  у цивільній справі
№423/1150/16-ц.

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

Суддя І.В. Лизенко 

Запорізький районний суд Запорізької
області викликає Мейка Дмитра Вікторовича,
21.08.1978 р.н., як відповідача у цивільній
справі за позовом Мейко Олени Вікторівни
про розірвання шлюбу. Судове засідання від-
будеться 21.06.2016 р. о 14.45 год. за адре-
сою: м. Запоріжжя, вул. Істоміна, буд. 37.
Суддя Галянчук М.І. У разі неявки відповідача
справа розглядатиметься за наявними у
справі матеріалами з постановленням заоч-
ного рішення.

Голова суду М.І. Галянчук

Комунарський районний суд м. Запоріжжя
(вул. Малиновського, 7, каб. № 48) викликає
у судове засідання, яке відбудеться
21.06.2016 року о 10 год. 00 хв., каб. № 48,
відповідача Ковальова Сергія Олександрови-
ча по цивільній справі №333/421/16 за позо-
вом Ковальової Н.М. до Ковальова С.О. про
позбавлення батьківських прав.

У разі неявки у судове засідання справа
буде розглянута за його відсутності за наяв-
ними у справі доказами.

Суддя І. Й. Наумова

Конотопський міськрайонний суд Сумської
області викликає Кузьменко Зінаїду Федорів-
ну як відповідача по цивільній справі 
№ 2/577/639/16 за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Кузьменко Зінаїди Федорівни про
стягнення боргу в судове засідання, яке від-
будеться 07 липня 2016 року о 08 год. 15 хв.
в приміщенні суду за адресою: Сумська
область, м. Конотоп, вул. Садова, 8, каб. 
№ 15, тел. 6-31-68. При собі необхідно мати
паспорт.

Суддя Т. А. Буток

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає Веселова Ігоря Євгеновича, м. Лутугине, вул.
Дружби, 31/12, Луганська обл., Удовенко Людмилу Іва-
нівну, с. Успенка, вул. Пушкінська, 1 Лутугинського райо-
ну Луганської обл., як відповідачів в судове засідання по
цивільній справі № 409/1346/16-ц за позовом ПАТ «БАНК
Форум» про стягнення заборгованості за договором кре-
диту, що відбудеться 29.06.2016 року о 9 год. 40 хв. в
приміщенні суду за адресою: 92200 Луганська область,
смт Білокуракине, пл. Горького, 2, тел.2-27-92.

Із опублікуванням цього оголошення відповідач вва-
жається 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. 

Суддя В. В. Тімінський

Рокитнянський районний суд Київської
області повідомляє Кобенка Івана Олексан-
дровича, що цивільна справа № 2/375/263/16
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Кобенка
Івана Олександровича про стягнення забор-
гованості призначена до судового розгляду
на 9-00 годину 29.06.2016 року за адресою:
смт Рокитне Київської області, вул. Завод-
ська, 11.

В разі неявки справа буде розглянута у
Вашій відсутності на підставі наявних доказів.

Суддя Л. М. Нечепоренко

Бердянським міськрайонним судом Запорізької
області (суддя Прінь І. П., за адресою: м. Бердянськ, вул.
Консульська, 64, каб. № 302) 22 червня 2016 року о 10
годині 00 хвилин буде розглядатися цивільна справа за
позовом Івашкіна Дениса Васильовича до Івашкіної
Ірини Анатоліївни, третя особа — орган опіки та піклу-
вання виконавчого комітету Бердянської міської ради
про надання дозволу на багаторазові тимчасові виїзди
та в’їзди на територію України (не окуповану) дитини
без згоди матері, надання дозволу на виїзд дитини за
межі України без згоди матері, надання дозволу на
оформлення документів для тимчасового виїзду або
супроводу дитини за межі України до країн ближнього
та дальнього зарубіжжя.

В судове засідання викликається відповідач Івашкіна
І.А. У разі неявки відповідача справа буде розглянута за
наявними у справі матеріалами.

Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в м.
Вінниці за адресою: вул. Грушевського, 17, в залі судових засідань
№ 12, 21.06.2016 року о 14.30 годині відбудеться підготовче судове
засідання у кримінальному провадженні по обвинуваченню Матві-
єнка Андрія Вікторовича у вчиненні кримінальних правопорушень,
передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Матвієнко
Андрій Вікторович, який зареєстрований та проживає за адресою:
АР Крим, м. Євпаторія, пл. Перемоги, 55-а, кв. 64.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливості
з’явитися до суду, просимо повідомити про причини неможливості
прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого
судді Бернади С.В., суддів Гуменюка К.П., Короля О.П.
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Повістка про виклик. Підозрюваний Заруба Владлен Вікторович,
12.07.1969 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України ви-
кликається на 10 год. 00 хв. 21 червня 2016 року до старшого слідчого в ОВС
ГСУ СБ України Македонського В.П. у каб. 709 за адресою: м. Київ, вул. Володи-
мирська, 33 (тел. 044-256-90-74) для отримання копії обвинувального акта та
реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№ 22016000000000206 від 31.05.2016. Поважні причини неприбуття особи на ви-
клик передбачені у ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик перед-
бачені у ст. 139 КПК України. Старший слідчий в ОВС ГСУ СБ України
Македонський В.П.

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє Савескула Олега Анатолійовича,
останнє відоме місце проживання якого: вул. К. Маркса, 14, кв. 5, м. Первомайськ, Миколаївська область,
про те, що судовий розгляд цивільної справи за № провадження 2/484/1628/16 за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» до Савескула Олега Анатолійовича про стягнення заборгованості, призначено на 29 червня 2016
року о 13.00 год. На призначений час Савескулу Олегу Анатолійовичу слід з’явитися до суду за адресою:
вул. Карла Маркса, 18, м. Первомайськ Миколаївської області. При собі мати паспорт або інший документ,
що посвідчує особу.

У разі неявки відповідача позов, на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України, буде розглянутий за його відсутності
на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Т.Ю. Фортуна

Втрачені документи, а саме:
— Паспорт серія НВ 467467, виданий Ду-

наєвецьким РВ УМВС України в Хмельниць-
кій області;

— Диплом спеціаліста Чернівецького на-
ціонального університету ім. Юрія Федько-
вича, серія РН номер 45561226;

— Військовий білет серія СО номер
714061, виданий Дунаєвецьким РВК в
Хмельницькій області — видані на ім’я По-
гинайка Юрія Вікторовича, 1990 року народ-
ження, вважати недійсними.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84122, м. Слов’янськ, вул. Добровольського,
2) розглядає цивільну справу за позовом Колоусо-
вої Надії Порфирівни, треті особи: Колоусов М.М.,
Орган опіки та піклування Слов’янської міської
ради Донецької області, до:

Колоусової Ганни Євгенівни, яка діє в своїх ін-
тересах та інтересах Колоусової Яни Миколаївни,
10 листопада 2004 року народження (останнє ві-
доме зареєстроване місце проживання: Донецька
обл., м. Слов’янськ, вул. Свободи, буд. 43, кв. 63).

Для слухання справи по суті 20 червня 2016
року о 09 годині 00 хвилин викликається вказана
особа як відповідач у справі.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття, відповідач повинна повідомити суд про
причину неявки, інакше справа буде розглянута за
її відсутності.

Суддя Геєнко М.Г.

Артемівський міськрайонний суд Донецької
області (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу за адміністративним
позовом Артемівського міського центру зай-
нятості до Хоменко Наталії Анатоліївни про
стягнення суми незаконно отриманої допо-
моги по безробіттю. Відповідачка у справі Хо-
менко Наталя Анатоліївна (місце реєстрації за
адресою: 84500, Донецька обл., м. Бахмут ( ра-
ніше Артемівськ), вул. Сількорівська, буд.
114а) викликається на 21 червня 2016 року о
09.30 годині до суду, каб. № 308, для участі у
розгляді справи по суті.

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

Суддя С.П. Букрєй

Артемівський міськрайонний суд Донець-
кої області (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5)
розглядає цивільну справу за позовом Зем-
линської С.Д. в інтересах Липко Софії Дмит-
рівни до Липка Дмитра Володимировича про
стягнення аліментів на навчання. Відповідач
у справі Липко Дмитро Володимирович, 
09.02.1977 р.н. (місце реєстрації за адресою:
Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Лисенко, 5а)
викликається на 21 червня 2016 року о 09.00
годині до суду, каб. № 308, для участі у роз-
гляді справи по суті.

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

Суддя С.П. Букрєй

Слов’янський міськрайонний суд Донецької
області (84100 м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, буд. 2) розглядає цивільну справу за
позовом Курганської Наталії Вікторівни до
Курганського Сергія Леонідовича про надання
дозволу на тимчасовий виїзд малолітньої ди-
тини за кордон без згоди батька. Відповідач у
справі Курганський Сергій Леонідович, ос-
таннє відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, м. Горлівка, с. Пантелеймонівка, вул.
Чернігівська, буд. 61, викликається на 22 чер-
вня 2016 року на 08:00 год. до суду для участі
у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття відповідач повинен повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута у його відсутність.

Суддя Чемодурова Н.О.

Костянтинівський міськрайонний суд До-
нецької області (85110, м. Костянтинівка До-
нецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає
цивільну справу № 233/1852/16-ц за позовом
Губченко Юлії Вікторівни до Губченка Віталія
Юрійовича про розірвання шлюбу.

Відповідач у справі Губченко Віталій Юрійо-
вич, останнє відоме місце проживання якого:
м. Макіївка Донецької області, вул. Мєндє-
лєєва, буд. 43а, кв. 160, викликається до суду
на 22 червня 2016 року о 08.00 годині, каб. №
15, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття відповідач повинен повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за його відсутності.

Суддя О.С. Малінов

Костянтинівський міськрайонний суд До-
нецької області (85110, м. Костянтинівка До-
нецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає
цивільну справу № 233/1424/16-ц за позовом
Анцифєрова Артема Сергійовича до Анцифє-
рової Юлії Олександрівни про розірвання
шлюбу.

Відповідачка у справі Анцифєрова Юлія
Олександрівна, останнє відоме місце прожи-
вання якої: м. Макіївка Донецької області, вул.
Островського, буд. 23б, кв. 56, викликається
до суду на 21 червня 2016 року о 08.50 годині,
каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О.С. Малінов

Костянтинівський міськрайонний суд До-
нецької області (85110, м. Костянтинівка До-
нецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає
цивільну справу № 233/1229/16-ц за позовом
Шаповалової Лілії Миколаївни до Шаповалова
Андрія Борисовича про розірвання шлюбу.

Відповідач у справі Шаповалов Андрій Бо-
рисович, останнє відоме місце проживання
якого: м. Макіївка Донецької області, вул. Ма-
линовського, буд. 48, кв. 96, викликається до
суду на 22 червня 2016 року о 08-20 годині,
каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття відповідач повинен повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за його відсутності.

Суддя О.С. Малінов

Костянтинівський міськрайонний суд До-
нецької області (85110, м. Костянтинівка До-
нецької області, пр. Ломоносова, № 157)
розглядає цивільну справу № 233/1876/15-ц
за позовом ПАТ КБ «Акцент Банк» до Ворони
О.О. про стягнення заборгованості. Відпові-
дач у справі Ворона Олег Олександрович,
23.03.1976 р.н., останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, м. Макіївка, вул.
Пугачева, 37, викликається до суду на 08 год.
45 хв. 21 червня 2016 року (корп. № 2, каб.
№ 21) для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У разі не-
прибуття відповідач повинен повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за його відсутності.

Суддя О.В. Каліуш

Костянтинівський міськрайонний суд Донець-
кої області (85110, м. Костянтинівка Донецької
області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає ци-
вільну справу № 233/1684/16-ц за позовом ПАТ
КБ «Правекс-Банк» до Шевченка Ю.В,. Шевченко
Т.О. про стягнення заборгованості. Відповідачі у
справі Шевченко Юрій В’ячеславович, 09.02.1979
р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька
область, С. Свердлова, вул. Леселидзе, буд. 23,
Шевченко Тетяна Олександрівна, 17.06.1951 р.н.,
останнє відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, С. Свердлова, вул. Леселидзе, буд. 23, ви-
кликаються до суду на 09 год. 10 хв. 21 червня
2016 року (корп. № 2, каб. № 21) для участі у роз-
гляді справи по суті. Відповідачам пропонується
надати свої заперечення щодо позову та докази.
У разі неприбуття відповідачі повинні повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за їх відсутності.

