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Чому досі не запрацювала
норма, яка кардинально
спрощує отримання
підприємцем документів
на право діяльності?

середа, 22 ЧЕРВня 2016 РОКУ		

До боротьби
з вибоїнами
поступово
долучаються
місцеві громади

№116 (5736)
Фото з сайту fresher.com

ЦІНА ДОГОВІРНА

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«В України є три
системні вороги:
російська агресія,
корупція
і популісти».
Прем’єр-міністр про відповідальність влади
перед співгромадянами, які мають відчувати
турботу держави

2

Росія ще півроку
житиме під санкціями
ПРОТИДІЯ. Європейський Союз ще на півроку подовжив
економічні санкції проти Росії через її дії, що дестабілізують
ситуацію в Україні й призводять до зриву виконання мінських
угод. Рішення ухвалено у межах Комітету постійних представників країн-членів ЄС (COREPER). Так санкції подовжено
до 31 січня 2017 року. Це рішення має остаточно ухвалити Рада ЄС, у чому ні в кого нема сумнівів. Очікується, що це відбудеться до кінця липня.
Ставлення до ситуації висловив віце-президент США Джо
Байден. «Разом із союзниками і партнерами, особливо в Європі, США змусили Росію заплатити за її абсолютно відверту
агресію проти України. Росія мусить виконати свої зобов’язання
за мінськими угодами. Санкції триватимуть доти, доки росіяни
цього не зроблять», — повідомляє УНІАН.
Джо Байден закликав збалансовано вибудовувати відносини із сучасною Росією, наголосивши на необхідності зберігати вірність принципам і союзницьким відносинам у поєднанні
з прагматизмом в обстоюванні інтересів цивілізованого світу.

ЦИФРА ДНЯ

85% квот

на поставки сільськогосподарських
товарів до Європи використали
вітчизняні експортери з початку року

Як подолати
дефіцит
пенсійного
бюджету?

3
5

ЕКСКЛЮЗИВ. Голова правління ПФУ роз’яснив «УК»,

звідки взялася ця проблема і як її розв’язуватимуть

РОЗ’ЯСНЕННЯ
Центральної виборчої комісії щодо заборони надання виборцям, закладам,
установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам товарів
(крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора
партії, за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки
розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів,
кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей (непрямого
підкупу) під час проведення проміжних виборів народних депутатів України
17 липня 2016 року в одномандатних виборчих округах № 23 (Волинська
область), № 27 (Дніпропетровська область), № 85 (Івано‑Франківська
область), № 114 (Луганська область), № 151 (Полтавська область),
№ 183 (Херсонська область) та № 206 (Чернігівська область)

Центральна виборча комісія звертає увагу суб’єктів та інших учасників виборчого процесу з виборів народних депутатів України, що відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів

України» передвиборна агітація може здійснюватися у будь-яких формах і будь-якими засобами, що
не суперечать Конституції України та законам України.
Разом з тим, згідно з частиною чотирнадцятою статті 74 Закону України «Про вибори народних
депутатів України» забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням
виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів
(крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт,
цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей.
Центральна виборча комісія роз’яснює, що така передвиборна агітація або надання виборцям, закладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам коштів або безоплатно чи
на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати за або не голосувати за певну політичну партію чи кандидата у народні депутати України або згадуванням назви партії чи імені кандидата, є непрямим підкупом виборців.
Особи, винні в порушенні законодавства про вибори народних депутатів України, притягаються до
кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом.

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 21 червня 2016 року
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USD 2490.8886
EUR 2803.2460
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 3.8064
за 10 рублів

/

AU 319954.64

AG 4326.67
PT 245352.53
за 10 тройських унцій

PD 134507.98
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Секрет успіху людини слова
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Державне підприємство «Маневицьке лісове

господарство» стало найприбутковішим у системі Держлісагентства
і пропонує своїм працівникам повноцінні обіди по 10 гривень
Валерій МЕЛЬНИК
для «Урядового кур’єра»
начна заслуга в цьому його
керівника Володимира Радіона.
Торік за неабиякий особистий
внесок у соціально-економічний,
науково-технічний, культурноосвітній розвиток України, вагомі трудові здобутки, високий
професіоналізм та з нагоди 24-ї
річниці Незалежності України
йому присвоєно почесне звання
«Заслужений лісівник України».
Висока відзнака не розхолодила, а змусила зробити переоцінку пройденого шляху та
посилити вимоги до себе.
Майже чотири сотні маневичан, що працюють на цьому підприємстві, цінують свого лідера

З



оголошення



за суворий, але справедливий
характер, непересічний талант
бачити перспективу і вміння
знайти підхід до кожної людини. Він обов’язково в домовлений день виконує обіцяне.
Міцне його слово, до речі, в минулому часто виручало у ситуаціях, коли «платити треба
було, а не мали чим». І партнери, знаючи порядність Радіона, йшли йому назустріч.
А ще колеги шанують свого
керівника за викриття на підприємстві «мутних» схем, що в
минулому давали змогу сумнівним партнерам паразитувати
на лісгоспі.
Управлінська команда маневицького підприємства нині не
лише вміло керує складним господарством, до якого входять

оголошення

Оріхівським районним судом Запорізької області розглядається цивільна справа за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Кущина Миколи Володимировича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Справа призначена слуханням
на 10 годину 30 хвилин 23 червня 2016 року за адресою: 70500, Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Першотравнева, 23. У разі неявки відповідача справа
буде розглянута у його відсутність.



оголошення

найпотужніший в області лісопереробний комплекс, консервний цех, гараж та дев’ять
лісництв, а й відновлює призабуті промисли. Зокрема запущено цех з переробки хвойної
лапки, що раніше спалювали,
натомість тепер отримують цілющий хвойний екстракт та додаткові прибутки.
Отримані від переробки деревини та консервування березового соку, дикорослих ягід, а
також грибів гроші дали змогу
цьому державному підприємству стати найприбутковішим у
системі. Цей статус, судячи з
нинішніх економічних показників, вдається зберігати й досі.
Завдяки заробленим неабияким коштам лісгосп не тільки
успішно провів лісопосадкову



оголошення

Оріхівським районним судом Запорізької області розглядається цивільна справа за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Заярного Володимира
Анатолійовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Справа призначена слуханням на 10 годину 00 хвилин 23 червня 2016 року
за адресою: 70500, Запорізька обл., м. Оріхів, вул.
Першотравнева, 23. У разі неявки відповідача
справа буде розглянута у його відсутність.



кампанію і забезпечив відновлення та посадку культур
сосни більш ніж на півтисячі
гектарів, а й виплачує найвищу в райцентрі заробітну
плату — у середньому це понад вісім тисяч гривень, що для
поліського регіону доволі пристойний показник. Отож не
дивно, що нині директор охоче
спрямовує частину зароблених
коштів на соціально важливі
програми. Скажімо, безкоштовно видають дрова та матеріали
для
будівництва
учасникам АТО, ветеранам виробництва. В район бойових дій
постійно відправляють вагони
з дровами, будівельні матеріали, а вантажним транспортом — консервну продукцію.
Нині ретельно утеплюють ви-

оголошення



робничі приміщення, чого не
побачиш в інших лісгоспах. А
профспілкова організація підприємства дотує відкрите спеціально для працівників лісгоспу
кафе, тож вони можуть замовити собі тут повноцінний обід
усього за 10 гривень.
Сьогодні давній друг «Урядового кур’єра» Володимир Олександрович Радіон святкує
ювілей: життя виставило йому
дві п’ятірки. Колектив редакції
приєднується до численних
привітань, які лунають на адресу заслуженого лісівника України. До сотні літ вам, здоров’я
й удачі!

оголошення

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства «Ідея Банк» до Вірченка Володимира Вікторовича про звернення стягнення на предмет застави.
Відповідач Вірченко В.В. викликається до каб. № 6
суду на 29 червня 2016 року о 13 годині 30 хвилин, для
участі в розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідача, справа
буде розглянута у його відсутність за наявними доказами.

Суддя Л. С. Щербань

Суддя Л. С. Щербань

Суддя Бєлоусов А. Є.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жовтня), 4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Бєлова Олександра Сергійовича про
стягнення заборгованості. Відповідач по справі Бєлов
Олександр Сергійович (зареєстрований за адресою:
83000, м. Донецьк, вул. Воровського, 9/10), викликається на 24 червня 2016 року на 10.30 год. до суду, каб.
№ 8, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справу буде розглянута за його відсутності.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жовтня), 4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Мотовілової Анни Сергіївни про стягнення
заборгованості. Відповідачка по справі Мотовілова Анна
Сергіївна (зареєстрована за адресою: 83000, м. Донецьк,
пр. Ленінський, 146/3), викликається на 24 червня 2016
року на 10.30 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді
справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачка повинна повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за її відсутності.

Глухівський міськрайонний суд Сумської області викликає Попілнуха Романа Григоровича в судове засідання на
24 червня 2016 року на 09.00 годину як відповідача по цивільній справі за позовом Зінченко Крістіни Вікторівни до
Попілнуха Романа Григоровича, третя особа: виконавчий
комітет Глухівської міської ради як орган опіки та піклування, про визначення місця проживання неповнолітньої
дитини та стягнення аліментів на її утримання.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Глухівського міськрайонного суду за адресою: Сумська область,
м. Глухів, вул. Спаська, 32, суддя Сапон О.В.
У разі неявки відповідача в судове засідання справа
буде розглядатися без його участі.