Суддя О.В. Каліуш

Костянтинівський міськрайонний суд Донець-
кої області (85110, м. Костянтинівка Донецької
області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає ци-
вільну справу № 233/1813/16-ц за позовною за-
явою Максименко Ганни Миколаївни до
Максименка Анатолія Вікторовича про розір-
вання шлюбу.

Відповідач у справі Максименко Анатолій Вік-
торович, 1960 р.н., останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, м. Макіївка, кв-л
Металург, буд. 2, кв. 20; викликається до суду на
09 год. 00 хв. 21 червня 2016 року (корп. № 2,
каб. № 21) для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О.В.Каліуш

Костянтинівський міськрайонний суд До-
нецької області (85110, м. Костянтинівка До-
нецької області, пр. Ломоносова, № 157)
розглядає цивільну справу № 233/1668/15-ц
за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Плотнікова
І.Б. про стягнення заборгованості. Відповідач
у справі Плотніков Ігор Борисович, останнє
відоме місце проживання: Донецька область,
м. Макіївка, кв-л Металургів, буд. 34, викли-
кається до суду на 14 год. 00 хв. 21 червня
2016 року (корп. № 2, каб. № 21) для участі
у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У разі не-
прибуття відповідач повинен повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за його відсутності.

Суддя О.В. Каліуш

Костянтинівський міськрайонний суд До-
нецької області (суддя О.О. Наумик) викликає
в судове засідання, яке відбудеться 22 червня
2016 року о 13.00 год. за адресою: м. Костян-
тинівка, пр. Ломоносова, 157, корп. 2, каб. 24,
по справі за позовом Круглової К.С. до Вербо-
вого Р.В. про визнання права власності на ав-
томобіль, як відповідача:

Вербового Руслана Володимировича, ос-
таннє місце проживання: 86100, Донецька об-
ласть, м. Макіївка, с. Крупської, вул.
Давиденко, 184/9.

Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази на їх підтвер-
дження.

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

Суддя О.О. Наумик

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (85110, м. Костянтинівка Донецької області,
пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу
за позовом Айдамурової Ельвіни Муратівни до Ве-
лієва Енвера Тальвіновича про розірвання шлюбу.
Відповідач у цивільній справі № 233/2118/15-ц —
Велієв Енвер Тальвінович, 24 липня 1969 р.н., за-
реєстрований за адресою: АР Крим, Красногвар-
дійський район, с. Дубровське, вул. Шкільна, 17;
фактично проживає у с. Коммуна Артемівського
району по вул. Дорожня, 7/1, викликається у су-
дове засідання на 08-15 год. 21 червня 2016 р. Роз-
гляд зазначеної цивільної справи відбудеться в
приміщенні Костянтинівського міськрайонного
суду Донецької області (корп. №2, каб. №16). Від-
повідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідач повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута за його
відсутності. Суддя Т.О. Мартишева

Артемівський міськрайонний суд Донецької
області (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) прово-
дить розгляд цивільної справи за позовом То-
вариства з обмеженою відповідальністю
«Бахмут Енергія» до Малюкіної Олени Юріївни
про стягнення заборгованості за житлово-кому-
нальні послуги.

Відповідач у справі Малюкіна Олена Юріївна,
проживає за адресою: 84500, Донецька об-
ласть, м. Бахмут, вул. Циолковського, 6/139, ви-
кликається в судове засідання, призначене на
10 год. 00 хв. 22.06.2016 р. до суду, каб. 213,
для участі у розгляді справи по суті. Відповідачу
пропонується надати свої заперечення на позов
та відповідні докази. У випадку неможливості
прибуття відповідач повинен повідомити суд
про причини неявки.  За інших обставин роз-
гляд справи відбудеться за його відсутності.

Суддя Чопик О. П.

Артемівський міськрайонний суд Донецької
області (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) прово-
дить розгляд цивільної справи за позовом Това-
риства з обмеженою відповідальністю «Бахмут
Енергія» до Асадуллаєва Ібрагіма Гардашхан про
стягнення заборгованості за житлово-комунальні
послуги.

Відповідач у справі Асадуллаєв Ібрагім Гар-
дашхан,  проживає за адресою: 84500, Донецька
область, м. Бахмут, вул. Циолковського, 6/36, ви-
кликається в судове засідання, призначене на 10
год. 30 хв. 22.06.2016 р. до суду, каб. 213, для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення на позов та відповідні докази. У випадку
неможливості прибуття відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки.  За інших обста-
вин розгляд справи відбудеться за його
відсутності.

Суддя Чопик О. П.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, До-
нецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільні справи за позовом Публічного
акціонерного товариства КБ «ПРИВАТБАНК» до Данильченка Олексія Івановича,
Резнікова Леоніда Сергійовича, Мечетного Олексія Юрійовича, Омельяненко Ка-
терини Сергіївни, Середіна Юрія Володимировича про стягнення заборгованості.

Відповідачі по справі:
Омельяненко Катерина Сергіївна, 13.11.1988 року народження, мешкає: До-

нецька область, м. Жданівка, квартал 11-15;
Мечетний Олексій Юрійович, 31.03.1973 року народження, мешкає: Донецька

область, м. Єнакієве, вул. Гагаріна, 57/1;
Резніков Леонід Сергійович, 04.12.1979 року народження, мешкає: Артемів-

ський район, м. Сіверськ, вул. Донецька, 17;
Данильченко Олексій Іванович, 10.01.1985 року народження, мешкає: м. Бах-

мут, вул. Спартаківська, 26а;
Середін Юрій Володимирович, 19.04.1967 року народження, мешкає: м. Сі-

верськ, вул. Енергетиків, 30/22, 
викликаються на 21.06.2016 року на 09 годину 00 хвилин до суду, кабінет 

№ 312, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.

У випадку неприбуття відповідачів, вони повинні повідомити суд про причину не-
явки, інакше справа буде розглянута у їх відсутність.

Суддя Погрібна Н.М.

Апеляційний суд м. Києва викликає Тополя Сергія Володими-
ровича (місце реєстрації: м. Київ, вул. Булгакова, 2-А, кв. 99) до
суду у порядку статті 74 ЦПК України в якості відповідача у су-
дове засідання на 21 червня 2016 року на 12:55 год. по цивільній
справі з розгляду апеляційної скарги ПАТ КБ «Приватбанк» на
заочне рішення Святошинського районного суду м. Києва від 02
грудня 2015 року у справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Тополя Сергія Володимировича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Місцезнаходження Апеляційного суду м. Києва: м. Київ, вул.
Солом’янська, 2-А.

Суддя Л.Г. Котула

Немирівський районний суд Вінницької області викликає
Гірчука Анатолія Васильовича як відповідача по цивільній
справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення за-
боргованості.

Судове засідання відбудеться 22 червня 2016 року о 10
00 годині за адресою: м. Немирів, вул. Шевченка, 27, суддя
Алєксєєнко В.М.

У випадку неявки відповідача в судове засідання справу
буде розглянуто без його участі на підставі наявних доказів.

У Подільському районному суді м. Києва 21.06.2016 р. о 12 год. 45
хв. під головуванням судді Декаленко В.С. буде розглядатись цивільна
справа за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «ПРИВАТБАНК» до Мішура Сергія Сергійовича про стягнення за-
боргованості.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) в судове засідання
обов’язкова.

При неявці відповідача — справа буде слухатись за його відсутності
згідно зі ст.169 ЦПК України.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут,
Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільні справи за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства КБ «ПРИВАТБАНК» до Литвинової Ради
Валеріївни, Сомової Олени Василівни про стягнення заборгованості.

Відповідачі по справі: Литвинова Рада Валеріївна, 26.01.1980 р. н., меш-
кає за адресою: м. Жданівка, кв. 1-й, буд. 10, кв. 38; Сомова Олена Васи-
лівна, 20.11.1959 року народження, мешкає за адресою: м. Єнакієве, вул.
Врожайна, 40, викликаються на 21.06.2016 року на 09 год. 00 хв. до суду,
кабінет №312, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Погрібна Н. М.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Тарєєв Дмитро Сергійович, 19.05.1986 р.н., що мешкає за адресами:
м. Донецьк, вул. Марковнікова, б. 228 (м. Донецьк, вул. Будапештська, б. 18; м. До-
нецьк, пр. Партизанський, б. 48, кв. 22), на підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК України,
вам необхідно з’явитися 21.06.16, 22.06.16, 23.06.16 у період часу з 09.00 до 18.00
годин до першого СВ СУ прокуратури Донецької області за адресою: Донецька область,
м. Краматорськ, вул. Румянцева, 4-а, для проведення за вашою участю слідчих дій у
кримінальному провадженні № 42015050000000568 від 12.10.2015 за ч. 1 ст. 258-3 КК
України – вручення вам повідомлення про підозру, допиту у якості підозрюваного, за-
кінчення досудового розслідування та відкриття матеріалів кримінального провад-
ження, відповідно до вимог ст. ст. 46, 47, 54, 278, 290, 291 КПК України.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні спеціального до-
судового розслідування. Підозрюваний Авдєєв Євгеній Валентинович,
28.05.1976 року народження, зареєстрований за адресою: Черкаська
область, м. Ватутіне, вул. Звенигородська, б. 22, кв. 5, відповідно до
вимог ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України вам необхідно з’явитися 21
червня 2016 року о 09 год. 30 хв. в каб. № 224 до слідчого УСБУ в Чер-
каській області Литвиненка А.А. за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя,
240, тел. 0472398503, для участі у слідчих та процесуальних діях у кри-
мінальному провадженні № 22015250000000032 від 11.08.2015 за ч. 1
ст. 110 КК України.

Святошинський районний суд м. Києва (вул. Жилянська, 142) у
зв’язку з розглядом справи за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Комерційний банк «Приват Банк» до Семененка Сергія Михай-
ловича про стягнення заборгованості викликає відповідача Семененка
Сергія Михайловича в судове засідання на 21.06.2016 р. на 12.00 год.
та повідомляє, що в разі неявки справа буде розглянута у його відсут-
ність.

Суддя Кириленко Т. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Казацькому Олександру Олександровичу, 07.10.1982 р.н.,
який зареєстрований та проживає за адресою: Луганська область, м. Сорокине
(1938 – 20.05.2016 м. Краснодон), вул. Баумана, 29, відповідно до вимог
ст.ст.2975, 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 21, 22 та 23 червня 2016
року о 10 год. до Слідчого управління Головного управління Національної поліції
в Луганській області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Пар-
тизанська,16 до старшого слідчого Слідчого управління Головного управління
Національної поліції в Луганській області Глуховцева О.Л. для вручення повідом-
лення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 2 ст. 260 та ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 437 КК
України по кримінальному провадженню № 12015130000000038, а також про-
ведення інших слідчих та процесуальних дій по даному кримінальному провад-
женню. 

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області
знаходиться цивільна справа за № 310/3302/16-ц за позовом Важевої
Олександри Микитівни до Сапсай Віктора Геннадійовича, третя особа: Ви-
конавчий комітет Бердянської міської ради Запорізької області про ви-
знання особи такою, що втратила право користування житловим
приміщенням. Судовий розгляд справи призначено на 23 червня 2016
року о 09 год. 30 хв. в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за
адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб.
501, тел. (код 06153) 3-63-75.

Суддя Петягін В.В.
Суд викликає Сапсай Віктора Геннадійовича як відповідача. Явка до

суду є обов’язковою. В разі неявки справа розглядатиметься за наявними
матеріалами.