Суддя Є.В. Челюбєєв

Суддя Є.В. Челюбєєв

Суддя Сапон О.В.
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Лисичанський міський суд Луганської області викликає як
відповідачів:
Мкртчяна Валентина Артуши, 17.04.1960 р.н. (відоме місце
реєстрації: Луганська область, м. Новодружеськ, вул. Матросова, 11, кв. 16; м. Новодружеськ, вул. Л.Українки, б. 3, кв. 1),
по справі № 415/2332/16-ц за позовом Тихонової Ольги Василівни про визнання особи такою, що втратила право користування житлом, у судове засідання, що відбудеться 27 червня
2016 року о 09.00 год. у приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ Луганської обл., вул. Штейгерська, буд. 38, зал № 2;
Струсінську Наталію Анатоліївну, 26.02.1960 р.н. (відоме
місце реєстрації: Луганська область, м. Перевальськ, вул. Черняховського, 19), по справі № 415/22079/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» про стягнення
заборгованості, у судове засідання, що відбудеться 27 червня
2016 року о 10.00 год. у приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ Луганської обл., вул. Штейгерська, буд. 38, зал № 2;
Глотову Катерину Карлівну, 26.06.1959 р.н. (відоме місце
реєстрації: Луганська область, м. Перевальськ, вул. Черняховського, 19), по справі № 415/22079/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» про стягнення
заборгованості, у судове засідання, що відбудеться 27 червня
2016 року о 10.30 год. у приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ Луганської обл., вул. Штейгерська, буд. 38, зал № 2.
До розгляду цивільних справ відповідачам пропонується
надати суду письмові пояснення та заперечення, а також усі
наявні докази по справах.
У разі неявки відповідачів у судові засідання, справи будуть
розглянуті на підставі наданих суду документів, відповідно до
Суддя Л. Б. Чернобривко
ст. 169 ЦПК України.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
Добропільський міськрайонний суд ДоОхтирський міськрайонний суд Сумської обПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
В провадженні Сватівського районного суду Лупри здійсненні спеціального досудового при здійсненні спеціального досудового нецької області (85004, м. Добропілля, До- ласті відповідно до ч. 9. ст. 74 ЦПК України ви- ганської
області знаходиться кримінальне проваднецької області, вул. Радянська, буд. 39 а) кликає Рот-Сєрова Володимира Віталійовича, ження № 426/22/16-к стосовно Корнета Ігоря
розслідування
розслідування

Підозрюваний Єлісеєв Сергій Станіславович,
який востаннє був зареєстрований за адресою:
провулок Античний, буд.6, кв. 51 м. Севастополь,
АР Крим, проживає за адресою: вул. Тараса Шевченка, буд. 17, кв. 15 м. Севастополь, АР Крим,
на підставі ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК України викликається 24 червня 2016 року до слідчого в
особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Південного регіону України
підполковника юстиції Абакумова О.В. (кабінет №
5 за адресою: вул. Семінарська, буд. 6, м. Одеса)
для участі у процесуальних діях у кримінальному
провадженні №42015161010001138 - повідомленні про зміну раніше повідомленої підозри та
про нову підозру за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
ч.1 ст.111 (державна зрада); ч.1 ст. 408 (дезертирство); ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичній організації); ч. 2 ст. 28,
ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни) КК України,
а також допиті у якості підозрюваного.

розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк «ПриватБанк» що Буйнич Олексія
Васильовича про стягнення заборгованості.
Відповідач Буйнич Олексій Васильович викликається на 23 червня 2016 року на 09.00
годину до Добропільського міськрайонного
суду Донецької області, кабінет № 16, для
участі у розгляді справи. До розгляду цивільної справи пропонується надати суду письмові пояснення та заперечення, а також усі
наявні докази по справі.
У випадку неприбуття до судового засідання відповідача необхідно повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність на підставі наявних
у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Оголошення
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»
на електронному торговельному майданчику
Товариства з обмеженою відповідальністю «ХАБІД-УКРАЇНА»
Номер лоту:
4340
Коротка назва лоту/номер кредитного договору:
Основні засоби у кількості 24 шт.
(Касова, лічильна техніка, меблі)
Місце проведення аукціону:
https://habid.com
Дата проведення аукціону:
26.07.2016 р.
Час проведення аукціону:
З 10:00 до 18:00
Детальна інформація по лоту (параметри,
http://www.fg.gov.ua/notзабезпечення, початкова ціна, правила участі
paying/liquidation/118-delta/4726-106453
в аукціоні):

Підозрюваний Єлісеєв Сергій Станіславович,
який востаннє був зареєстрований за адресою:
провулок Античний, буд.6, кв. 51 м. Севастополь,
АР Крим, проживає за адресою: вул. Тараса
Шевченка, буд. 17, кв. 15 м. Севастополь, АР
Крим, на підставі ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК України викликається 25 червня 2016 року до слідчого в особливо важливих справах слідчого
відділу військової прокуратури Південного регіону України підполковника юстиції Абакумова
О.В. (кабінет № 5 за адресою: вул. Семінарська,
буд. 6, м. Одеса) для відкриття стороні захисту в
порядку ст. 290 КПК України матеріалів кримінального провадження №42015161010001138 за
ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч.1 ст.111 (державна зрада); ч.1 ст. 408 (дезертирство); ч. 2 ст.
28, ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичній організації); ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни) КК України та
ознайомлення з ними.

В порядку ч. 9 ст. 74 ЦПК України Чернігівський районний суд Чернігівської області викликає
в судове засідання на 14 годину 10 хвилин 08 серпня 2016 року відповідача Велігорського Сергія Вячеславовича, по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Велігорського Сергія Вячеславовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться у приміщенні Чернігівського районного суду Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Хлібопекарська, 4.
У разі неявки в судове засідання, справа згідно з вимогами ЦПК України буде розглянута у
відсутність відповідача.
При публікації оголошення про виклик до суду, відповідач вважається повідомленим про
час і місце судового розгляду.

Суддя С.П. Меженнікова

зареєстрованого за адресою: вул. Перемоги
(Леніна), 6/34, м. Охтирка, проживаючого вул.
Ярославського, 3/4, м. Охтирка, Сумської області, в судове засідання яке відбудеться 30
червня 2016 року о 13 годині 30 хвилин в приміщенні суду за адресою: вул. Незалежності, 7,
м. Охтирка, Сумської області, як відповідача по
цивільній справі № 583/1801/16-ц провадження
№ 2/583/651/16 за позовом Колєснік Світлани
Олексіївни, Стеценко Дмитра Євгеновича до
Рот-Сєрова Володимира Віталійовича, третя
особа: Охтирська міська рада про визнання
особи такою, що втратила право на користування житлом,та пропонує надати пояснення.
У разі неявки Рот-Сєрова Володимира Віталійовича справа буде розглянута у його
відсутність.

Олександровича, 29.04.1973 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. Обвинувачений Корнет І.О. зареєстрований
за адресою: м. Луганськ, вул. П.Ткаченка, буд. 31.
На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України,
Сватівський районний суд Луганської області викликає Корнета Ігоря Олександровича у підготовче
судове засідання, яке відбудеться 24 червня 2016
року о 10.30 год. у залі судових засідань Сватівського районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя
Перемоги, 34, тел. (06471)32439.
Згідно зі ст. 323 КПК України в разі неприбуття
обвинуваченого суд постановляє ухвалу про здійснення спеціального судового провадження стосовно такого обвинуваченого.
Справа розглядатиметься колегією суддів у
складі головуючого судді Гашинського М.А., суддів:
Половинки В.О., Пчолкіна С.А.

Суддя Лаврушин О.М.

Суддя Верес М.Ф.

Суддя М. А. Гашинський

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідання
відповідача по справі № 409/1024/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства «Ідея Банк» до Атаджанова Шавкат
Азадбайовича про звернення стягнення на
предмет застави.
Судове
засідання
відбудеться
30.06.2016 року о 13.00 год. (резервна
дата 06.07.2016 року о 13.00 год.) в залі
суду за адресою: Луганська область, смт
Білокуракине, пл. Шевченка, 2.
Викликається як відповідач Атаджанов
Шавкат Азадбайович, останнє місце реєстрації: Луганська область, Лутугинський
район, смт Врубівський, вул. Леніна, буд.
32.
У випадку неявки відповідача справу
буде розглянуто за його відсутності за наявними доказами.
Суддя О.Ю. Максименко

Могилів-Подільський міськрайонний суд
Вінницької області викликає у судове засідання відповідача Проданець Євгенію Сергіївну, остання відома адреса місця
проживання: вул. Спортивна, буд. 133, м. Могилів-Подільський Вінницької області у цивільній справі №138/1675/16-ц (2/138/541/16)
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Проданець Євгенії Сергіївни про стягнення заборгованості.
Судове засідання призначене на 06.07.2016
року о 14 год. 00 хв. в приміщенні МогилівПодільського міськрайонного суду Вінницької
області за адресою: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного, 1/30.
У разі неявки відповідача Проданець Є.С.
в судове засідання справа буде розглядатись
у її відсутність за наявними у справі доказами. Крім того, суд роз’яснює відповідачу її
обов’язок повідомити суд про причини неявки у судове засідання.

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області викликає як відповідача Вигівського Миколу Михайловича,
був зареєстрований за адресою: 11500,
Житомирська обл., м. Коростень, вул.
Карбишева, 81, 29 червня 2016 року у
справі за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до Вигівського Миколи
Михайловича про стягнення заборгованості. Справа №279/11649/15-ц.
Розгляд справи відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Коростень, вул.
Сосновського, 38, зал №2, о 16.30 годині
29.06.2016 року (реєстрація учасників
проводиться секретарем у каб. № 26).
У разі неявки відповідача в судове засідання справу буде розглянуто в його відсутність.
Суддя О.Є. Цибульський
Суддя Волкова Н. Я.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Троїцький районний суд Луганської обл.
викликає відповідачів за позовами ПАТ КБ
“ПриватБанк” про стягнення заборгованості
у судове засідання, яке відбудеться:
30.06.2016 року
09:00 Ощан Наталія Володимирівна (цивільна справа 433/911/16-ц)
09:20 Корнєва Оксана Валеріївна (цивільна
справа 433/859/16-ц)
09:40 Шурхно Олександр Олексійович (цивільна справа 433/859/16-ц)
10:00 Козлов Олексій Миколайович (цивільна справа 433/886/16-ц)
10:20 Скорнецький Дмитро Валерійович
(цивільна справа 433/885/16-ц)
10:40 Власова Ольга Борисівна (цивільна
справа 433/885/16-ц)
11:00 Зікраньова Вікторія Сергіївна (цивільна справа 433/872/16-ц)
У разі неявки відповідачів в судове засідання суд розглядатиме справу без Вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Суський О.І.

Кагарлицький районний суд Київської
області викликає як відповідача гр. Кисельова Віталія Володимировича, 02.11.1980
р. н., по цивільній справі №368/613/16ц за
позовом ПАТ «Приват Банк» про стягнення
заборгованості для розгляду даної справи
по суті. Останнє відоме місце проживання
відповідача Кисельова Віталія Володимировича: м. Кагарлик, вул. Ентузіастів, 6,
Київської області. Фактичне місце проживання не відоме.
Судове засідання відбудеться 15 липня
2016 року о 12.30 годині в приміщенні Кагарлицького районного суду Київської області, що знаходиться за адресою: вул.
В. Великого, 3, м. Кагарлик Київської області, головуючий по справі — суддя Кириченко В. І.
В разі неявки відповідача Кисельова
В.В. в судове засідання, справа буде розСуддя Суський О.І. глянута у його відсутність.

Троїцький районний суд Луганської обл.
викликає відповідачів за позовами ПАТ КБ
“ПриватБанк” про стягнення заборгованості
у судове засідання, яке відбудеться:
04.07.2016 року
11:30 Баленко Світлана Анатоліївна (цивільна справа 433/933/16-ц)
11:20 Ковальова Надія Іванівна (цивільна
справа 433/931/16-ц)
09:40 Шурхно Олександр Олексійович (цивільна справа 433/859/16-ц)
10:00 Козлов Олексій Миколайович (цивільна справа 433/886/16-ц)
10:20 Скорнецький Дмитро Валерійович
(цивільна справа 433/885/16-ц)
11.07.2016 року
10:20 Рубан Наталія Едуардівна (цивільна
справа 433/976/16-ц)
11:10 Адоніна Олена Олексіївна (цивільна
справа 433/975/16-ц)
У разі неявки відповідачів в судове засідання суд розглядатиме справу без Вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області розглядає цивільну справу за
позовом Шевцової Юлії Анатоліївни до Зайцева Юрія Олексійовича, Зайцевої Юлії
В’ячеславівни, Хлудової Тетяни Павлівни,
Хлудової Віри Миколаївни про визнання осіб
такими, що втратили право користування
житловим приміщенням.
Відповідачі, Зайцев Юрій Олексійович,
Зайцева Юлія В’ячеславівна, Хлудова Тетяна
Павлівна, Хлудова Віра Миколаївна, викликаються на 29 червня 2016 року на 13-00 годину до Добропільського міськрайонного
суду (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, 39 а, кабінет №15), для
участі у розгляді справи у відкритому судовому засіданні.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття, повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
у їх відсутність.

Подільський районний суд м. Києва повідомляє Ломановського Олександра Валерійовича про те, що судове засідання у
справі за позовом публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Ломановського Олександра Валерійовича про
стягнення заборгованості за кредитним
договором, відбудеться у приміщенні Подільського районного суду м. Києва
(м. Київ вул. Хорива, 21, зал, с.з. № 6) під
головуванням судді Васильченка О.В.
06 липня 2016 року о 10 год. 00 хв.
Ваша явка або явка Вашого представника обов’язкова. Представник повинен
мати при собі довіреність та документ, що
посвідчує його особу.
У разі неявки у судове засідання без поважних причин справа буде розглянута за
Вашої відсутності на підставі наявних у
справі доказів.
Суддя Здоровиця О.В.
Суддя О. Васильченко

Херсонський міський суд Херсонської
області викликає як відповідача Бородило
Юрія Григоровича, 13.07.1970 року народження, останнє відоме місце проживання:
м. Херсон, вул. Дорофеєва, буд. 20, кв.
292, у судове засідання для розгляду цивільної справи № 766/2772/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства
Комерційний Банк «Приватбанк» до Бородило Юрія Григоровича про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Херсонського міського суду
Херсонської області 22.07.2016 року о
15:25 годині за адресою: м. Херсон, вул.
Маяковського, 6/29, 3 поверх, каб. 303.
У разі неявки в судове засідання відповідача, справа буде розглянута у його відсутність за наявними у справі доказами.
Суддя С. І. Майдан

У провадженні Голованівського районного суду Кіровоградської області, смт Голованівськ, знаходиться цивільна справа
№ 386/285/16-ц за позовом Публічного
Акціонерного Товариства Комерційний
банк «Приватбанк» до Лагорського Ігоря
Петровича про стягнення заборгованості
по кредитному договору.
Судовий розгляд справи на 12 липня
2016 року на 13 год. 30 хв. у Голованівському районному суді за адресою: смт
Голованівськ, вул. Соборна (Леніна), 18.
Суд викликає Лагорського Ігоря Петровича у судове засідання як відповідача.
Явка до суду обов’язкова. У разі неявки
відповідача до суду та неповідомлення
про причини неявки, справа буде розглянута за наявними у справі доказами з постановленням заочного рішення.
Суддя Гут Ю. О.

Лугинський районний суд Житомирської
області викликає Каращук Надію Петрівну
(останнє відоме місце проживання: вул. Колгоспна, буд.17, смт Лугини, Житомирської
області) як відповідача у судове засідання по
цивільній справі № 281/229/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Каращук Надії
Петрівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором.
Судовий розгляд справи відбудеться 25
липня 2016 року о 12 годині 00 хвилин у залі
судових засідань за адресою: 11301, Житомирська область, смт Лугини, вул. Карла
Маркса, 2 А. У разі неявки відповідача на вказане судове засідання, справа, згідно з вимогами ЦПК України, буде розглянута у її
відсутність.
При публікації оголошення про виклик до
суду, відповідач вважається повідомленим
про час та місце розгляду справи.

Суддя Б. П. Нечуй

Шевченківський районний суд м. Чернівці
викликає Яремко Дмитра Дмитровича,
12.08.1972 року народження, останнє місце
проживання вул. Ентузіастів, 12, кв. 96,
м. Чернівці, як відповідача в судове засідання
по цивільній справі за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційного банку
«ПриватБанк» до Яремко Дмитра Дмитровича про стягнення заборгованості. Судове
засідання призначене на 12-30 год. 04 липня
2016 року за адресою: м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, кабінет №20.
До зазначеної дати суд пропонує відповідачу надати заперечення на позов та докази
на їх підтвердження.
З опублікуванням оголошення про виклик,
відповідач вважається повідомленим про час
і місце розгляду справи і у випадку його неявки в судове засідання справа буде розглянута за його відсутності.
У разі Вашої неявки в судове засідання
справу буде розглянуто у Вашу відсутність.

Новомиргородський районний суд Кіровоградської області викликає Віватенка
Олега Валдісовича, 08.03.1986 р. н., в судове засідання як відповідача по цивільній
справі № 395/594/16-ц за позовною заявою Публічного акціонерного товариства
«Акцент-Банк» до Віватенка Олега Валдісовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.
Повідомляємо відповідача Віватенка
Олега Валдісовича, що справа призначена
до розгляду на 30 червня 2016 року о 09
годині 00 хвилин в приміщенні Новомиргородського районного суду за адресою:
м. Новомиргород, Кіровоградської області, вул. Соборності, 157.
У разі неявки відповідача в судове засідання та неповідомлення про причини неявки, суд розглядатиме справу за його
відсутності на підставі наявних у справі
доказів.
Суддя В. М. Чебан
Суддя С. В. Щенюченко

В Овідіопольському районному суді Одеської області суддею Куркан М.М. 26 липня 2016 року о 14 год. 00 хв.
буде слухатися цивільна справа № 509/1329/16-ц за позовом Дарієнко Анатолія Олександровича до Шиманської
Ірини Станіславівни, Шиманського Ігоря Миколайовича про визнання угоди дійсною.
Овідіопольський районний суд Одеської області пропонує Шиманській Ірині Станіславівні, Шиманському Ігорю
Миколайовичу подати до суду пояснення, заперечення та всі наявні у них докази у справі особисто або через
представника.
У разі неявки Шиманської Ірини Станіславівни, Шиманського Ігоря Миколайовича на судове засідання, справа
буде розглянута за їх відсутності.

Апеляційний суд Чернігівської області в порядку ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає в судове засідання відповідача Кадкіну
Оксану Вікторівну, останнє відоме місце проживання: Російська Федерація, м. Воронеж, у справі за позовом Струтинської
Ганни Панасівни до Чернігівської міської ради, Кадкіної Оксани Вікторівни про визнання спадкоємцем четвертої черги за
законом та визнання в порядку спадкування за законом права власності на квартиру, третя особа — Приватний нотаріус
Чернігівського міського нотаріального округу Борисова Тетяна Анатоліївна.
Судове засідання відбудеться о 13 годині 00 хвилин 20 липня 2016 року в приміщенні апеляційного суду Чернігівської
області, за адресою: вул. Г. Полуботка, 2, м. Чернігів, 14000.
У разі неявки відповідача Кадкіної Оксани Вікторівни в судове засідання без поважних причин або неповідомлення про
причини неявки, справу буде розглянуто за відсутності відповідача, за наявності доказів, що містяться в матеріалах справи.