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406 м. Лиман,
вул. Незалежності, 13) розглядається цивільна  справа № 236/1141/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк
України» в особі філії — Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» до
Кривульської Інни Миколаївни, Барберош Світлани Василівни,  Малошенко
Ганни Іванівни про стягнення заборгованості за кредитним договором в роз-
мірі 10266, 74 гривень.

Відповідачі Кривульська Інна Миколаївна, Барберош Світлана Василівна,
Малошенко Ганна Іванівна викликаються до каб. № 27 суду на 21 червня
2016 року на 08 годину 00 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У разі неявки відповідачів справа буде розглянута без їхньої участі за
наявними доказами. 

Суддя Шавиріна Л. П.



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

13

оголошення
www.ukurier.gov.ua17 червня 2016 року, п’ятниця, № 114

У провадженні Павлоградського міськрайонного
суду Дніпропетровської області знаходиться ци-
вільна справа № 185/1531/16-ц за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» до Скрипника Віктора Сергійовича про
стягнення заборгованості.

Відповідач Скрипник Віктор Сергійович виклика-
ється у судове засідання о 09.30 год. 25 серпня 2016
року у приміщенні Павлоградського міськрайонного
суду Дніпропетровської області: Дніпропетровська
область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 135,
кабінет № 203. Суддя Боженко Л.В.

Після опублікування оголошення в пресі відпові-
дач вважається повідомленим про дату, час та місце
розгляду справи. У разі неявки відповідача справу
буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Л.В. Боженко

Роменський міськрайонний суд Сумської області ви-
кликає як відповідача Сітала Олександра Сергійовича 
в судове засідання для розгляду цивільної справи 
№ 585/1869/16-ц провадження № 2/585/557/16 за позо-
вом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «ПриватБанк» до Сітала Олександра Сергійовича
про стягнення заборгованості, яке відбудеться о 09 год.
20 хв. 29 червня 2016 р. в приміщенні Роменського
міськрайонного суду Сумської області за адресою: 
м. Ромни, бул. Шевченка, 14, Сумської області.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
Сітало Олександр Сергійович вважається повідомленим
про час і місце розгляду справи і у випадку його неявки
справа підлягає розгляду за його відсутності.

Сітало Олександр Сергійович зобов’язаний повідо-
мити суд про причини неявки.

Суддя Є.Д. Глущенко

23 лютого 2016 року Попаснянським районним судом Лу-
ганської області постановлено заочне рішення у цивільній
справі № 423/1694/15-ц за позовом Фермерського госпо-
дарства «Віктор» до Соколової Любові Іванівни про розір-
вання договору оренди земельної частки (паю), яким
позовні вимоги задоволено:

розірвано договір оренди земельної частки (паю) у землі
сільськогосподарського призначення, загальною площею
4,9424 га, що знаходиться на території Голубівської сіль-
ської ради Попаснянського району Луганської області, ук-
ладений 01 грудня 2010 року між Соколовою Любов’ю
Іванівною та Фермерським господарством «Віктор», заре-
єстрований виконавчим комітетом Голубівської сільської
ради 01 грудня 2010 року № 041040900148; стягнуто з Со-
колової Любові Іванівни на користь Фермерського госпо-
дарства «Віктор» судові витрати у сумі 1218 гривень.

Заочне рішення може бути переглянуте Попаснянським
районним судом Луганської області за письмовою заявою
відповідача, поданою протягом десяти днів з дня опубліку-
вання цього оголошення.

Суддя М.В. Мазур

Кобеляцький районний суд Полтавської області
викликає Упира Олександра Васильовича (останнє
відоме місце проживання: м. Кобеляки, вул. Ярмар-
кова, 44-а, Полтавської області) як відповідача в су-
дове засідання по цивільній справі за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Упира Олександра Васильовича
про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 29 червня 2016 року
о 09 год. 20 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Ко-
беляки, вул. Шевченка, 16/25, Полтавська обл.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки,
справу буде розглянуто за вашої відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про при-
чини неявки в судове засідання.

Суддя Т.М. Мороз

В провадженні Бабушкінського районного суду 
м. Дніпропетровська перебуває цивільна справа
200/26221/15-ц за позовом Самойленко Наталії Сергіївни
до Амеліна Михайла Ілліча про позбавлення батьків-
ських прав Амеліна М.І., 1974 р.н., відносно його непов-
нолітнього сина Бура Сергія, 2002 р.н., та стягнення
аліментів на утримання неповнолітнього сина. Засідання
відбудеться 12 липня 2016 року о 14 год. 30 хв. під го-
ловуванням судді Женеску Е.В. в приміщенні Бабушкін-
ського районного суду м. Дніпропетровська за адресою:
м. Дніпропетровськ, пр. Дмитра Яворницького (пр.
Карла Маркса), буд. 57, каб. 202.

Явка Амеліна Михайла Ілліча в судове засідання
обов’язкова. У разі ж неявки в судове засідання - справа
буде розглядатись за відсутності відповідача на підставі
ч. 9 ст.74 ЦПК України і на підставі наявних у справі до-
казів судом може бути ухвалено рішення.

Суддя Женеску Е.В.

Обухівський районний суд Київської області по
цивільній справі № 372/1160/16-ц за позовом Това-
риства з додатковою відповідальністю «Експрес
Страхування» до Литовченка Володимира Петровича
про стягнення в порядку регресу коштів, виплачених
в якості страхового відшкодування, викликає до
суду як відповідача Литовченка Володимира Петро-
вича на 29 червня 2016 року на 10 годин 30 хвилин.

Судове засідання відбудеться під головуванням
судді Мори О. М. в приміщенні Обухівського район-
ного суду Київської області, що розташований за ад-
ресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, б. 20,
(тел. 5-12-66).

В разі неявки відповідача на судове засідання
справа буде розглянута у його відсутність на підставі
наявних у справі доказів.

Суддя О.М. Мора

В приміщенні Каланчацького районного суду Херсон-
ської області, що розташований за адресою: смт Калан-
чак, вул. Леніна, 26, 29.06.2016 року о 15 годині 30
хвилин відбудеться розгляд цивільної справи за позовом
ПАТ КБ «Правекс-Банк» до Бойка Олександра Анатолі-
йовича та Бойка Віталія Анатолійовича про стягнення за-
боргованості.

В судове засідання викликаються як відповідачі Бойко
Олександр Анатолійович та Бойко Віталій Анатолійович.

Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без
поважних причин або неповідомлення суду про причини
неявки, справу буде розглянуто за вашої відсутності на
підставі наявних в справі доказів.

Додатково роз’яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74
ЦПК України з опублікуванням оголошення про виклик
відповідач вважається повідомленим про час та місце
розгляду справи.

Суддя Ковальчук О.В.

Обухівський районний суд Київської області по
цивільній справі № 2-859/16 за позовом Шнипко
Олени Сергіївни до Шнипка Олександра Олександро-
вича, Шнипка Владислава Олександровича, Трушо-
вої Катерини Василівни, третя особа: Козинська
селищна рада про виділення частки зі складу зе-
мельної ділянки, викликає до суду як відповідача
Шнипка Олександра Олександровича, Шнипка Вла-
дислава Олександровича, Трушову Катерину Васи-
лівну на 29 червня 2016 року об 11-00 год. 

Судове засідання відбудеться під головуванням
судді Болобана В. Г. в приміщенні суду, що розташо-
ваний за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Ки-
ївська, б. 20. 

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

В провадженні судді Бердянського міськ-
районного суду Ліхтанської Н.П. знаходиться
цивільна справа за позовом ПАТ КБ «ПРИ-
ВАТБАНК» до Петриченка Костянтина Олек-
сандровича про стягнення заборгованості.

Судовий розгляд справи призначено на 09
годину 20 хвилин 26 липня 2016 року в при-
міщенні Бердянського міськрайонного суду
за адресою: Запорізька область, м. Бер-
дянськ, вул. Консульська, 64, каб. 502.

Суд викликає як відповідача Петриченка
Костянтина Олександровича.

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

Суддя Н.П. Ліхтанська

Куйбишевський районний суд Запорізької
області викликає Семеновського Олександра
Івановича, 18.10.1982 р.н., в судове засі-
дання, яке призначене на 09 годину 00 хви-
лин 30 червня 2016 року, для розгляду
цивільної справи № 319/691/16-ц за позовом
ПАТ Комерційний банк «Приват Банк» до Се-
меновського Олександра Івановича про стяг-
нення заборгованості за кредитним
договором, яке відбудеться за адресою: вул.
Центральна, 26-а, смт Куйбишеве Куйбишев-
ського району Запорізької області.

Суддя Горбачов Ю.М.

На підставі ст.ст. 9, 135, 297-5 ч. 3, 323 КПК України Костянтинівський міськ-
районний суд Донецької області викликає:

Парасича Василя Васильовича, 01.07.1971 р.н., проживаючого за адресою: До-
нецька область, м. Єнакієве, вул. Октябрська, 24/9; Мірошкіна Тараса Олексан-
дровича, 24.12.1976 р.н., проживаючого за адресою: Донецька область, 
м. Єнакієве, вул. Свердлова, 115/10; Овсяннікова Андрія Олександровича,
06.04.1978 р.н., проживаючого за адресою: Донецька область, м. Дебальце, вул.
Пушкіна, 24/9, як обвинувачених на 09:30 годину 21 червня 2016 року для розгляду
кримінальної справи №233/3523/15-к за обвинуваченням Парасич В.В., Мірошкіна
Т.О., Овсяннікова А.О. у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України
по суті у приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області
за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, проспект Ломоносова, 157, кор-
пус 2, кабінет 21. 

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, ци-
вільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки не-
прибуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та
захисника - статтею 324 КПК України, потерпілого - статтею 325 КПК України,ци-
вільного позивача, цивільного відповідача та їх представників - статтею 326 КПК
України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта - статтею 327 КПК України.

Суддя О.В. Каліуш

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької
області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться заява
Хрипка Андрія Івановича про перегляд за нововиявленими обставинами
рішення Жовтневого районного суду м. Маріуполя у цивільній справі 
№ 263/6774/14ц за позовом Чернокозинської Інни Володимирівни до
Хрипка Андрія Івановича, третя особа: Служба у справах дітей Жовтневої
районної адміністрації Маріупольської міської ради, про надання дозволу
на виїзд дитини за межі території України без згоди та супроводу другого
з батьків.

Чернокозинська Інна Володимирівна, 12.04.1981 р.н., остання відома
адреса реєстрації якої: Донецька область, м. Маріуполь, вул. К.Лібкнехта,
буд. 104, кв. 41, викликається для участі у розгляді справи, який відбу-
деться 22 червня 2016 року о 15:00 год. в приміщенні суду за адресою:
м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 11.

Вам пропонується надати свої заперечення щодо заяви та докази,
якими вони обґрунтовуються. У випадку неприбуття до суду та непові-
домлення про причини неявки, справа може бути розглянута за Вашої
відсутності. Суддя Папаценко П.І.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа за
№310/3234/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до
Алтухова Ігоря Володимировича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором. Судовий розгляд
справи призначено на 20 липня 2016 року о 08 год. 45
хв. в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за
адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Кон-
сульська, 64, каб.501, тел.(код 06153) 3-63-75.

Суддя Петягін В.В.
Суд викликає Алтухова Ігоря Володимировича як від-

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

Путивльський районний суд Сумської області викли-
кає як відповідача Швачко Олександра Миколайовича,
останнє відоме зареєстроване місце проживання: вул.
Горького, 41, м. Путивль Сумської області, у цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства
комерційного банку «ПРИВАТБАНК» до Швачко Олек-
сандра Миколайовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 30.06.2016 р. о 08.30
годині в залі суду за адресою: Сумська область, м. Пу-
тивль, проспект Іоанна Путивльського, буд. 54.

В разі неявки в судове засідання справа буде розгля-
нута на підставі наявних доказів.

Суддя О.О. Толстой

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа за
№310/3237/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до
Муковкіна Михайла Михайловича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором. Судовий розгляд
справи призначено на 20 липня 2016 року о 08 год. 15
хв. в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за
адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Кон-
сульська, 64, каб. 501, тел.(код 06153) 3-63-75.