Суддя М. М. Куркан

Суддя В. М. Шевченко

Для проведення слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні № 42015000000000584 від 02.04.2015 за ч. 1 ст. 111 КК України відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України до прокуратури
Автономної Республіки Крим за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, викликаються підозрювані:
– до начальника слідчого відділу Нестеренка С.Д. (044-200-67-30):
на 09 год. 29.06.2016 – Абдураімов Енвер Елімдарович 16.10.1973 р.н.,
на 10 год. 29.06.2016 – Авідзба Анатолій Мканович, 10.02.1951 р.н.,
на 11 год. 29.06.2016 – Аржанцев Ігор Володимирович 25.06.1962 р.н.,
на 12 год. 29.06.2016 – Акімов Сергій Іванович, 17.06.1953 р.н.,
на 14 год. 29.06.2016 – Андреєв Олексій Веніамінович 05.04.1960 р.н.,
на 15 год. 29.06.2016 – Бабенко Геннадій Олександрович 24.06.1950 р.н.,
на 16 год. 29.06.2016 – Баталін Олександр Сергійович, 29.06.1946 р.н.,
на 17 год. 29.06.2016 – Бахарєв Костянтин Михайлович 20.10.1972 р.н.,
на 09 год. 30.06.2016 – Бєзазієв Лєнтун Романович 18.03.1942 р.н.,
на 10 год. 30.06.2016 – Бєляєв Володимир Володимирович 06.08.1970 р.н.,
на 11 год. 30.06.2016 – Юревич Микола Іванович 26.04.1960 р.н.,
на 12 год. 30.06.2016 – Янакі Микола Леонтійович 02.08.1969 р.н.,
на 14 год. 30.06.2016 – Янченко Іван Миколайович 01.08.1950 р.н.
– до слідчого в ОВС слідчого відділу Фролова В.П. (044-200-67-34):
на 09 год. 29.06.2016 – Васильєв Олександр Модестович 03.09.1959 р.н.,
на 10 год. 29.06.2016 – Васютін Іван Сергійович, 18.11.1989 р.н.,
на 11 год. 29.06.2016 – Гафаров Едіп Саїдович 09.05.1952 р.н.,
на 12 год. 29.06.2016 – Георгіаді Лариса Федорівна, 16.05.1960 р.н.,
на 14 год. 29.06.2016 – Глобинець Григорій Іванович 12.09.1952 р.н.,
на 15 год. 29.06.2016 – Гордєєв Олег Костянтинович 04.11.1968 р.н.,
на 16 год. 29.06.2016 – Гриневич Валерій Васильович 12.09.1968 р.н.,
на 17 год. 29.06.2016 – Губанов Володимир Дмитрович 17.08.1951 р.н.,
на 09 год. 30.06.2016 – Дьомін Єгор Ігорович 07.06.1985 р.н.,
на 10 год. 30.06.2016 – Доніч Сергій Георгійович, 12.12.1961 р.н.
– до старшого слідчого СВ Снігаря М.І. (044-200-67-28):
на 09 год. 29.06.2016 – Єгоров Сергій Вікторович, 16.05.1957 р.н.,
на 10 год. 29.06.2016 – Заїченко Анатолій Анатолійович 05.08.1969 р.н.,
на 11 год. 29.06.2016 – Зайцев Петро Дмитрович 05.07.1952 р.н.,
на 12 год. 29.06.2016 – Запорожець Петро Петрович 11.01.1950 р.н.,
на 14 год. 29.06.2016 – Захаров В’ячеслав Романович 31.01.1947 р.н.,
на 15 год. 29.06.2016 – Ільясов Ремзі Ільясович 12.04.1958 р.н.,
на 16 год. 29.06.2016 – Іоффе Григорій Адольфович 03.04.1953 р.н.,
на 17 год. 29.06.2016 – Калин Петро Савелійович 26.09.1949 р.н.,
на 09 год. 30.06.2016 – Каракулькин Андрій Володимирович 04.05.1965 р.н.,
на 10 год. 30.06.2016 – Клюєва Ірина Дмитрівна, 13.08.1966 р.н.
– до начальника відділу Блудової С.М. (044-200-56-14):
на 09 год. 29.06.2016 – Кличніков Володимир Миколайович, 24.08.1964 р.н.,
на 10 год. 29.06.2016 – Ковітіді Ольга Федорівна, 07.05.1962 р.н.,
на 11 год. 29.06.2016 – Колісниченко Микола Петрович, 07.08.1949 р.н.,
на 12 год. 29.06.2016 – Коноваленко Галина Іванівна 06.12.1957 р.н.,
на 14 год. 29.06.2016 – Котовський Олександр Валерійович, 15.05.1963 р.н.,
на 15 год. 29.06.2016 – Косарєв Валерій Євгенович 21.06.1957 р.н.,
на 16 год. 29.06.2016 – Кубалов Казбек Таймуразович, 30.12.1964 р.н.,
на 17 год. 29.06.2016 – Лютіков Володимир Іванович, 27.12.1954 р.н.,
на 09 год. 30.06.2016 – Літовченко Геннадій Іванович, 02.02.1955 р.н.,
на 10 год. 30.06.2016 – Лубіна Людмила Євгенівна, 30.05.1957 р.н.
– до прокурора відділу Даниліна О.Є. (044-200-56-14):
на 09 год. 29.06.2016 – Лужецька Світлана Анатоліївна, 12.04.1966 р.н.,

на 10 год. 29.06.2016 – Лукашев Ігор Михайлович, 13.06.1962 р.н.,
на 11 год. 29.06.2016 – Мардоян Фрунзе Амазаспович, 01.02.1954 р.н.,
на 12 год. 29.06.2016 – Мєшков Володимир Вікторович, 28.02.1960 р.н.,
на 14 год. 29.06.2016 – Михайлов Євген Анатолійович, 02.09.1951 р.н.,
на 15 год. 29.06.2016 – Мустецов Вадим Анатолійович, 25.12.1962 р.н.,
на 16 год. 29.06.2016 – Нахлупін Віталій Германович, 19.04.1966 р.н.,
на 17 год. 29.06.2016 – Нараєв Геннадій Павлович, 03.08.1963 р.н.,
на 09 год. 30.06.2016 – Осипенко Володимир Валерійович, 28.12.1976 р.н.,
на 10 год. 30.06.2016 – Павленко Яніна Петрівна, 19.02.1976 р.н.
– до прокурора відділу Заболотного Д.С. (044-200-67-30):
на 09 год. 29.06.2016 – Пальчук Валерій Васильович, 27.04.1958 р.н.,
на 10 год. 29.06.2016 – Пермякова Ніна Петрівна 27.05.1958 р.н.,
на 11 год. 29.06.2016 – Рябков Олександр Павлович, 17.08.1956 р.н.,
на 12 год. 29.06.2016 – Рогатін Василь Петрович, 11.12.1957 р.н.,
на 14 год. 29.06.2016 – Русецький Олег Леонідович, 29.04.1961 р.н.,
на 15 год. 29.06.2016 – Савченко Світлана Борисівна, 24.06.1965 р.н.,
на 16 год. 29.06.2016 – Сидоренко Олександр Іванович, 22.06.1961 р.н.,
на 17 год. 29.06.2016 – Синюк Анатолій Сергійович, 07.10.1952 р.н.,
на 09 год. 30.06.2016 – Скляров Олександр Михайлович, 15.05.1949 р.н.,
на 10 год. 30.06.2016 – Смолянов Михайло Олександрович, 06.10.1956 р.н.
– до прокурора відділу Ковальчак В.В. (044-200-56-14):
на 09 год. 29.06.2016 – Степанов Валерій Степанович, 17.06.1953 р.н.,
на 10 год. 29.06.2016 – Тихомиров Олексій Миколайович, 11.05.1968 р.н.,
на 11 год. 29.06.2016 – Удовіна Ольга Максимівна 18.07.1953 р.н.,
на 12 год. 29.06.2016 – Фікс Єфим Зіс’євич, 27.11.1946 р.н.,
на 14 год. 29.06.2016 – Цеков Сергій Павлович, 28.09.1953 р.н.,
на 15 год. 29.06.2016 – Черняк Олексій Юрійович 27.08.1973 р.н.,
на 16 год. 29.06.2016 – Шаповаленко Віктор Вікторович, 12.04.1956 р.н.,
на 17 год. 29.06.2016 – Шевченко Юрій Віталійович, 27.05.1963 р.н.,
на 09 год. 30.06.2016 – Шмельков Владислав Валерійович, 13.11.1968 р.н.,
на 10 год. 30.06.2016 – Шувайников Сергій Іванович 01.08.1954 р.н.
Для проведення слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні № 42015010000000139 від 20.10.2015 за ч. 1 ст. 111 КК України відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК до слідчого в ОВС слідчого
відділу прокуратури АР Крим Фролова В.П. (044-200-67-34) за адресою:
м. Київ, вул. Московська, 8, викликається підозрюваний:
на 11 год. 30.06.2016 – Полонський Дмитро Анатолійович, 02.08.1981 р.н.
Для проведення слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні № 42015010000000114 від 17.07.2015 за ч. 1 ст. 111 КК України відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України до прокуратури
Автономної Республіки Крим за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, викликаються підозрювані:
– до начальника слідчого відділу Нестеренка С.Д. (044-200-67-30):
на 15 год. 30.06.2016 – Андрієвський Костянтин Віталійович, 24.07.1980 р.н.,
на 16 год. 30.06.2016 – Антонєнков Олександр Сергійович, 16.06.1959 р.н.,
на 17 год. 30.06.2016 – Антоненков Олег Сергійович 28.06.1965 р.н.,
на 09 год. 01.07.2016 – Авсейкова Наталя Іванівна 08.05.1956 р.н.,
на 10 год. 01.07.2016 – Басов Геннадій Анатолійович 01.12.1970 р.н.,
на 11 год. 01.07.2016 – Бєлогорцев Дмитро Альбертович, 19.12.1963 р.н.,
на 12 год. 01.07.2016 – Белик Дмитро Анатолійович 17.10.1969 р.н.,
на 14 год. 01.07.2016 – Богатиренко Сергій Васильович, 07.10.1978 р.н.
– до слідчого в ОВС слідчого відділу Фролова В.П. (044-200-67-34):
на 12 год. 30.06.2016 – Бондар Олексій Львович 14.04.1972 р.н.,
на 14 год. 30.06.2016 – Бородатов Анатолій Петрович 01.10.1946 р.н.,

на 15 год. 30.06.2016 – Бурштейн Сергій Абрамович, 25.09.1955 р.н.,
на 16 год. 30.06.2016 – Бріцин Михайло Михайлович 29.03.1985 р.н.,
на 17 год. 30.06.2016 – Вень Леонід Станіславович, 11.02.1956 р.н.,
на 09 год. 01.07.2016 – Генне Андрій Георгійович 08.04.1960 р.н.,
на 10 год. 01.07.2016 – Григоров Андрій Іванович, 16.01.1972 р.н.,
на 11 год. 01.07.2016 – Гоголінський Сергій Олександрович, 31.08.1971 р.н.,
на 12 год. 01.07.2016 – Глиняник Володимир Вікторович, 27.09.1977 р.н.
– до старшого слідчого СВ Снігаря М.І. (044-200-67-28):
на 11 год. 30.06.2016 – Демченко Володимир Леонідович, 08.09.1973 р.н.,
на 12 год. 30.06.2016 – Дойников Юрій Васильович 21.02.1960 р.н.,
на 14 год. 30.06.2016 – Дукін Микола Михайлович 11.04.1968 р.н.,
на 15 год. 30.06.2016 – Дубовик Євген Георгійович 30.09.1955 р.н.,
на 16 год. 30.06.2016 – Єрмаков Іван Федосович 01.01.1947 р.н.,
на 17 год. 30.06.2016 – Жунько Леонід Михайлович 09.06.1951 р.н.,
на 09 год. 01.07.2016 – Живодуєв Сергій Олександрович, 09.01.1956 р.н.,
на 10 год. 01.07.2016 – Журавльов Ілля Григорович 03.06.1971 р.н.
– до начальника відділу Блудової С.М. (044-200-56-14):
на 11 год. 30.06.2016 – Золотухін Леонід Якович 05.02.1961 р.н.,
на 12 год. 30.06.2016 – Іванов Сергій Володимирович 30.11.1956 р.н.,
на 14 год. 30.06.2016 – Іваніцька Галина Миколаївна, 11.11.1956 р.н.,
на 15 год. 30.06.2016 – Кабанов Євген Костянтинович, 14.11.1982 р.н.,
на 16 год. 30.06.2016 – Кунцевський Володимир Федосович, 06.07.1949 р.н.,
на 17 год. 30.06.2016 – Кіяшко Роман Володимирович 28.01.1969 р.н.,
на 09 год. 01.07.2016 – Кретов Дмитро Анатолійович 20.01.1973 р.н.,
на 10 год. 01.07.2016 – Колот Андрій Вікторович 01.06.1969 р.н.
– до прокурора відділу Даниліна О.Є. (044-200-56-14):
на 11 год. 30.06.2016 – Красільников Олександр Львович, 16.10.1960 р.н.,
на 12 год. 30.06.2016 – Кудряшов Петро Якович 24.08.1947 р.н.,
на 14 год. 30.06.2016 – Ковалишин Андрій Григорович, 17.07.1957 р.н.,
на 15 год. 30.06.2016 – Локтіонов Ігор Валентинович 05.05.1956 р.н.,
на 16 год. 30.06.2016 – Міщенко Юрій Вікторович 28.01.1967 р.н.,
на 17 год. 30.06.2016 – Мальцев Артем Олександрович 04.09.1976 р.н.,
на 10 год. 01.07.2016 – Моісейкін Олександр Миколайович, 19.10.1953 р.н.,
на 11 год. 01.07.2016 – Міщенко Михайло Геннадійович, 28.09.1961 р.н.
– до прокурора відділу Заболотного Д.С. (044-200-67-30):
на 11 год. 30.06.2016 – Непран Сергій Альбертович, 25.03.1968 р.н.,
на 12 год. 30.06.2016 – Плотников Геннадій Михайлович, 12.12.1952 р.н.,
на 14 год. 30.06.2016 – Пархоменко Василь Михайлович, 22.10.1947 р.н.,
на 15 год. 30.06.2016 – Потьомкін Сергій Арифович, 13.02.1970 р.н.,
на 16 год. 30.06.2016 – Прудникова Ніна Дмитрівна, 08.12.1958 р.н.,
на 17 год. 30.06.2016 – Риль Сергій Бернардович, 10.05.1966 р.н.,
на 09 год. 01.07.2016 – Саратов Валерій Володимирович 31.07.1953 р.н.,
на 10 год. 01.07.2016 – Смольянинов Сергій Ігорович 16.09.1977 р.н.
– до прокурора відділу Ковальчак В.В. (044-200-56-14):
на 11 год. 30.06.2016 – Стержанов Вадим Валерійович, 25.11.1969 р.н.,
на 12 год. 30.06.2016 – Старий Олександр Петрович 14.10.1959 р.н.,
на 14 год. 30.06.2016 – Ульянова Тетяна Олександрівна, 14.06.1965 р.н.,
на 15 год. 30.06.2016 – Харута Микола Петрович 24.03.1957 р.н.,
на 16 год. 30.06.2016 – Черніков Юрій Вікторович 30.10.1958 р.н.,
на 17 год. 30.06.2016 – Чекмезов Володимир Ілліч, 24.05.1951 р.н.,
на 09 год. 01.07.2016 – Шестов Сергій Миколайович 01.02.1961 р.н.,
на 10 год. 01.07.2016 – Ярмовський Андрій Анатолійович 16.09.1966 р.н.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Лисичанський міський суд Луганської області викликає як відповідачів:
Худолєй Євгена Володимировича, 20.03.1987 р.н. (відоме місце реєстрації: Луганська
область, Перевальський район, с. Фащівка, пр. Комсомольський, б.4, кв. 10) по справі №
415/2786/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приват
Банк» про стягнення заборгованості у судове засідання, що відбудеться 05 липня 2016 року
8-30 год. в приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ Луганської обл., вул. Штейгерська,
буд. 38, зал №2;
Крапчатова Сергія Миколайовича, 28.04.1983 р.н., (відоме місце реєстрації: Луганська
область, Перевальский район, с. Городище, вул. Леніна, буд. 22 ) по справі № 415/2787/16ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приват Банк» у судове засідання, що відбудеться 05 липня 2016 року 8-50 год. в приміщенні суду за адресою:
м. Лисичанськ, Луганської обл., вул. Штейгерська, буд. 38, зал № 2;
Хом’якова Віктора Геннадійовича, 23.01.1978 р.н. (відоме місце реєстрації: Луганська область, м. Алчевськ, вул. Калініна, буд. 59, кв. 5) по справі № 415/2788/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приват Банк» про стягнення
заборгованості у судове засідання, що відбудеться 05 липня 2016 року 9-10 год. в приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ Луганської обл., вул. Штейгерська, буд. 38, зал №2;
Сергієнко Павла Григоровича, 14.12.1983 р.н., (відоме місце реєстрації: Луганська область, м. Перевальськ, вул. Пушкіна, б.1, кв. 1), по справі № 415/2789/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приват Банк» про стягнення
заборгованості у судове засідання, що відбудеться 05 липня 2016 року о 09-30 год. в приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ Луганської обл., вул. Штейгерська, буд. 38, зала
№ 2;
Куприянова Миколу Миколайовича, 15.12.1965 р.н., (відоме місце реєстрації: Луганська
область, Брянківський район, с. Южна Ломуватка, вул. Руднєва, буд. 9, кв. 3) по справі №
415/2463/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приват
Банк» про стягнення заборгованості у судове засідання, що відбудеться 06 липня 2016 року
10-00 год. в приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ Луганської обл., вул. Штейгерська,
буд. 38, зал № 2.
До розгляду цивільної справи відповідачам пропонується надати суду письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.
У разі неявки відповідачів у судове засідання, справу буде розглянуто на підставі наданих
суду документів, відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська викликає в судове засідання Зеленіна
Михайла Михайловича по справі за позовом Фізичної особи — підприємця Павловського Володимира Гавриловича до Зеленіна Михайла
Михайловича про розірвання трудового договору. Засідання відбудеться 14 липня 2016 року
о 16 год. 30 хв. під головуванням судді Женеску
Е.В., в приміщенні Бабушкінського районного
суд м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Дмитра Яворницького (пр.
Карла Маркса), буд.57, каб.202.
Явка Зеленіна Михайла Михайловича в судове засідання обов’язкова. У разі неявки в судове засідання справа буде розглядатись за
відсутності відповідача на підставі ч.9 ст.74 ЦПК
України і на підставі наявних у справі доказів
судом може бути ухвалено рішення.

Конкурс на банківське обслуговування
спільного із Міжнародним банком
реконструкції та розвитку і Фондом чистих
технологій проектом «Підвищення
енергоефективності в секторі
централізованого теплопостачання України»
Міністерство фінансів України оголошує
конкурс по відбору закордонного банку для
відкриття акредитивів в рамках позики між
Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку/ФЧТ «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого
теплопостачання України» (№8387-UA;
№TF016327).
Пропозиції просимо подати до 06 липня
2016 року.
З інформацією щодо необхідного пакета
документів для участі в конкурсі можна ознайомитися в Наказі Міністерства фінансів
України №299 від 07.05.2002 року, зі змінами.
Інформація щодо позики розміщена на
офіційному сайті Міністерства фінансів України minfin.gov.ua.
Адреса та телефон:
01008, м. Київ 8, вул. Грушевського, 2/2,
Міністерство фінансів України
Департамент співробітництва з міжнародними організаціями.
т. (044) 277-54-84/85/83 ф. (044) 277-5484
Контактні особи: Шведенко О.М., Саприкіна Л. В., Шут І.В.
Інформацію для ЗМІ можна отримати в
Прес-службі Мінфіну за тел. (044)206-58-49,
а також надіславши запит на електронну адресу presa@minfin.gov.ua.
Білоцерківський міськрайонний суд Київської області по цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства «Кредобанк» до Шевченка Андрія Георгійовича про
дострокове стягнення заборгованості та пені
за кредитним договором, викликає до суду
відповідача Шевченка Андрія Георгійовича, зареєстрованого за адресою: Київська область,
Білоцерківський район, с. Трушки, вул. Радянська, буд. 15.
Судове засідання відбудеться 05 липня
2016 року о 15 годин 00 хвилин в приміщенні
Білоцерківського міськрайонного суду Київської області, за адресою: Київська область,
м. Біла Церква, вул. Першотравнева, 4 а, зал
№ 3, суддя Жарікова О.В.
В разі неявки відповідача до суду справу
буде розглянуто в його відсутність.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Радянська, буд. 39А)
розглядає цивільні справи за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Горюшко Євгенії
Андріївни про стягнення заборгованості за
кредитним договором.
Відповідач Горюшко Є.А. викликається на
01 серпня 2016 року на 09.00 годину до Добропільського міськрайонного суду, кабінет
№ 7, для участі у розгляді справи. До розгляду цивільної справи пропонується надати
суду письмові пояснення та заперечення, а
також усі наявні докази по справі.
- за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до
Мед Надії Василівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач Мед Н.В. викликається на 01
серпня 2016 року на 09.00 годину до Добропільського міськрайонного суду, кабінет №
7, для участі у розгляді справи. До розгляду
цивільної справи пропонується надати суду
письмові пояснення та заперечення, а також
усі наявні докази по справі.
У випадку неприбуття до судового засідання відповідачів, необхідно повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута у їх відсутність на підставі наявних у них даних чи доказів і ухвалено заочне
рішення.

Суддя Женеску Е.В.

Котенка Олександра Михайловича, що
проживає за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 4, кв. 33, викликає Дарницький
районний суд м. Києва на 29 червня 2016
р. о 09 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул.
Кошиця, 5 а, зал № 209, для участі в судовому засіданні по цивільній справі за
позовом ГУ МВС України в м. Києві до Котенка О.М. про відшкодування шкоди.
У разі неявки до суду, справу буде розглянуто по суті за наявними у справі матеріалами у Вашу відсутність в порядку
ст. 169 ч. 4 ЦПК України.
У випадку неявки відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини своєї неявки.
Суддя Н. О. Кириченко
Суддя Л. Б. Чернобривко

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя (суддя Апаллонова Ю.В.) викликає в судове засідання (провадження № 335/8559/15-к,
1-кп/335/61/2016) обвинуваченого Сербу Володимира Івановича, 08.01.1960 року народження,
останнє відоме місце реєстрації: м. Запоріжжя,
вул. Розваги, 27, кв.19 по кримінальному провадженню № 42014080000000272 за обвинуваченням Серби Володимира Івановича у вчиненні
злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 294,
ч. 1 ст. 365 КК України, яке відбудеться
20.07.2016 року о 15-30 год. за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 51, зал судових засідань № 1.
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений
вважається належним чином ознайомленим з її
змістом.