Суддя Петягін В.В.
Суд викликає: Муковкіна Михайла Михайловича як

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

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа за
№310/3143/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до
Серікової Наталі Олексіївни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором. Судовий розгляд справи
призначено на 20 липня 2016 року о 08 год. 30 хв. в при-
міщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою:
Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64,
каб. 501,  тел.(код 06153) 3-63-75.

Суддя Петягін В.В.
Суд викликає Серікову Наталю Олексіївну як відпові-

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

Дубровицьким районним судом Рівненської області
17 березня 2016 року без відповідача розглянуто ци-
вільну справу № 560/1688/15 за позовом Виконавчого
комітету Дубровицької міської ради до Лисенка Григорія
Івановича про визнання особи такою, що втратила право
користування жилим приміщенням, і зняття з реєстра-
ційного обліку.

Даним рішенням позов Виконавчого комітету Дубро-
вицької міської ради було задоволено. З повним текстом
рішення відповідач може ознайомитися, звернувшись
до канцелярії Дубровицького районного суду, за адре-
сою: м. Дубровиця, вул. Воробинська, буд. 22, Рівнен-
ської області.

Суддя Сидоренко З.С.

Мелітопольський міськрайонний суд повідомляє Ду-
дарєва Володимира Миколайовича, який був зареєстро-
ваний за адресою: м. Мелітополь Запорізької області,
вул. Гвардійська, гуртожиток, про те, що 06 липня 2016
року о 09.30 годині в приміщенні Мелітопольського
міськрайонного суду за адресою: м. Мелітополь, вул.
Шмідта, 11, буде слухатися цивільна справа за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Дударєва В.М. про стягнення
заборгованості.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
по справі Дударєв В.М. вважається повідомленим про
час та місце розгляду справи і у випадку його неявки
справа підлягає розгляду за його відсутності.

Суддя Т.М. Міщенко

Повістка про виклик підозрюваного при здійс-
ненні спеціального досудового розслідування. Пі-
дозрюваний Патрічний Андрій Володимирович,
09.11.1962 року народження, зареєстрований за ад-
ресою: м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, буд. 8,
кв. 12, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 297-5
КПК України вам необхідно з’явитися 21 червня 2016
року о 09 год. 00 хв. в каб. № 226 до слідчого УСБУ
в Черкаській області Ткачука С.С. за адресою: 
м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, р.т. 398-623, для участі
у слідчих та процесуальних діях у кримінальному
провадженні № 22016250000000008 від 23.02.2016
за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Сватівський районний суд Луганської області викли-
кає Гололобову Галину Олександрівну як відповідача по
цивільній справі № 426/7117/15-ц за позовом Гололо-
бова Віктора Івановича до Гололобової Галини Олексан-
дрівни про усунення перешкод у користуванні житловим
приміщенням шляхом зняття з реєстрації, в судове за-
сідання, яке відбудеться 22 червня 2016 року о 14.00 го-
дині в приміщенні суду за адресою: Луганська область,
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Суддя М.А. Гашинський

Старобільський районий суд Луганської області ви-
кликає відповідача Кондратьєва Сергія Олександровича,
зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Ан-
трацит, вул. Паркова, 6/9, як відповідача у судове засі-
дання по цивільній справі № 2/431/663/2016 р. за
позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення заборгова-
ності, яке відбудеться 23 червня 2016 року о 09 годині
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 Сергєєв В.М.

Тростянецький райсуд Сумської області викликає як
відповідача Кушнарьова Юрія Васильовича (проживає
за адресою: Луганська область, Слов’яносербський
район, с. Жовте, вул. Гагаріна, 30) в судове засідання по
цивільній справі за позовом Іволгіної Аліни Вікторівни
до Кушнарьова Юрія Васильовича, Почкун Ніни Васи-
лівни про продовження строку для подання заяви про
прийняття спадщини та визнання права власності на
53/100 частини житлового будинку в порядку спадку-
вання, яке відбудеться о 10.00 год. 01.07.2016 р. в при-
міщенні суду за адресою: Сумська обл., м. Тростянець,
вул. Миру, 9. У разі неявки відповідача справа буде роз-
глянута без його участі.

Суддя Шевченко В.С.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає як відпові-
дача Іващенка Дмитра Івановича по цивільній справі 
№ 752/21147/15-ц за позовом Шмарова Євгена Юрійовича від
імені та в інтересах Смоліна Віталія Олександровича до Іва-
щенка Дмитра Івановича про стягнення боргу.

Судове засідання відбудеться 29 червня 2016 року о 12
год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м Київ, вул. П. По-
тєхіна, 14А, каб. 35.

Ви маєте право подати до суду письмові заперечення
проти позову з посиланням на докази чи повідомити про по-
важність причин неявки.

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

Новопсковський районий суд Луганської області викли-
кає як відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про
стягнення заборгованості Шаравіна Андрія Юрійовича у су-
дове засідання, яке  відбудеться 22.07.2016 року о 8.30
(резервне судове засідання — 29.07.2016 р. о 9.00). 

У разі неявки відповідача  у призначений час або непо-
відомлення про причини неявки справу буде розглянуто
за його відсутності за наявними доказами на підставі ст.
169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по
справі вважається належним чином повідомленим про час,
день та місце проведення судового засідання.

Суддя Р.Р.Потапенко

Бериславський районний суд Херсонської
області викликає як відповідача Буртін
Любов Степанівну, 10 листопада 1963 року
народження, по цивільній справі за позовом
Поплавського Андрія Олександровича до
Буртін Любові Степанівни, третя особа: Від-
діл державної реєстрації нерухомого майна,
про визнання договору купівлі-продажу жит-
лового будинку укладеним. Слухання справи
призначено на 22.06.2016 року о 14.00 год.
в приміщенні Бериславського районного
суду Херсонської області за адресою: м. Бе-
рислав Херсонської області, вул. Леніна, 249,
тел. (05546) 7-37-57. У разі неявки в судове
засідання справа буде розглянута за вашої
відсутності.

Суддя Волошин Р.Р.

Корольовський районний суд м. Жито-
мира викликає Єфімова Тараса Олего-
вича як обвинуваченого у кримінальному
провадженні № 296/2518/16-к по обвину-
ваченню у вчиненні кримінального право-
порушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260
КК України, під головуванням судді Янчук
Н.П. в підготовче судове засідання, що
відбудеться 22.06.2016 року о 09.30 год.
в приміщенні Корольовського районного
суду м. Житомира за адресою: м. Жито-
мир, майдан Соборний, 1, зал 6-К (каб.
224).

Явка обвинуваченого в судове засі-
дання обов’язкова.

Суддя Н.П. Янчук

Пашкін Ігор Миколайович виклика-

ється як відповідач в судове засідання,

призначене на 30 червня 2016 року о

12.00 год. по справі за позовом Угрюмо-

вої Г.Є. про розірвання шлюбу.

У разі неявки в судове засідання,

справа буде розглянута у відсутність від-

повідача на підставі зібраних у ній дока-

зів.

Адреса суду: м. Київ, пр-т Маяков-

ського, 5-В, каб. 34.
Суддя О.В. Грегуль

Сватівський  районний суд Луганської
обл. викликає відповідачів за позовами
ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення за-
боргованості у судові засідання, які від-
будуться:

21.06.2016 року
14:00 Овчаренко Людмила Дмитрівна

(цивільна справа 426/7094/16-ц)
14:30 Тушинська Олена Іванівна (ци-

вільна справа 426/935/16-ц)
У разі неявки відповідачів  в судове за-

сідання суд розглядатиме справу без
Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни. 

Суддя Гашинська О.А.

Повістка про виклик. Підозрюваний Цип-
калов Геннадій Миколайович, 21.06.1973
р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 290,
297-5, КПК України викликається на 10 год.
00 хв. 21 червня 2016 року до старшого слід-
чого в ОВС ГСУ СБ України Македонського
В.П. у каб. 709 за адресою: м. Київ, вул. Во-
лодимирська, 33 (тел. 044-256-90-74) для
отримання копії обвинувального акта та 
реєстру матеріалів досудового розсліду-
вання у кримінальному провадженні 
№ 22016000000000186 від 18.05.2016. По-
важні причини неприбуття особи на виклик
передбачені у ст. 138 КПК України. Наслідки
неприбуття на виклик передбачені у ст. 139
КПК України. Старший слідчий в ОВС ГСУ СБ
України Македонський В.П.



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

www.ukurier.gov.ua УРЯДОВий КУР’ЄР14

оголошення

Токмацький районний суд викликає у судове за-

сідання на 13 годину 00 хвилин 19 липня 2016 року

до Токмацького районного суду (м. Токмак, вул. Во-

лодимирська, 28, каб. №7) як відповідача Гринько

Марію Миколаївну по справі за позовом ПАТ КБ

«Приват Банк» до Гринько Марії Миколаївни про

стягнення заборгованості. 

Суддя Гавілей М. М.

Токмацький районний суд викликає у судове за-

сідання на 11 годину 00 хвилин 20 липня 2016 року

до Токмацького районного суду (м. Токмак, вул. Во-

лодимирська, 28, каб. №7) як відповідача Бузиць-

кова Олега Олександровича по справі за позовом

ПАТ КБ «Приват Банк» до Бузицькова Олега Олек-

сандровича про стягнення заборгованості. 

Суддя Гавілей М. М.

Святошинський районний суд м. Києва (вул.
Жилянська, 142) у зв’язку з розглядом справи за
позовом ТОВ «Порше Мобіліті» до Марченка Мак-
сима Михайловича про стягнення заборгованості
та збитків викликає як відповідача Марченка Мак-
сима Михайловича у судове засідання на
05.07.2016 на 11 год. 20 хв. та повідомляє, що в
разі неявки справа буде розглянута у його відсут-
ності.

Суддя Ул’яновська О. В.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жовтня,
4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Місто
Банк» до Борлової Лариси Анатоліївни про стягнення за-
боргованості. Відповідач по справі Борлова Лариса Ана-
толіївна (зареєстрована за адресою: м. Донецьк, вул.
Раздольна, 18/72), викликається на 24 червня 2016 року
на 11-00 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді
справи по суті.

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

Суддя Є. В. Челюбєєв

Броварський міськрайонний суд Київської області

викликає як відповідача Фараджзаде Давуд Назім

огли у справі за позовом Назаренко Наталії Микола-

ївни до Фараджзаде Давуд Назім огли про розір-

вання шлюбу.

Розгляд справи призначено на 08.30 год. 21 чер-

вня 2016 року у приміщенні суду за адресою: місто

Бровари, вул. Грушевського, 2, каб. № 206.

Суддя Дутчак І. М.

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільну справу №2/234/445/16 за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Толкачова
Олега Анатолійовича про звернення стягнення на пред-
мет іпотеки.

Відповідач Толкачов О.А., місце проживання якого не
відомо, викликається на 11.07.2016 року о 09-00год. до
суду, каб. №23/3, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя В. В. Скляров

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Ліпко Кирила Олександровича як відповідача
в судове засідання по цивільній справі
№426/6880/15-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «БМ Банк» до Ліпко Кирила Олек-
сандровича про стягнення заборгованості, в судове
засідання, яке відбудеться 29 червня 2016 року о 14-
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

В провадженні Олевського районного суду Житомирської
області знаходиться спеціальне кримінальне провадження
№ 22014101110000094 стосовно Гулієва Бадир Бакіра Огли,
24.04.1965 року народження, обвинуваченого у вчиненні
злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.27, ч.2
ст.204 КК України.

Обвинувачений Гулієв Бадир Бакір Огли зареєстрований
за адресою: вул. Слов’янська, 3, кв. 85, м. Красний Лиман,
Донецької області, та проживаючий за адресою: вул. Івана
Мазепи, 12-а, кв. 1, м. Київ. На підставі ст. ст. 323, 297-5,
135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 22 червня 2016
року о 10:00 годині в підготовче судове засідання до Олев-
ського районного суду за адресою: м. Олевськ, вул. Воло-
димирська, 7, Житомирська область.