Конкурс на банківське обслуговування
спільного із Міжнародним банком
реконструкції та розвитку і Фондом чистих
технологій проектом
«Розвиток міської інфраструктури - 2»
Міністерство фінансів України оголошує
конкурс по відбору закордонного банку для
відкриття акредитивів в рамках позики між
Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку/ФЧТ «Розвиток міської
інфраструктури - 2» (№8391-UA; №TF017112).
Пропозиції просимо подати до 06 липня
2016 року.
З інформацією щодо необхідного пакета
документів для участі в конкурсі можна ознайомитися в Наказі Міністерства фінансів
України №299 від 07.05.2002 року, зі змінами.
Інформація щодо позики розміщена на
офіційному сайті Міністерства фінансів України minfin.gov.ua.
Адреса та телефон:
01008, м. Київ 8, вул. Грушевського, 2/2,
Міністерство фінансів України
Департамент співробітництва з міжнародними організаціями.
т. (044) 277-54-84/85/83 ф. (044) 277-5484
Контактні особи: Шведенко О.М., Саприкіна
Л. В., Шут І. В.
Інформацію для ЗМІ можна отримати в
Прес-службі Мінфіну за тел. (044)206-58-49,
а також надіславши запит на електронну адресу presa@minfin.gov.ua.

Подільський районний суд м. Києва повідомляє Михайленко Олександра Анатолійовича, що був зареєстрований за
адресою: м. Київ, вул. Сошенка, 10 а, про
те, що судове засідання по справі
758/3129/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Ідея Банк» до
Михайленко Олександра Анатолійовича
про стягнення боргу, відбудеться 11
липня 2016 р. о 10 год. 00 хв. в приміщенні суду (м. Київ, вул. Хорива, 21, каб.
№ 8) під головуванням судді Зарицької
Ю. Л. Ваша явка або явка Вашого представника є обов’язковою. В разі Вашої
або Вашого представника неявки буде постановлено рішення.
Броварський міськрайонний суд Київської області викликає як відповідача
Прокопенка Сергія Михайловича у справі
за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк»
до
Прокопенка
Сергія
Михайловича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Розгляд справи призначено на 11 серпня 2016 року на 14 год. 00 хв. у приміщенні Броварського міськрайонного суду
Київської області за адресою: місто Бровари Київської області, вулиця Грушевcького, 2, каб. № 206.
Суддя Дутчак І. М.

Суддя Діденко С.О.
Оболонський районний суд м. Києва
викликає Поліновську (Панкову) Т.А.,
як відповідача по цивільній справі
№ 2/756/3320/16 за позовом Поліновського Бориса Овсійовича до Поліновської (Панкової) Тетяни Анатоліївни про
розірвання шлюбу на 15 серпня 2016
року на 16-00 годину.
Адреса суду м. Київ, вул. Тимошенка,
2-є, каб.18, суддя К.А. Васалатій.
Наслідки неявки в судове засідання
особи, яка бере участь у справі, передбачені ст.ст. 169, 170 ЦПК України, ст. 1853 КпАП України.
Летичівський районний суд Хмельницької області викликає у судове засідання на 08 липня 2016 року на 09 год. в
приміщення суду смт Летичів, пров.
Шкільний, 4 а, як відповідача Бабешка
Олега Романовича, 04.02.1989 року народження, зареєстрованого за адресою:
смт Меджибіж, вул. Ветеринарна, 7, кв. 5
Летичівського району Хмельницької області, по справі за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», представник позивача Сафір
Ф.О., до Бабешка Олега Романовича про
стягнення заборгованості.
Явка відповідача у судове засідання
обов’язкова, однак його неявка не є перешкодою для розгляду справи.
Суддя С.О. Курнос

Бучацький районний суд Тернопільської області викликає в судове засідання як відповідача Гуцуляка Володимира Васильовича, місце перебування якого невідоме, останнє місце проживання: с. Возилів, Бучацького району, Тернопільської
області, по справі за позовом Гуцуляк Ірини Михайлівни до Гуцуляка Володимира Васильовича про розірвання шлюбу.
Розгляд справи призначено на 10 год. 00 хв. 20 липня 2016 року в приміщенні Бучацького районного суду Тернопільської області за адресою: м. Бучач, вул. Міцкевича, 11. Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки, відповідач повинен
повідомити суд про причини.
В разі неявки без поважної причини справу буде розглянуто у його відсутності згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК України за наявними в ній доказами.

Суддя В.Б. Федорончук

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Гаврилов В.А.)
викликає в судове засідання відповідача Міщенко Христину Миколаївну у справі за позовом Міщенка Андрія Федоровича про
визнання особи такою, що втратила право
користування квартирою і про зняття її з реєстрації.
Останнє місце проживання відповідача:
вул. Кадіївська, 8/37, м. Донецьк.
Судове засідання призначене на 30 червня
2016 р. о 09:00 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб.407. У разі
неявки відповідача у судове засідання
справа, згідно з вимогами ЦПК України,
може бути розглянута за його відсутністю.

Подільський районний суд м. Києва повідомляє Андрієвську Світлану Вікторівну, що зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. М.Гречка,
18-д, кв. 16, та Андрієвського Вадима Володимировича, що зареєстрований за адресою: м.
Київ, вул. Блюхера, 7, кв. 78, про те, що судове
засідання по справі 758/1461/16-ц за позовом
Служби в справах дітей Подільської районної в
м. Києві державної адміністрації в інтересах малолітнього Андрієвського Даниїла Вадимовича
до Андрієвської Світлани Вікторівни, Андрієвського Вадима Володимировича про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів,
відбудеться 07 липня 2016 р. о 10 год. 00 хв. в
приміщенні суду (м. Київ, вул. Хорива, 21, каб.
№8), під головуванням судді Зарицької Ю. Л.
Ваша явка або явка Вашого представника є
обов’язковою. В разі Вашої або Вашого предСуддя В. А. Гаврилов ставника неявки, буде постановлено рішення.

Загублений паспорт громадянина
Коменуельс оф Домініка на ім’я
Ель-Бадауі Хуссейн Мохаммад Хуссейн,
рік народження 05.03.1952 р. –
вважати недійсним.

The lost passport of the citizen of the
Commonwealth of Dominica in the name
of Hussein Mohammad Hussein El Badaui,
born on 05.03.1952 consider as invalid.
Голосіївський районний суд м. Києва викликає відповідача Іваненка Ігоря Олександровича,
третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги
щодо предмета спору: Іваненко Олександра Ігорівна, Комунальний концерн «Центр Комунального сервісу», Комунальне підприємство
«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району міста Києва»
по цивільній справі за позовом Іваненко Галини
Валентинівни до Іваненка Ігоря Олександровича, треті особи, які не заявляють самостійні
вимоги щодо предмета спору: Іваненко Олександра Ігорівна, Комунальний концерн «Центр
Комунального сервісу», Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району міста
Києва» про визнання особи такою, що втратила
право користування житловим приміщенням.
Остання відома адреса місцезнаходження
відповідача Іваненка Ігоря Олександровича:
03143 м. Київ, вул. Заболотного, 138, кв. 67.
Остання відома адреса місцезнаходження
третіх осіб Іваненко Олександри Ігорівни: 03143
м. Київ, вул. Заболотного, 138, кв.67; Комунальний концерн «Центр Комунального сервісу»:
03187 м. Київ, вул. Заболотного, 20-а;
Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району міста Києва»: 03187 м. Київ,
вул. Заболотного, 20-а.
Судове засідання відбудеться в приміщенні
суду за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, буд. 14-а, каб. № 15 08 серпня
2016 року о 09 год. 30 хв.
В разі неявки на вказане судове засідання,
суд розглядатиме справу без участі відповідача.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Беженаря Павла Валерійовича, 06.07.1991 р. н., зареєстрованого в
м. Чернівці, вул. Каспійська, 46/1, як відповідача по справі за позовом Беженар
М.А. до відповідача про визнання особи
такою, що втратила право користування
житлом.
Судове засідання відбудеться 11 липня
2016 року о 09-30 год. за адресою: 58001,
м. Чернівці, вул. Кафедральна, 4, кабінет
№ 19. Ваша явка обов’язкова і у випадку
неявки в судове засідання, справа буде
розглянута у Вашу відсутність.
Суддя В. Г. Смотрицький
Оболонський районний суд міста Києва
викликає як відповідача Разумнікова
Юрія Михайловича (останнє відоме місце
проживання: м. Київ, вул. Лайоша Гавро,
7, 67) у судове засідання на 14.07.2016
року на 09 год. 30 хв., у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства «Ідея Банк»
до Разумнікова Юрія Михайловича про
стягнення богу за кредитним договором.
В разі неявки в судове засідання,
справа буде розглянута у відсутність відповідача на підставі зібраних по справі
доказів.
Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка,
2-є, каб. 21, суддя Яценко Н.О.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваному Підсушній Марії Володимирівні, що проживає за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Магістральна, буд. 15,
кв. 111, на підставі ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК
України, Вам необхідно з’явитися 24 червня
2016 року до каб. 7 СВ УСБУ в Донецькій області, до слідчого Тимка В.С., за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Енгельса,
буд. 33, для проведення слідчих (процесуальних) дій за Вашою участю у кримінальному
провадженні № 12015050000000438 за ч.1
Суддя А.В. Новак ст.258-3 КК України.

Оріхівський районний суд Запорізької
області викликає Барановського Сергія
Васильовича, 08.07.1976 року народження, в судове засідання по кримінальному провадженню № 1-кп/323/57/16 за
обвинуваченням Барановського Сергія
Васильовича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст.
263; ч. 2 ст. 263-1; ч. 2 ст. 28, ст. 113; ч. 2
ст. 28, ч. 3 ст. 15 ст. 113 КК України, яке
відбудеться 12 серпня 2016 року о 10-00
год. в приміщенні суду за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Першотравнева, 23, каб. № 12.
Суддя С. П. Букрєй
Суддя Плечищева О.В.
Бахмацький районний суд ЧернігівБілокуракинський районний суд Луганської області викликає як відповідача
Кошмал Наталію Іванівну в судове засі- ської області (суддя Скворцова В. Г.) 29
дання у цивільній справі № 728/1460/16- лютого 2016 року розглянув цивільну
ц за позовом Наумової Оксани
Владиславівни до Кошмал Наталії Іва- справу № 409/243/16-ц за позовом Романівни про стягнення боргу за договором
позики. Розгляд справи відбудеться нюка Сергія Анатолійовича до Олійника
02.08.2016 року о 14:30 год. в залі Бах- Ігоря Володимировича про усунення пемацького районного суду за адресою: м.
Бахмач Чернігівської області, вул. Собор- решкод в користуванні правом приватної
ності,42. Відповідно до ч.9 ст. 74 ЦПК України з опублікуванням оголошення про власності шляхом зняття з реєстраційвиклик відповідач вважається повідомле- ного обліку. По справі винесено заочне
ним про час і місце розгляду справи.
Суддя Н.В.Лобода рішення про задоволення позову.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5)
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ
КБ «Приват банк» до Бурдєєвої Олени Вікторівни про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідач у справі
Бурдєєва Олена Вікторівна (зареєстрована за
адресою: 86491, Донецька обл., Єнакіївська
міська рада, м. Ольховатка, вул. Комсомольська, буд. 40, кв. 21) викликається на 29 червня 2016 року о 10-50 годині до суду, каб.
№ 308, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття відповідач повинен повідомити
суд про причини неявки інакше справа буде
розглянута за його відсутності.

Сватівcький районний суд Луганської обл. викликає відповідачів за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості у судові засідання, які відбудуться:
29.06.2016 року
14:00 Стельмах Олена Василівна (цивільна справа
426/7010/15-ц)
14:20 Курносов Сергій Миколайович (цивільна справа
426/6985/15-ц)
15:00 Воронкова Ірина Володимирівна (цивільна справа
426/7084/15-ц)

15:30 Каширських Лариса Володимирівна (цивільна справа
426/6987/15-ц)
16:00 Чернушкін Дмитро Вікторович (цивільна справа
426/7112/15-ц)
16:30 Бондаренко Вікторія Павлівна (цивільна справа
426/7089/15-ц).
У разі неявки відповідача в судове засідання суд розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

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

Суддя Половинка В.О.

22 червня 2016 року, середа, № 116
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оголошення
Новопсковський районний суд Луганської області викликає Уразгільдєєву Нелю Фаридівну, Савченко Тетяну Олексіївну як відповідачів в судове засідання для розгляду
цивільної справи ЄУ № 420/41/16-ц (провадження
№2/420/274/16) за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Уразгільдєєвої Нелі Фаридівни, Савченко Тетяни Олексіївни про стягнення заборгованості, яке відбудеться 29 червня 2016 року
о 16 годині 00 хвилин (резервна дата судового засідання 04
липня 2016 року о 16 годині 00 хвилин) в приміщенні Новопсковського районного суду за адресою: Луганська область, смт Новопсков, вул. Українська, 28.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Шевченківський районний суд м. Чернівців викликає
Генчеву Олену Михайлівну, 30.06.1971 р.н., зареєстровану в м. Чернівці по вул. Південно-Кільцевій, 1/2, Кицелюк Юрія Михайловича, 12.04.1961 р. н.,
зареєстрованого в м. Чернівців вул. Південно-Кільцева,
1/2, як відповідачів по справі за позовом Барбакар К.Є.,
Новак Х.Є до відповідачів та Чернівецької міської ради
про визнання права власності на частину квартири.
Судове засідання відбудеться 29 червня 2016 року о
09-30 год. за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Кафедральна 4, кабінет № 19. Ваша явка обов’язкова і у випадку неявки в судове засідання справа буде розглянута
у Вашу відсутність.

Суддя С.І. Колесник

Суддя Бондар Ю.О.

Суддя Смотрицький В. Г.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як
відповідача Ніколаєва Дмитра Вікторовича за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Ніколаєва Дмитра
Вікторовича про стягнення заборгованості. Судове
засідання відбудеться 13.09.2016р. о 12 год. 30 хв.
у приміщенні Суворовського районного суду м.
Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського
козацтва, 68, зала судових засідань № 19. У разі неявки Ніколаєва Дмитра Вікторовича у судове засідання воно буде проведене у його відсутність.
Суддя Н.В. Виноградова

Новоселицький районний суд Чернівецької області викликає Солом’яного Андрія Васильовича, останнє відоме місце проживання: вул. Бережанська,
8, м. Чернівці як відповідача в судове засідання по
цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
до Солом’яного Андрія Васильовича про стягнення
заборгованості.
Розгляд справи відбудеться об 11 годині 00 хвилин 05 липня 2016 року в Новоселицькому районному суді Чернівецької області. У разі неявки
відповідача в судове засідання справа буде розглянута без його участі.
Суддя Павлінчук С.С.

Славутський міськрайсуд Хмельницької області повідомляє, що 30.06.2016 року о 08 годині 00 хвилин в Славутському міськрайсуді по вул. Я. Мудрого, 48 а,
Хмельницької області, буде розглядатися цивільна справа
за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Альохіна Дмитра Миколайовича, 19.08.1982 р.н., жителя м. Славута, вул. Кн.
Сангушків, 157, Хмельницької області про стягнення заборгованості за кредитним договором. Явка відповідача
Альохіна Д.М. обов’язкова.
Відповідач Альохін Д.М. повинен надати заперечення
проти позову та докази, яким він обгрунтовується. В разі
неявки відповідача справа буде розглянута без його участі.

Вінницький міський суд Вінницької області викликає Плєшка Олексія Михайловича, 11.10.1966 р.н., у
судове засідання, яке відбудеться 01.07.2016 року
об 11:00 год. за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17 (зал № 6), як відповідача у цивільній
справі № 127/10020/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до Плєшка Олексія Михайловича про
стягнення заборгованості. У випадку неявки відповідача у судове засідання, справу буде розглянуто
за його відсутності за наявними у справі доказами.
Суддя Іщук Т.П.

Постійно діючий третейський суд при ВГО «Союз
інвесторів України» викликає ТОВ «Титан-Гласс»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 37181045)
як відповідача та ТОВ «Оріон-Гласс» (ідентифікаційний код юридичної особи: 31476297) як третю особу
у справі № 35/16 за позовом ПАТ «Сбербанк» про
стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 08.07.2016 р. о
15:10 год. у приміщенні третейського суду за адресою: м. Київ, вул. Заболотного, 150 А, оф. 8. Явка
обов’язкова.
Третейський суддя Яворська Н. М.

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відповідача у судове засідання Борового
Олександра Володимировича по справі №
433/353/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства Комерційний банк «Хрещатик» до Борового Олександра Володимировича про стягнення заборгованості.
Засідання відбудеться 02 липня 2016 року о 10
год. 00 хв., за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.
У разі неявки, суд розглядатиме справу без Вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Крівоклякіна Н.В.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходиться цивільна справа за №
310/2417/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України» в особі філії
– Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» до Гринкевич Сергія Олександровича про стягнення заборгованості. Судовий розгляд справи призначено на 04 липня
2016 року об 11 год. 00 хв. в приміщенні Бердянського
міськрайонного суду за адресою: Запорізька область,
м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 409. Суддя Парій
О.В. тел. (код 06153) 4-70-63.
Суд викликає Гринкевич Сергія Олександровича як відповідача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки
справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

Уманський міськрайонний суд Черкаської області
(20300, м. Умань, вулиця Коломенська, 18) викликає
в судове засідання о 16 годині 20 хвилин 30 червня
2016 року Гнатенко Меланію Іванівну, як відповідача
у справі за позовом ПАТ «ВіЕйБі банк» до Гнатенко
Меланії Іванівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором.
У разі неявки та неповідомлення суду про причини
неявки, справу буде вирішено без участі Гнатенко
Меланії Іванівни, за наявними у справі доказами і постановлено заочне рішення.
Суддя О.С. Кімстачов

Печерський районний суд м. Києва повідомляє, що
судове засідання у справі за позовом Мельникової Леонори Григорівни до Публічного акціонерного товариства
«Банк Таврика», Товариства з обмеженою відповідальністю «Висока Вежа», Корнієнко Тетяни Юріївни, Лі Кангока про визнання права власності, визнання недійсними
договорів та витребування майна з незаконного володіння, яке призначено на 30.06.2016 року о 09 год. 30
хв. за адресою: м. Київ, 01601, вул. Хрещатик, 42-А, каб.
12 (головуючий суддя Цокол Л.І.).
В разі неявки в судове засідання відповідача Лі Кангока, місце проживання якого невідоме, справа буде
розглянута за його відсутності, відповідно до ст. 169
ЦПК України.

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає в судове засідання Шишову Ольгу Володимирівну, 06.06.1968 р.н., як відповідача у цивільній
справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про звільнення майна з-під арешту. Судове засідання відбудеться 17.08.2016 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні
суду за адресою: 70500, 3апорізька область, м. Оріхів, вул. Першотравнева, 23. У разі неявки позов розглядатиметься на підставі документів, наявних у
матеріалах справи суду.
Суддя Плечищева О.В.

Печерський районний суд м. Києва повідомляє, що
судове засідання у справі за позовом Мельникової Леонори Григорівни до Публічного акціонерного товариства
«Банк Таврика», Товариства з обмеженою відповідальністю «Висока Вежа», Корнієнко Тетяни Юріївни, Лі Кангока про визнання права власності, визнання недійсними
договорів та витребування майна з незаконного володіння, яке призначено на 30.06.2016 року о 09 год. 30
хв. за адресою: м. Київ, 01601, вул. Хрещатик, 42-А, каб.
12 (головуючий суддя Цокол Л.І.)
В разі неявки в судове засідання відповідача Корнієнко Тетяни Юріївни, місце проживання якої невідоме,
справа буде розглянута за її відсутності, відповідно до
ст. 169 ЦПК України.

Розгляд справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Руденко Катерини Олексіївни 27.08.1983 р.н.
(адреса: 87303, Донецька обл., Амвросіївський р-н,
с. Нижньокринське, вул. Гагаріна, буд. 6, кв. 3) про
стягнення заборгованості за кредитним договором
призначено на 10 годину 00 хвилин 01.07.2016 року
у приміщенні Оріхівського районного суду за адресою: Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Першотравнева
б. 23. У разі неявки у судове засідання відповідача
справа буде розглянута за її відсутності за наявними
у справі доказами з постановленням заочного рішення.
Суддя Н.О. Кириченко
Суддя Фісун Н.В.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходиться цивільна справа №
310/3779/16-ц за позовом ПАТ «Акцент-Банк» до Саєнка
О.А. про стягнення заборгованості.
Розгляд справи призначено на 30.06.2016 року о
13.10 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Консульська, 64, зала судового засідання 411.
Суд викликає Саєнка Олександра Альбертовича як
відповідача.
Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде розглянута за наявними матеріалами.