Суддя В. В. Волощук

Корольовський районний суд м. Житомира ви-
кликає як відповідача Протасевича Максима Бори-
совича у справі за позовом Іноземного підприємства
«Євроголд Індестріз ЛТД» до Протасевича Максима
Борисовича про відшкодування матеріальної шкоди,
розгляд якої відбудеться 14.07.2016 року об 11 год.
00 хв. в приміщенні Корольовського районного суду
м. Житомира, за адресою: м. Житомир, майдан Со-
борний, 1, каб. 332.

У разі неявки у судове засідання відповідача без
поважних причин справа буде розглянута у його від-
сутність на підставі наявних доказів.

Суддя Н. М. Анциборенко

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача у судове засідання Шеховцова
Ігоря Олексійовича по справі № 433/862/16-ц за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоц-
банк» до Шеховцова Ігоря Олексійовича про
стягнення заборгованості за договором кредиту.

Засідання відбудеться 23 червня 2016 року о 14
год. 40 хв., за адресою: Луганська область, смт Тро-
їцьке, вул. 1-го Травня, 5 а.

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

Суддя Крівоклякіна Н. В.

В провадженні Комінтернівського районного суду м. Хар-
кова знаходиться спеціальне кримінальне провадження 
№ 641/4830/16-к стосовно Зимогляда Євгенія Олександро-
вича, 15.02.1988 року народження, обвинуваченого у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2
ст. 28, ч. 2 ст. 365 КК України. Обвинувачений Зимогляд Є.О.,
зареєстрований за адресою: м. Харків, пр-т Тракторобудів-
ників, 130-А, кв. 24. На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК
України, Комінтернівський районний суд м. Харкова викли-
кає обвинуваченого Зимогляда Євгенія Олександровича у
підготовче судове засідання, яке відбудеться 01 липня 2016
року о 12 годині 00 хвилин в залі № 2 Комінтернівського ра -
йонного суду м. Харкова, розташованого за адресою: м. Хар-
ків, пров. Брянський, 5. Справа розглядатиметься суддею
Ариничевою С. А.

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької об-
ласті (вул. Образцова, 6, м. Жмеринка Вінницької об-
ласті) викликає Фурік (Юхимець) Людмилу
Анатоліївну як відповідача в судове засідання на 09
годину 00 хвилин 07 липня 2016 року в цивільній
справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Фурік
(Юхимець) Л. А. про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

У разі неявки сторони викликаються у наступне
судове засідання в даній справі на 09 годину 00 хви-
лин 21 липня 2016 року.

Суддя В. М. Вернік
Новопсковський районний суд Луганської області ви-

кликає Петрука Валерія Васильовича як відповідача у су-
дове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ
№420/946/16-ц (провадження № 2/420/521/16) за позо-
вом ПАТ «Укрсоцбанк» до відповідача Петрука Валерія
Васильовича про стягнення заборгованості, яке відбу-
деться 21 червня 2016 року о 10 год. 30 хв. (резервна
дата судового засідання 24 червня 2016 року о 09 год.
ЗО хв.) в приміщенні Новопсковського районного суду
за адресою: вул. Українська, 28, смт Новопсков Луган-
ської 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 Чмирь Ірину Леонідівну як відповідача у судове
засідання для розгляду цивільної справи ЄУ
№420/948/16-ц (провадження №2/420/523/16) за позо-
вом ПАТ «Укрсоцбанк» до відповідача Чмирь Ірини Лео-
нідівни про стягнення заборгованості, яке відбудеться
21 червня 2016 року о 10 год. 00 хв. (резервна дата су-
дового засідання 24 червня 2016 року о 09 год. 00 хв.) в
приміщенні Новопсковського районного суду за адре-
сою: вул. Українська, 28, смт Новопсков Луганської об-
ласті.

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

Суддя Р. Р. Потапенко

Приватне підприємство 
«ЛУБЕНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД»

повідомляє учасників про проведення загальних
зборів учасників, які відбудуться 21 липня 2016 року
о 10.00 годині за адресою: 37500, м. Лубни, Полтав-
ської обл., просп.Володимирський (вул.Радянська),
б. 54/2 (приміщення ПП «Лубенський хлібозавод»).

Реєстрація учасників зборів: 21 червня 2016 р. з
9.00 до 9.45 за адресою проведення загальних збо-
рів за пред’явленням документа, що посвідчує
особу.

Телефони для довідок: (05361)610-05.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Жуланова Вла-
дислава Володимировича, 30.04.1979 року народження, за відо-
мостями адресно-довідкового підрозділу ГУ ДМС у м. Києві та
Київській області зареєстрованим не значиться, як відповідача
в судове засідання по справі за позовом Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Бі-Майно» до Жуланова Владислава Во-
лодимировича про усунення перешкод в реалізації права
володіння, користування, розпорядження нерухомим майном
шляхом виселення, яке відбудеться під головуванням судді Лу-
жецької О. Р., 14 вересня 2016 року о 09 год. 00 хв., за адресою
м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 103.

З опублікуванням даного оголошення відповідач Жуланов
Владислав Володимирович вважається повідомленим про місце
дату та час судового розгляду справи.

Товарна біржа «Українська енергетична біржа» 
проводить додатковий біржовий аукціон № 44СГ-УЕБ 
з продажу скрапленого газу на внутрішньому ринку

Аукціон відбудеться 23 червня 2016 року о 10:00 год. за адресою: 
м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55.

АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ
Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ (ДСТУ 4047-2001, ДСТУ 27578-

87) загальним обсягом 5 966,000 т, ресурс червня-липня 2016 р. Виробництво Тимофіїв-
ської УПВВ філії ГПУ «Полтавагазвидобування»: Позиція № 1: 32 лоти, обсяг 1 лоту – 42
т, заг.обсяг – 1344 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –
8 555,68 грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений для автомобільного транспорту
марки ПБА (відповідає вимогам ДСТУ 27578-87) виробництва філії Управління з переробки
газу та газового конденсату (ТЦСК Базилівщина): Позиція № 2: 10 лотів, обсяг 1 лоту – 35
т, заг.обсяг – 350 т, транспортування залізницею. Позиція № 3: 32 лоти, обсяг 1 лоту – 32
т, заг.обсяг – 1344 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –
8 488,28 грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побу-
тового споживання марки СПБТ(відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва філії
Управління з переробки газу та газового конденсату (Яблунівське ВПГ): Позиція № 4: 10
лотів, обсяг 1 лоту – 35 т, заг.обсяг –350 т, транспортування залізницею. Позиція № 5: 48
лотів, обсяг 1 лоту – 42 т, заг.обсяг – 2 016 т, транспортування автотранспортом. Стартова
ціна за 1 тонну –  8 547,97 грн. в т.ч. ПДВ. Газ скраплений БТ(відповідає вимогам ДСТУ
4047-2001) виробництва філії Управління з переробки газу та газового конденсату
(ШВПГКН): Позиція № 6: 12 лотів, обсяг 1 лоту – 21 т, заг.обсяг – 252 т, транспортування
автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  8 404,44 грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий
скраплений паливний для комунально-побутового споживання марки СПБТ(відповідає ви-
могам ДСТУ 4047-2001) виробництва Юліївського ЦВНГК ГПУ «Шебелинкагазвидобу-
вання»: Позиція № 7: 4 лоти, обсяг 1 лоту – 25 т, заг.обсяг – 100 т, транспортування
залізницею. Позиція № 8: 10 лотів, обсяг 1 лоту – 21 т, заг.обсяг – 210 т, транспортування
автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  8 485,61 грн. в т.ч. ПДВ. Термін відвантаження
– 24.06.2016р.- 10.07.2016р.  За результатами аукціону переможці і продавець укладають
двосторонні договори купівлі-продажу. Постачання  скрапленого газу  здійснюється у чер-
вні-липні 2016 року на умовах EXW франко-завод. Покупець самостійно забезпечує та оп-
лачує послуги по наливу та  транспортуванню скрапленого газу. Покупці для участі в
аукціоні сплачують гарантійний внесок в розмірі 5 % вартості заявленого обсягу закупівлі
на один з рахунків біржі, подають на біржу: 1) заявку на участь в аукціоні; 2) завірену бан-
ком копію платіжного доручення, що підтверджує сплату гарантійного внеску; 3) документ,
що посвідчує уповноважену особу покупця та його повноваження. Прийом документів про-
водиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44 А, оф. 8 та закінчується 22.06.2016 року
о 18.00 год. Рахунки біржі: 1) № 26006500211904 в ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО
300614, код ЄДРПОУ 37027819; 2) № 26001010105760 в ПАТ «Вернум Банк», МФО 380689,
код ЄДРПОУ 37027819. Для участі в аукціоні покупці повинні укласти з біржею договори
про надання послуг та надати відповідні документи, згідно Регламенту організації та про-
ведення біржових аукціонів з продажу скрапленого газу на внутрішнього ринку. Додаткову
інформацію можна отримати за місцезнаходженням ТБ «Українська енергетична біржа»:
м. Київ, вул. Хрещатик, 44А, оф. 8 тел. +38 (044) 234-79-90, 591-11-77. е-mail:
auction@ueex.com.ua, та на сайті www.ueex.com.ua. Режим роботи біржі: з 09.00 до 18.00
год., крім святкових та вихідних днів.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як відповідача
Танасієнко Оксану Володимирівну за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Альфа Банк» до Танасієнко Оксани Во-
лодимирівни про стягнення заборгованості. Судове засідання
відбудеться 11.08.2016 р. о 12 год. 00 хв. у приміщенні Суво-
ровського районного суду м. Одеси, за адресою: м. Одеса, вул.
Чорноморського козацтва, 68, зала судових засідань №19. У
разі неявки Танасієнко Оксани Володимирівни у судове засі-
дання, воно буде проведене у її відсутність.

Суддя Н. В. Виноградова

Саратський районний суд Одеської області (68200, смт Сарата
Одеської області, вул. Крістіана Вернера, 105, каб. 1, суддя Бучацька
А. І.) викликає в судове засідання на 04 липня 2016 року на 14 годину
00 хвилин Тюпу Лілію Віталіївну, зареєстровану в смт Сарата, вулиця
Миру, № 18, кв.4, Одеської області, як відповідачку у цивільній справі
за позовом Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» до
Тюпи Лілії Віталіївни про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

В разі неявки та невиконання обов’язку повідомити суд про при-
чину неявки справу буде вирішено без вашої участі за наявними у
справі доказами.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, 
м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає
цивільну справу №233/2019/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Червинського К.С. про стягнення заборгованості. Відповідач у справі —
Червинський Костянтин Сергійович, 21 жовтня 1968 р.н., останнє відоме
місце проживання: Донецька область, м. Макіївка, м-н Центральний, буд.,
9-132, викликається до суду на 11 год. 00 хв. 29 червня 2016 року (корп.
№2, каб. №21), для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. В. Каліуш

Суддя Голопристанського районного суду м. Гола Пристань
Ширінська О. Х. повідомляє про слухання цивільної справи за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Лелеко І. Є. про стягнення
заборгованості, яке відбудеться 22.06.2016 року о 15.15 год. за
адресою: м. Гола Пристань, вул. Горького, №19, та викликає до
суду відповідача:

— Лелеко Ігоря Євгенійовича, місце проживання: с. Олек-
сіївка Голопристанського р-ну Херсонської обл.

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

08 червня 2016 року в заочному порядку було розглянуто ци-
вільну справу № 178/598/16-ц, 2/178/337/16 за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Мушика Олександра Лук’яновича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. Даним заочним
рішенням позовні вимоги були задоволені у повному обсязі. З
повним текстом рішення відповідач Мушик О. Л. може ознайо-
митись, звернувшись до канцелярії Криничанського районного
суду Дніпропетровської області за адресою: вул. Виконкомів-
ська, 17 смт Кринички.

Суддя Лісняк В. В.

Бєляєв Сергій Олексійович, 05.08.1973 р.н., останнє відоме місце
проживання якого: Донецька обл., Харцизький район, смт. Тр. Хар-
цизьк, вул. Вокзальна, буд. 28, викликається до Добропільського
міськрайонного суду Донецької області, як відповідач по цивільній
справі № 227/2291/16-ц за позовом ПАТ Комерційний Банк «Приват-
Банк» до Бєляєва Сергія Олексійовича про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 21.06.2016 року о 12:00 год. в примі-
щенні суду за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Бан-
кова, 39А. У разі неявки відповідача до суду справу буде вирішено
на підставі наявних у ній даних чи доказів. 

Суддя Корнєєва В. В.

Ємець Сергій Володимирович, 26.04.1979 р.н., останнє відоме
місце проживання якого: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Красноз-
наменська, буд. 40, викликається до Добропільського міськрайон-
ного суду Донецької області, як відповідач по цивільній справі №
227/2307/16-ц за позовом ПАТ Комерційний Банк «ПриватБанк» до
Ємець Сергія Володимировича про стягнення заборгованості. Судове
засідання відбудеться 21.06.2016 року о 12:00 год. в приміщенні суду
за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова, 39А. У
разі неявки відповідача до суду справу буде вирішено на підставі на-
явних у ній даних чи доказів. 

Суддя Корнєєва В. В.

Токмацький районний суд викликає у судове засідання на 11

годину 30 хвилин 20 липня 2016 року до Токмацького район-

ного суду (м. Токмак, вул. Володимирська, 28, каб. №7) як від-

повідача Васильєву Надію Іванівну по справі за позовом ПАТ КБ

«Приват Банк» до Васильєвої Надії Іванівни про стягнення за-

боргованості.

Суддя Гавілей М. М.
Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове засідання, яке від-

будеться 23 червня 2016 року о 09.00 годині в приміщенні Токмацького районного суду
Запорізької області за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська,
буд. 28, Ковалькова Сергія Володимировича (останнє відоме місце проживання: 87230,
Донецька область, Старобешівський район, смт Новий Світ, вул. Комсомольська, буд.
2, кв. 33) та Ковалькову Анжеліку Геннадіївну (останнє відоме місце проживання:
87230, Донецька область, Старобешівський район, смт Новий Світ, вул. Комсомоль-
ська, буд. 2, кв. 33) як відповідачів в цивільній справі № 328/1475/16-ц за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Ковалькова Сергія Володимировича,
Ковалькової Анжеліки Геннадіївни про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором.

Суддя Петренко Л. В.

Сахновщинський районний суд Харківської області викликає Ільченка
Олександра Анатолійовича в судове засідання як відповідача по цивільній
справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості за
кредитним договором, яке відбудеться 21 червня 2016 року о 16 год. 00 хв.
у приміщенні суду: вул. Шмідта, 10, смт Сахновщина Харківської області.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається пові-
домленим про час та місце розгляду справи, у випадку неявки відповідача
в судове засідання, справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя О. С. Зимовський

Києво-Святошинський районний суд Київської області повідомляє Тютю-
шову Ганну Олександрівну та Тютюшова Євгена Володимировича про те, що
цивільна справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю
«Порше Мобіліті» до Тютюшової Ганни Олександрівни, Тютюшова Євгена
Володимировича про стягнення заборгованості та збитків призначена слу-
ханням на 30 червня 2016 року о 12 год. 30 хв. в приміщенні Києво-Свято-
шинського районного суду Київської області за адресою: вул. Мельниченка,
1, м, Київ.

Явка обов’язкова, у разі неявки розгляд справи буде проведено у вашу
відсутність.

Суддя Т. В. Дубас
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Запрошення до участі у тендері 
Україна

Проект: Другий Проект Розвитку Міської Інфраструктури
(UIP-2)

Позика №8391-UA
Контракт №SUIP-CHS-ICB-02

“Будівництво очисних споруд промивних вод Дніпровської 
водоочисної станції”

1. Це Запрошення до участі у тендері видається слідом за  Загальним повідом-
ленням про закупівлі відносно цього  проекту, опублікованим у «Development Bu-
siness», 05 серпня 2014 р.

2. Україна отримала позику від Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку
для реалізації проекту «Другий Проект Розвитку Міської Інфраструктури» та має
намір використати частку надходжень за  цією позикою на виконання платежів в
рамках контракту «Будівництво очисних споруд промивних вод Дніпровської во-
доочисної станції», No.SUIP-CHS-ICB-02.

3. Комунальне підприємство «Черкасиводоканал» Черкаської міської ради цією
об’явою запрошує прийнятних учасників тендеру  надати свої запечатані тендерні
пропозиції на будівництво очисних споруд промивних вод Дніпровської водоо-
чисної станції.

4. Тендер буде проведено за процедурами Міжнародних конкурсних торгів, на-
веденими у  Посібнику Світового Банку: «Закупівля товарів, робіт і неконсульта-
ціонних послуг за позиками МБРР та кредитами МАР і грантами позичальників
Світового банку» в редакції січня 2011 року, переглянутій у липні 2014 року.  До
участі в тендері допускаються всі Учасники тендера з прийнятних країн згідно з
Посібником.

Кваліфікаційні вимоги для Учасників торгів, у тому числі спільних підпри-
ємств, субпідрядників або продавців:

Середньорічний оборот будівництва: Мінімальний середньорічний оборот бу-
дівництва в 7,0 мільйонів дол. США, розрахований як сукупний обсяг отриманої
підтвердженої оплати за виконання робіт по поточних і / або завершеним дого-
ворах за останні 3 (три) роки, за кожен рік для цих 3 (трьох) років окремо.

Фінансові можливості: Учасник торгів повинен продемонструвати, що він має
доступ до або має в наявності ліквідні активи, необтяжені реальні активи, кредитні
лінії та інші фінансові кошти (незалежно від будь-якого авансового платежу за
договором), достатні для задоволення вимог до руху грошових коштів на будів-
ництво, і оцінені в 1 250 000 дол. США для вищезгаданого договору (ів) за вира-
хуванням інших зобов’язань Учасників торгів.

Учасник торгів повинен також продемонструвати для задоволення вимог За-
мовника, що він має джерела фінансування, достатні для виконання вимог до
руху грошових коштів щодо поточних робіт і майбутніх договірних зобов’язань.

Перевірочні баланси або, якщо вони не потрібні відповідно до законодавства
країни Учасника торгів, інша фінансова звітність, прийнятна для Роботодавця, за
останні 3 (три) роки повинні бути представлені і повинні продемонструвати по-
точну стійкість фінансового становища Учасника торгів і вказати на його перед-
бачувану довгострокову рентабельність.

Загальний досвід будівництва: Досвід виконання договорів на виробництво
будівельних робіт в якості генерального підрядника, учасника спільного підпри-
ємства, субпідрядника або керуючого підрядника, щонайменше, за останні 6
(шість) років, починаючи 1 січня 2010 р.

Специфічний досвід: Мінімальна кількість аналогічних договорів, які були за-
довільно і в великій мірі виконані в якості генерального підрядника, учасника
спільного підприємства, керуючого підрядника або субпідрядника в період між 1
січня 2010 року і датою закінчення терміну подачі заявок: 1 договір на суму міні-
мум 2800 000 дол. США.

Участь в судових розглядах в минулому: Відсутність в минулому відповідних
судових рішень / арбітражних рішень не на користь Учасника торгів з 1 січня
2012 р.

Кваліфікація персоналу:
Учасник торгів повинен продемонструвати, що він має в своєму розпоряд-

женні персонал для основних посад, які відповідають наступним вимогам.

Необхідне обладнання:
Учасник торгів повинен продемонструвати, що він буде мати доступ до ос-

новного обладнання Підрядника, перерахованого нижче:

5. Зацікавлені прийнятні Учасники торгів можуть отримати додаткову інфор-
мацію в Регіональній групі впровадження проекту Комунального підприємства
«Черкасиводоканал» Черкаської міської ради, контактна особа Лісковець Світ-
лана, заступник директора (тел. +38(0472)37-24-27, факс: +38(0472)37-33-00,
e-mail:cherkwaterpro@ukr.net)  та вивчити тендерну документацію за адресою
(1), вказаною нижче, з 08-00 до 17-00.

6. Зацікавлені Учасники торгів можуть придбати повний комплект Тендерної
документації англійською, подавши на адресу (1), наведену нижче, письмову за-
явку та сплативши комісійний збір, який не підлягає поверненню, в розмірі 13500
гривень або 500 доларів США.  Оплату необхідно здійснити шляхом банківського
переказу на вказані нижче рахунки. Тендерна документація буде надіслана авіа-
поштою на адресу покупця, у разі, якщо останній знаходиться за кордоном, зви-
чайною поштою або кур’єром  у разі вітчизняного покупця, також документацію
можна отримати, звернувшись безпосередньо за адресою (1), вказаною нижче. 

7. Тендерні пропозиції повинні бути доставлені за адресою (1), вказаною
нижче, не пізніше 12.00 за місцевим часом, 29 липня 2016 р. Всі тендерні пропо-
зиції повинні супроводжуватись заставним забезпеченням в розмірі 1 800 000
гривень (один мільйон вісімсот тисяч гривень) або еквівалентній сумі у вільно
конвертованій валюті. Подача тендерних пропозицій у електронному вигляді не
дозволяється. Тендерні пропозиції, доставлені пізніше встановленого часу та дати,
будуть відхилені. Тендерні пропозиції відкриваються у присутності представників
Учасників, які можуть  бути особисто присутніми за адресою (2), вказаною нижче,
о 12.00 за місцевим часом, 29 липня 2016 р.

Адреса (1):
Комунальне підприємство «Черкасиводоканал» Черкаської міської ради
вул. Гетьмана Сагайдачного, 12 
3-й поверх, кімната 304
м. Черкаси, 18036
Україна
Тел: +38 (0472) 37-24-27
Факс: +38 (0472) 37-33-00
e-mail: cherkwaterpro@ukr.net
Адреса (2):
Комунальне підприємство «Черкасиводоканал» Черкаської міської ради
вул. Гетьмана Сагайдачного, 12 
3-й поверх, Конференц-зала – кімната 307
м. Черкаси, 18036
Україна
Банківські  реквізити
для платежів у гривні:
Банківська установа: АТ “УкрСиббанк” пр-т. Московський, 60, м. Харків, 61050, 
Україна
МФО: 351005
Номер рахунку: 26003317673900
Одержувач: Комунальне підприємство «Черкасиводоканал» Черкаської міської 
ради, адреса: вул. Гетьмана Сагайдачного, 12, м.Черкаси, 18036
ЄДРПОУ: 03357168
ІПН: 033571623012
Свідоцтво платника ПДВ №: 100320625
для платежів у доларах США:
Bank of Beneficiary: 020061151200138
UKRSIBBANK
Moskovskiy ave. 60, Kharkiv, Ukraine
SWIFT: KHABUA2K
Intermediary bank: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch
New York, USA
SWIFT: BNPAUS3N
Beneficiary: Communal Enterprise «Cherkasyvodokanal» of Cherkasy City Council

having its principle place of business at 12, Hetmana Sagaidachnogo Street, Cherkasy
18036 Ukraine

Account No. 26003317673900

 

№№  ППооссааддаа  ЗЗааггааллььнниийй  ддооссввіідд  
ррооббооттии  ((ррооккии))  

ДДооссввіідд  вв  ааннааллооггііччнніійй  
ррооббооттіі  ((ррооккии))  

1 Менеджер проекту П’ятнадцять (15) П’ять (5) 
2 Старший майстер Десять (10) П’ять (5) 

 

 
№№  ТТиипп  іі  ххааррааккттееррииссттииккаа  ооббллааддннаанннняя  ММііннііммааллььннаа  ннееооббххііддннаа  ккііллььккііссттьь  
1 Екскаватор 0,4 м3 2 
2 Екскаватор 0,25 м3 1 
3 Автокран 10 т 2 
4 Вантажівка з бічним завантаженням 5 т - 10 т 4 

 

 

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ
Будівництва житлового комплексу по вул.Тираспольській, 43 

у Подільському районі м. Києва.

Проект будівництва житлового комплексу по вул. Тираспольській, 43 у
Подільському районі м. Києва отримав позитивний висновок ДП «Укр -
держекспертиза» за № 00-2221/1-13/ЦБ від 02.10.2014 р. На даний час
згідно із дозволом за № ІУ 115152790877 від 06.10.2015 р., наданим ДАБІ
України, розпочато будівництво житлових будинків, 1; 1-А; 2.

В зв’язку із тенденцією щодо збільшення малогабаритних квартир про-
ект проходить коригування в частині об’ємно-планувальних рішень кар-
касно-монолітних будинків. Раніше запроектований наземний паркінг на
225 м/місць відкориговано на наземно-підземний з загальною кількістю
445 м/місць. 

Оцінка екологічного ризику проектованої діяльності:  Згідно виконаного
розрахунку  концентрації забруднювальних речовин в атмосферному по-
вітрі не перевищують гранично допустимих рівнів. Виникнення або акти-
візація небезпечних геодинамічних процесів не передбачається.
Додаткового видалення зелених насаджень не передбачається. На повер-
хневі та підземні води, грунти, техногенне середовище, природно-заповід-
ний фонд вплив незначний, в межах нормативів, на тваринний світ,
соціальне середовище - вплив не здійснюється. Виникнення надзвичайних
екологічних ситуацій виключене. На всіх етапах проектованої діяльності
проектні рішення будуть здійснюватися в відповідності з нормами і пра-
вилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки. 

Забудовник ТОВ МЖК «Оболонь», тел. 414-86-97, 426-72-68.

Гайсинський районний суд Вінницької області повідомляє, що розгляд
справи за позовом профспілки первинна профспілкова організація «Кирна-
сівський цукровий завод» до Попенка Ігоря Петровича, Товариства з обме-
женою відповідальністю «Ресурс-Інвест», треті особи без самостійних вимог
на стороні відповідача Вінницька митниця ДФС та Державне підприємство
«Укрспецпостач» про визнання права власності на майно, відбудеться
9.08.2016 року об 11 год. 00 хв. в приміщенні Гайсинського районного суду
Вінницької області за адресою: м. Гайсин, вул. Соборна, 47.

У разі неявки в попереднє судове засідання представника третьої особи
державного підприємства «Укрспецпостач», юридична адреса: 03150, м.
Київ, вул. Боженка, 84, без поважних причин, судове засідання буде про-
ведено за його відсутності.

Суддя О. В. Бондар

У зв’язку з розглядом цивільної справи №265/2027/16-ц за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «ПриватБанк» до Балабанової Олександри Воло-
димирівни про стягнення заборгованості, Орджонікідзевський районний суд
міста Маріуполя Донецької області викликає як відповідача Балабанову Олек-
сандру Володимирівну, 30 серпня 1988 року народження, останнє відоме місце
проживання якої: Донецька область, місто Маріуполь, провулок Полєтаєва, бу-
динок 120, квартира 118, у судове засідання на 24.06.2016 року на «10.00»
годин та на 30.06.2016 р. на 09.00 годин, яке відбудеться в приміщенні суду за
адресою: Донецька область, місто Маріуполь, проспект Перемоги, будинок 6,
кабінет №205.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази,
якими вони обґрунтовуються. У випадку неприбуття відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсут-
ності на підставі документів, які в матеріалах справи. 

Суддя Міхєєва І. М.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться кри-

мінальне провадження № 426/15/16-к стосовно Шубіна Олександра Васильовича,
20.05.1972 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 1 ст.109, ч. 2 ст.110, ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здійснювалось спеціальне
досудове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинува-
чений Шубін О. В. зареєстрований за адресою: м. Луганськ, кв. Комарова, буд. 28,
кв. 4.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський районний суд Луган-
ської області викликає Шубіна Олександра Васильовича у підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться 23 червня 2016 року о 09-30 год., в залі судових засідань
Сватівського районного суду Луганської області, що розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Гашинського
М. А., суддів Половинки В. О., Пчолкіна С. А.

У Знам’янському міськрайонному суді Кіровоградської області за адре-
сою: Кіровоградська область місто Знам’янка, вулиця Маяковського, 30
(суддя Берднікова Г. В. 2 поверх, каб. 11) об 11.50 годині 01 липня 2016
року відбудеться розгляд цивільної справи (ЄУН 389/16416-ц) за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» до
Агафонова Анатолія Валентиновича про стягнення заборгованості.

У судове засідання викликається відповідач Агафонов Анатолій Вален-
тинович, 19.09.1961 року народження, останнє відоме місце реєстрації: 
м. Знам’янка вул. Прохорова, 40, Кіровоградської області.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута за його відсутності та
за наявними матеріалами справи.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини своєї неявки.

Подільський районний суд м. Києва розглядає цивільну справу за за-
явою Андрейців Наталії Іванівни, інтереси якої представляє Колесник Кос-
тянтин Анатолійович до Андрейців Володимира Євгеновича, третя особа:
Подільський районний відділ Державної міграційної служби України у м.
Києві про визнання особи такою, що втратила право користування житло-
вим приміщенням.

Відповідач у справі Андрейців Володимир Євгенович, 16.01.1966 р.н.,
зареєстрований: м. Київ, вул. Сирецька, 124, кв. 2, викликається до суду
на 24 червня 2016 р. о 12.30 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.

19 лютого 2016 року Попаснянським районним судом Луганської області поста-
новлено заочне рішення у цивільній справі № 423/1695/15-ц за позовом Фермер-
ського господарства «Віктор» до Сичевського Анатолія Леонідовича про розірвання
договору оренди земельної частки (паю), яким позовні вимоги задоволено:

розірвано договір оренди земельної частки (паю) у землі сільськогосподарського
призначення, загальною площею 7,37 га, що знаходиться на території Голубівської
сільської ради Попаснянського району Луганської області, укладений 03 грудня 2009
року між Сичевським Анатолієм Леонідовичем та Фермерським господарством «Вік-
тор», зареєстрований виконавчим комітетом Голубівської сільської ради 03 грудня
2009 року № 040940900018; стягнуто з Сичевського Анатолія Леонідовича на користь
Фермерського господарства «Віктор» судові витрати у сумі 1638 гривень.

Заочне рішення може бути переглянуте Попаснянським районним судом Луган-
ської області за письмовою заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня
опублікування цього оголошення.

Суддя В. А. Закопайло

19 лютого 2016 року Попаснянським районним судом Луганської області поста-
новлено заочне рішення у цивільній справі № 423/1689/15-ц за позовом Фермер-
ського господарства «Віктор» до Савостьянової Наталії Вікторівни про розірвання
договору оренди земельної частки (паю), яким позовні вимоги задоволено:

розірвано договір оренди земельної частки (паю) у землі сільськогосподарського
призначення, загальною площею 5,7768 га, що знаходиться на території Голубівської
сільської ради Попаснянського району Луганської області, укладений 10 червня 2014
року між Савостьяновою Наталією Вікторівною та Фермерським господарством «Вік-
тор», зареєстрований виконавчим комітетом Голубівської сільської ради 10 червня
2014 року № 13655319; стягнуто з Савостьянової Наталії Вікторівни на користь Фер-
мерського господарства «Віктор» судові витрати у сумі 1638 гривень.

Заочне рішення може бути переглянуте Попаснянським районним судом Луган-
ської області за письмовою заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня
опублікування цього оголошення.

Суддя В. А. Закопайло

24 березня 2016 року Попаснянським районним судом Луганської області поста-
новлено заочне рішення у цивільній справі № 423/1687/15-ц за позовом Фермер-
ського господарства «Віктор» до Мольки Анастасії Тимофіївни про розірвання
договору оренди земельної частки (паю), яким позовні вимоги задоволено:

розірвано договір оренди земельної частки (паю) у землі сільськогосподарського
призначення, загальною площею 6,89 га в т.ч. 5,59 га ріллі 1,30 га, що знаходиться
на території Голубівської сільської ради Попаснянського району Луганської області,
укладений 19 лютого 2010 року між Молькою Анастасією Тимофіївною та Фермер-
ським господарством «Віктор», зареєстрований виконавчим комітетом Голубівської
сільської ради 19 лютого 2010 року № 041040900028; стягнуто з Мольки Анастасії
Тимофіївни на користь Фермерського господарства «Віктор» судові витрати у сумі
1218 гривень.

Заочне рішення може бути переглянуте Попаснянським районним судом Луган-
ської області за письмовою заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня
опублікування цього оголошення.

Суддя І. В. Лизенко

21 квітня 2016 року Попаснянським районним судом Луганської області постанов-
лено заочне рішення у цивільній справі № 423/1006/16-ц за позовом Фермерського
господарства «Віктор» до Бородавки Наталії Вікторівни про розірвання договору
оренди земельної частки (паю), яким позовні вимоги задоволено:

розірвано договір оренди земельної частки (паю) у землі сільськогосподарського
призначення, загальною площею 7,72 га, що знаходиться на території Голубівської
сільської ради Попаснянського району Луганської області, укладений 20 червня 2008
року між Бородавкою Наталією Вікторівною та Фермерським господарством «Вік-
тор», зареєстрований виконавчим комітетом Голубівської сільської ради 20 червня
2008 року № 040840900033; стягнуто з Міненка Володимира Миколайовича на ко-
ристь Фермерського господарства «Віктор» судові витрати у сумі 1378 гривень.

Заочне рішення може бути переглянуте Попаснянським районним судом Луган-
ської області за письмовою заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня
опублікування цього оголошення.

Суддя М. В. Мазур

6 травня 2016 року Попаснянським районним судом Луганської області постанов-
лено заочне рішення у цивільній справі № 423/1005/16-ц за позовом Фермерського
господарства «Віктор» до Гофман Надії Миколаївни про розірвання договору оренди
земельної частки (паю), яким позовні вимоги задоволено:

розірвано договір оренди земельної частки (паю) у землі сільськогосподарського
призначення, загальною площею 3,3769 га, що знаходиться на території Голубівської
сільської ради Попаснянського району Луганської області, укладений 30 травня 2014
року між Гофман Надією Миколаївною та Фермерським господарством «Віктор», за-
реєстрований виконавчим комітетом Голубівської сільської ради 20 травня 2014 року
№ 5851510; стягнуто з Гофман Надії Миколаївни на користь Фермерського госпо-
дарства «Віктор» судові витрати у сумі 1798 гривень.

Заочне рішення може бути переглянуте Попаснянським районним судом Луган-
ської області за письмовою заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня
опублікування цього оголошення.

Суддя А. В. Архипенко

19 лютого 2016 року Попаснянським районним судом Луганської області поста-
новлено заочне рішення у цивільній справі № 423/1692/15-ц за позовом Фермер-
ського господарства «Віктор» до Гордієнка Миколи Васильовича про розірвання
договору оренди земельної частки (паю), яким позовні вимоги задоволено:

розірвано договір оренди земельної частки (паю) у землі сільськогосподарського
призначення, загальною площею 1,61 га, що знаходиться на території Голубівської
сільської ради Попаснянського району Луганської області, укладений 25 березня 2011
року між Гордієнком Миколою Васильовичем та Фермерським господарством «Вік-
тор», зареєстрований виконавчим комітетом Голубівської сільської ради 25 березня
2011 року № 1782; стягнуто з Гордієнка Миколи Васильовича на користь Фермер-
ського господарства «Віктор» судові витрати у сумі 1638 гривень.

Заочне рішення може бути переглянуте Попаснянським районним судом Луган-
ської області за письмовою заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня
опублікування цього оголошення.

Суддя В. А. Закопайло

23 лютого 2016 року Попаснянським районним судом Луганської області поста-
новлено заочне рішення у цивільній справі № 423/1691/15-ц за позовом Фермер-
ського господарства «Віктор» до Вороніної Людмили Іванівни про розірвання
договору оренди земельної частки (паю), яким позовні вимоги задоволено:

розірвано договір оренди земельної частки (паю) у землі сільськогосподарського
призначення, загальною площею 4,02 га, що знаходиться на території Голубівської
сільської ради Попаснянського району Луганської області, укладений 11 лютого 2013
року між Вороніною Людмилою Іванівною та Фермерським господарством «Віктор»,
зареєстрований виконавчим комітетом Голубівської сільської ради 11 лютого 2013
року № 1815; стягнуто з Вороніної Людмили Іванівни на користь Фермерського гос-
подарства «Віктор» судові витрати у сумі 1218 гривень.

Заочне рішення може бути переглянуте Попаснянським районним судом Луган-
ської області за письмовою заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня
опублікування цього оголошення.

Суддя М. В. Мазур

Дарницький районний суд м. Києва викликає як відповідача: Лазуткіну
Олену Миколаївну, останнє місце реєстрації якої: м. Київ, вул. Урлівська, 10-
А, кв. 40, в судове засідання, яке відбудеться 22.06.2016 року о 15 год. 00 хв.
за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, каб. 204, для участі у судовому розгляді
цивільної справи за позовом КП «Житло-Сервіс» до Лазуткіної Олені Мико-
лаївні про стягнення заборгованості.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається пові-

домлений про день, час та місце розгляду справи і в разі неявки його до
суду справа може бути розглянута за її відсутності.

Відповідач у випадку неявки в судове засідання зобов’язаний повідо-
мити суд про поважність причини неявки.

Суддя О. М. Колесник

Вугледарський міський суд Донецької області (85670, м. Вугледар, вул.
Трифонова, 22) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Процюк О.О., Процюк В.Ю. про стягнення заборгованості.

Відповідачі по справі: Процюк Олена Олександрівна, 24.08.1962 року на-
родження, місце реєстрації: 85670, Донецька область, м. Вугледар, вул.
Трифонова, буд. 30, кв. 38; Процюк Віталій Юрійович, 16.01.1984 року на-
родження, місце реєстрації: 85700, Донецька область, Волноваський р-н,
с. Єгорівка, вул. Б. Хмельницького, буд. 56.

Справу призначено до розгляду на 14.00 годину 18 липня 2016 року.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-

кази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про при-
чини неявки, інакше справа буде розглянута у їх відсутність.

Суддя О. Г. Луньова
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 18 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +15 +20    +28 +33
Житомирська +15 +20    +26 +31
Чернігівська +15 +20    +28 +33
Сумська +15 +20    +27 +32
Закарпатська +15 +20    +23 +28
Рівненська +14 +19    +23 +28
Львівська +14 +19    +23 +28
Івано-Франківська +14 +19    +23 +28
Волинська +14 +19    +23 +28
Хмельницька +14 +19    +23 +28
Чернівецька +14 +19    +23 +28
Тернопільська +14 +19    +23 +28
Вінницька +15 +20    +26 +31

Oбласть Нiч          День
Черкаська +15   +20   +28  +33
Кіровоградська +15   +20   +28  +33
Полтавська +15   +20   +27  +32
Дніпропетровська +15   +20   +28  +33
Одеська +15   +20   +26  +31
Миколаївська +15   +20   +29  +34
Херсонська +15   +20   +30  +35
Запорізька +15   +20   +30  +35
Харківська +14   +19   +28  +33
Донецька +14   +19   +28  +33
Луганська +14   +19   +28  +33
Крим +15   +20   +28  +33
Київ +18   +20   +30  +32
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оГолошення

Пробу пера оцінюють
письменники

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ТВОРЧІСТЬ ЮНИХ. На базі Сумського обласного центру по-
зашкільної освіти та роботи з творчою молоддю відбувся чер-
говий 19-й літературний конкурс «Проба пера», в якому взяли
участь майже 200 юних шанувальників красного письменства
з усіх куточків області. З них 76 стали переможцями та дипло-
мантами в номінаціях «Проза», «Поезія» та «Гумор».

Як розповіла директор центру Лариса Тихенко, в організа-
торів такого  творчого змагання склалися ділові й предметні
відносини з  обласною організацією Національної спілки пись-
менників України. Саме професійні письменники сумського
осередку ось уже стільки років поспіль входять до складу журі,
оцінюючи твори авторів-початківців, — вірші, оповідання, по-
вісті, п’єси, гуморески тощо.

На переконання журі, рік у рік зростає художній рівень запро-
понованих робіт. Окремі з авторів уже подають серйозну заяв-
ку на професійну участь у сучасному літературному процесі,
готують до друку власні дебютні книжки. І хай далеко не всі
стануть письменниками, кожен з учасників назавжди збереже
у серці любов до рідної мови, художнього слова.

За словами керівника гуртка українського літературознав-
ства центру Олени Нестерук, за час проведення конкурсу в
ньому взяли участь понад три тисячі школярів Сумщини. І нині,
коли черговий огляд юних творчих сил щойно завершився, йо-
го організатори вже запросили школярів до наступного 20-го
конкурсу, який буде не тільки ювілейним, а й особливо масо-
вим — до цьогорічних учасників неодмінно долучаться нові по-
чатківці.

Світлана СОКОЛОВА 
для «Урядового кур’єра»

ТРІЄНАЛЕ. Днями в Цен-
тральному будинку художника
стартував Всеукраїнський про-
ект «Живопис-2016»,  організо-
ваний Дирекцією виставок НСХУ
та Міністерством культури Украї-
ни. Це вже шоста мистецька ак-
ція, яка представляє глядачеві
твори сучасного українського
малярства за останні три роки.

Трієнале покликане відобра-
зити максимально об’єктивну
картину стану справ у мистецтві
живопису, уникаючи штучних об-
межень чи кураторських уподо-
бань. Бачимо твори, виконані
знаковими фігурами у сучасно-
му українському мистецтві. А са-
ме це кияни Віктор Сидоренко,

Михайло Гуйда, Анатолій Криво-
лап, Олександр Дубовик, Петро
Лебединець, Владислав Шере-
шевський, харків’яни Віктор По-
горєлов, Юрій Вінтаєв, Віктор
Ковтун, одесити Анатолій Гор-
бенко, Сергій Савченко, Володи-
мир Кабаченко та донеччанин
Петро Антип. 

Оскільки експозиція репре-
зентує палітру сучасного україн-
ського живопису, то організато-
ри впевнені, що вона стане май-
данчиком для полеміки, порів-
нянь, відкриттів та перспектив-
них плідних висновків, адже по-
дискутувати є навколо чого. Екс-
позиція, яка налічує майже 200
творів, переконує, що митці ви-
являють особистісний підхід у
розкритті творчих задумів.  Дех-
то відтворює власні враження на

полотні та філософські роздуми
спокійно, інші — експресивно й
темпераментно. Одні залиша-
ються відданими традиційним
мотивам та засобам образотвор-
чості, інші втілюють новаторські
ідеї.

Цьогоріч дипломом першого
ступеня нагороджено Миколу
Журавля за твір «Хмара над по-
лем». Член журі народний ху-
дожник України Василь Гурін по-
яснює вибір:  «Талановита, відо-
ма людина. Микола закінчив
кримське художнє училище, по-
тім — Київський художній інсти-
тут. Ще студентом вивчив, що
таке пластика, лінія, і почав пра-
цювати не фотореалізмом, а
символами в мистецтві. Його
творчість пов’язана з формами
— писаними, наклеєними. Є

ритм — кругла форма чергуєть-
ся із площиною, що емоційно діє
на глядача. Він молодий, але
вже значущий і заслуговує на
симпатію. 

Чим нинішня трієнале відріз-
няється від інших? На виставці
дуже багато самостійних погля-
дів. Бере участь багато знаних
митців, які на такі виставки вже
майже не дають роботи.  Але мо-
лодь, яка навчається і закінчила
навчання, навпаки,  прагне пока-
зати себе, і ми даємо змогу вис-
тупити, бо це сприяє швидшому
вступу до спілки художників». 

Організатори сподіваються,
що актуальність проекту та ек-
склюзивність експозиції викличе
інтерес мистецької громадськос-
ті. А оглянути  її  можна до 30
червня. 

Палітра дискусій та пошуків

Засвіт встали вправні джури 
Павло КУЩ, 

«Урядовий кур’єр»

ВІЙСЬКОВИЙ ГАРТ. Нумо
хто із місцевих юнаків здатний
якомога чіткіше карбувати
крок і вправно виконувати
 команди інструктора зі стройо-
вої підготовки? А найшвидше
і, певна річ, правильно вдягну-
ти ЗЗК (загальновійськовий
захисний комплект) і потім йо-
го зняти? Розібрати і зібрати
автомат так, щоб не залиши-
лося «зайвих» деталей? А ліп-

ше за свого суперника проде-
монструвати прийоми руко-
пашного бою та інших військо-
вих єдиноборств? Найбільш
злагоджено промаршувати,
заспівуючи при цьому стройо-
ву пісню? Вправно подолати
дистанцію військової естафе-
ти із багатьма перешкодами у
вигляді контрольно-пропус-
кних пунктів? І нарешті пока-
зати кухарські здібності в апе-
титному конкурсі «Солдатська
каша — їжа наша»? Отримати
відповіді на ці запитання вда-

лося аж після завершення фі-
нального етапу обласної гри
«Майбутній воїн», що відбувся
у Святогірську на Донеччині в
рамках проекту «Патріотична
гра». 

У практичних заняттях з по-
чаткової військової підготовки,
організованих Донецьким об-
ласним дитячо-молодіжним
центром за сприяння управлін-
ня сім’ї та молоді облдерж -
адміністрації, взяли участь ко-
манди з Краматорська та Ли-
манського району. На переко-

нання організаторів, перемож-
цями цікавої й корисної кілька-
денної військово-патріотичної
гри стали всі її учасники, які,
окрім грамот, призів та пода-
рунків, отримали відповідний
гарт, безліч позитивних емоцій
і вражень. А за підсумками фі-
налу найкращими  журі визна-
ло четвірку юнацьких команд у
такій послідовності: «Кальміу-
ські джури» і «Козацька роди-
на» з Краматорська, «Друж-
ба» і «Козаченьки» з Лиман-
ського району.  

ПРОТОТИП. Леген-
дарний український ат-
лет Володимир Голубни-
чий брав участь у
п’ятьох олімпіадах, ви-
грав 20-кілометрову
дистанцію зі спортивної
ходьби в Римі (1960 рік)
і Мехіко (1968 рік). У
Мюнхені (1972 рік) був
другим, а в Токіо (1964
рік) — третім.  Саме він
став прототипом пам’ят-
ника «Олімпієць», який
відкрили у Сумах напе-
редодні чемпіонату Ук-
раїни зі спортивної
ходьби.

Скульптура важить
майже 700 кг і заввишки
180 см. Автори пам’ят-
ника архітектор Володи-
мир Биков та скульптор
Ельданіз Гурбанов ка-
жуть, що за основу
справді взяли образ Во-
лодимира Голубничого,
проте скульптура уза-
гальнена. Порівняти
прототип зі скульпту-
рою можна було на від-
критті, адже саме Воло-
димир Степанович,
який днями відсвятку-
вав вісімдесятиріччя,
знімав запону з бронзо-
вого «Олімпійця».

До речі,  пам’ятник
відлили з частини  зне-
сеного в 2014 році
бронзового пам’ятника
Леніну. А саме з його
ноги, що логічно для
скорохода.

фотофакт

Снятинський районний суд Івано-Франківської області повідомляє гр.Рачок Адама
Володимировича, 27.06.1982 р.н., місце проживання смт Заболотів, вул. Грушевсько-
го, 44-А Снятинського району Івано-Франківської області, про те, що йому необхідно
21.06.2016 року на 11.00 год. з’явитися в приміщення суду, яке знаходиться за ад-
ресою: м. Снятин, майдан Січових Стрільців, 56, Івано-Франківської області для участі
у судовому засіданні по цивільній справі за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Беккера
(Рачок) Адама Володимировича про звернення стягнення на предмет іпотеки як від-
повідача. Відповідачу пропонуємо надати суду всі наявні докази за зазначеною спра-
вою. Рачок (Беккер) Адам Володимирович, у випадку неявки, зобов’язаний повідо-
мити суд про причини неявки. В разі неявки відповідача в судове засідання справа
буде розглядатися у його відсутності.

Голова суду М.В. Боднарук