Петрівським районним судом Кіровоградської
області викликається до суду:
- Гнедюк Ірина Петрівна (останнє відоме місце
проживання: 28322, Кіровоградська обл., Петрівський р-н, с. Петрівське) об 11 годині 00 хвилин
04.07.2016 р. для участі у розгляді справи №
400/935/16-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Петрівським районним судом Кіровоградської
області викликається до суду:
- Васіленко Юлія Володимирівна (останнє відоме місце проживання: 28327, Кіровоградська
обл., Петрівський р-н, с. Рядове, вул. Дружби, буд.
2) о 10 годині 00 хвилин 04.07.2016 р. для участі
у розгляді справи № 400/932/16-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Суддя С.І. Колесник

Постійно діючий Третейський суд при ВГО «Союз
інвесторів України» викликає ТОВ «Скляна компанія
«Оріон-Гласс» (ідентифікаційний код юридичної
особи: 38765025) як відповідача та ТОВ «ОріонГласс» (ідентифікаційний код юридичної особи:
31476297) як третю особу у справі № 34/16 за позовом ПАТ «Сбербанк» про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 08.07.2016 р. о
15.00 год. у приміщенні Третейського суду за адресою: м. Київ, вул. Заболотного, 150-А, оф. 8. Явка
обов’язкова.
Суддя С.І. Майдан
Третейський суддя Трубчанінов С. С.

Херсонський міський суд Херсонської області викликає
як відповідача Гречко Юрія Богдановича, 03.09.1974 року
народження останнє відоме місце проживання: м. Херсон,
Береславське шосе, буд. 6, кв. 192 у судове засідання для
розгляду цивільної справи № 766/913/16-ц за позовом Сімчук Андрія Володимировича до Гречко Юрія Богдановича
про стягнення боргу за договором позики.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області 06.09.2016 року
о 13.00 годині за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського,
6/29, 3 поверх, каб. 303. У разі неявки в судове засідання
відповідача, справа буде розглянута у його відсутність за
наявними у справі доказами.

Розгляд справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Ворушило Вячеслава Володимировича 23.01.1971
р.н., адреса: 87370, Донецька обл., Амвросіївський рн, с. Лисиче, вул. Садова, буд. 36, про стягнення заборгованості за кредитним договором призначено на
10 годину 30 хвилин 04.07.2016 року у приміщенні
Оріхівського районного суду за адресою: 70500, Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Першотравнева б. 23. У
разі неявки у судове засідання відповідача справа
буде розглянута за його відсутності за наявними у
справі доказами з постановленням заочного рішення.
Суддя Щербань Л.С.

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає Коновчука Віталія Анатолійовича, як відповідача по цивільній справі № 323/1995/16-ц,
2/323/551/16 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Коновчука Віталія Анатолійовича про стягнення заборгованості, яку призначено до розгляду на 29 червня 2016 року о 09.00 годині у приміщенні суду за
адресою: 70500, Запорізька область, м. Оріхів, вул.
Йогана Янцена (К. Маркса) 27, к. 14 (суддя Мінаєв
М.М.).
Суддя Мінаєв М.М.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Бойківського Зоряна Богдановича (останнє відоме місце проживання: м. Львів-Винники, вул. Ломоносова, 59г), як
відповідача у судове засідання по цивільній справі
№ 2/463/1213/2016 (463/1786/16-ц) за позовом Публічного акціонерного товариства «ПриватБанк» до Бойківського Зоряна Богдановича про стягнення заборгованості
за кредитним договором, що відбудеться 04 серпня 2016
р. о 14 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007,
м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань № 10.
В разі неявки відповідача у вказане судове засідання,
суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст.
169 ЦПК України.

Яблонського Юрія Семеновича, що був зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Ахматової, 14-б, кв. 434,
викликає Дарницький районний суд м. Києва на 30 червня 2016 р. о 09 год. 30 хв. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, зал № 209, для участі в судовому засіданні по
цивільній справі за позовом ПАТ «Акцент-Банк» до Яблонського Ю.С. про стягнення заборгованості.
У разі неявки до суду, справу буде розглянуто по суті
за наявними у справі матеріалами у вашої відсутність в
порядку ст. 169 ч. 4 ЦПК України.
У випадку неявки відповідач зобов’язаний повідомити
суд про причини своєї неявки.

Суддя Гирич С.В.
Іллічівський міський суд Одеської області викликає
Дамаскіна Сергія Зіновійовича, 20.01.1962 р.н., останнє
відоме місце реєстрації: Одеська область, м. Чорноморськ, с. Олександрівка, вул. Леніна, буд. 13, кв. 32, як
відповідача в судове засідання по справі № 501/1074/16ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Дамаскіна Сергія
Зіновійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором на 10.00 год. 18.08.2016р. за адресою:
м. Чорноморськ, вул. Праці, 10, каб. 5, зал судових засідань № 2.
Суд роз’яснює, що у разі неявки відповідача справа
буде розглянута у його відсутності.

Суддя Т.В. Ледньова

Запорізький районний суд Запорізької області викликає Панченко Карину Анатоліївну, 19.05.1988
р.н., як відповідача у цивільній справі за позовом
Панченко Григорія Сергійовича про розірвання
шлюбу. Судове засідання відбудеться 29.06.2016 р.
об 11.30 год. за адресою: м. Запоріжжя, вул. Істоміна, буд. 37. Суддя Галянчук М.І. У разі неявки відповідача справа розглядатиметься за наявними у
справі матеріалами з постановленням заочного рішення.
Голова суду М.І. Галянчук

Малинський районний відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління
юстиції у Житомирській області повідомляє, що описане й арештоване майно боржника Козленко Світлани Іванівни – автомобіль ГАЗ 2705, ДНЗ
АМ5075АН, білого кольору, вантажопасажирськийВ, оцінено в суму 53 475.00 грн. (п’ятдесят три тисячі
чотириста сімдесят п’ять гривень) для подальшої
реалізації на електронних торгах. В разі незгоди з
оцінкою ви можете подати заяву про це державному
Суддя В.П. Роїк виконавцю протягом десяти днів.

Фрунзенський районний суд м. Харкова викликає в
судове засідання як відповідача Фесенка Григорія Анатолійовича по справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до
Фесенка Григорія Анатолійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Розгляд справи відбудеться о 12 год. 00 хв. 07 липня
2016 року в приміщенні суду за адресою: м. Харків, бул.
Богдана Хмельницького, 32/38.
У разі неявки відповідача в судове засідання без поважних причин чи неповідомлення про причини неявки,
справа буде розглядатися без його участі за наявними у
справі доказами.

Жовтневий районний суд Миколаївської області
викликає Кана Романа Романовича, як відповідача у
справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення кредитної заборгованості.
Слухання справи призначено на 4 липня 2016 року
о 10.30 годині.
У разі неявки відповідача справа буде розглянута
за його відсутністю.
Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77, каб.
№ 15, другий поверх.
Суддя Г.С. Шевченко
Суддя Р.В. Козаченко

Франківський районний суд м. Львова (м. Львів,
вул. Героїв Крут, 1в) викликає Мацків Ірину Анатоліївну, останнє відоме місце проживання (реєстрації)
– м. Львів, вул. Володимира Великого, 85/9, відповідачем в судове засідання у цивільній справі за позовом Мацківа Андрія Станіславовича до Мацків
Ірини Анатоліївни про розірвання шлюбу, яке відбудеться 01 липня 2016 року о 15 год. 00 хв. в приміщенні Франківського районного суду м. Львова за
адресою: м. Львів, вул. Героїв Крут, 1в та попереджає, що у випадку вашої неявки в дане судове засідання справа буде заслухана у вашій відсутності.
Суддя Кузь В.Я.

Дургампуді Ашок Реді, 16.04.1989 року народження, останнє відоме місце проживання: Україна,
м. Вінниця, вул. 40-річчя Перемоги, 58а, викликається до Тростянецького районного суду Вінницької
області як відповідач по цивільній справі за позовом
Дургампуді Катерини Савівни до Дургампуді Ашока
Реді про розірвання шлюбу. Судове засідання відбудеться 30 червня 2016 року о 10.00 год. в приміщенні суду за адресою: Вінницька область,
Тростянецький район, смт Тростянець, вул. Соборна,
21. У разі неявки відповідача до суду справу буде вирішено на підставі наявних у ній даних чи доказів.
Суддя Волошин І.А.

Суддя О.В. Парій

Суддя Л.І. Цокол

Суддя Л.І. Цокол

Суддя Полянчук Б.І.

Костецька Олена Олександрівна викликається в
судове засідання до Пологівського районного суду
Запорізької області як відповідачка по цивільній
справі № 324/844/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Костецької Олени Олександрівни про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке
відбудеться 01.07.2016 року о 09 год.00 хв. в приміщенні суду за адресою: вул. Єдності, 28, м. Пологи,
Запорізької області.
Суддя Іванченко М.В.
Першотравневий районний суд м. Чернівці викликає Кузенко Володимира Борисовича, 08.05.1991 року народження, останнє відоме місце проживання якого за
адресою: вул. Миргородська 25, м. Чернівці як відповідача
у судове засідання по цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Гал-Леобуд» до
Кузенко Володимира Борисовича про повернення поворотної фінансової допомоги.
Розгляд справи призначено на 29 червня 2016 року о
09 год. 30 хв. у приміщенні Першотравневого районного
суду, розташованого за адресою: м. Чернівці, вул. Головна,
105, каб. № 2.
У разі вашої неявки в судове засідання, справу буде розглянуто за вашої відсутності.

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

Суддя І.В. Іщенко
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
погода на завтра
Фото з сайту 5.uа

фотофакт

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 23 ЧЕРВНЯ

ОКЕАН НАДІЇ. «Бій на світанні — сонце і дим, Мало хто знає,
що буде з ним, Що буде завтра в юних думках: У когось надія, а в
когось страх», — безмежний океан синьо-жовтої надії розлився
минулої суботи на НСК «Олімпійський». Шалений вибух емоцій,
неймовірного драйву й нестримної позитивної енергетики подарував палким шанувальникам український рок-гурт «Океан Ельзи». Того дня в унісон зі Святославом Вакарчуком співали улюблені пісні понад сто тисяч глядачів зі столиці, рідного Львова, Одеси, Харкова, з-за кордону. І зовсім юні, й зрілі обличчя то спалахували радістю, то вмивалися нестримними щирими слізьми, промовляючи відомі слова рок-хітів. Адже у простих лаконічних рядках
відчуваєш глибинний зміст, непереборний патріотизм і любов до
рідної країни. Автор і виконавець власних пісень змушує кожного
з нас замислитися, де ми є, хто ми, і стати єдиною нацією, яка, ко-

Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

ли «гілля калин похилилося», впевнено скаже: «Я не здамся без
бою!» І беззаперечно віриш: скоро настане той день, коли закінчиться не наша війна.
«Мене часто запитують, чому більшість пісень написав про весну», — зізнається Святослав. І кожною з них дає вичерпну відповідь: весна — це символ надії, а тепер для всіх українців і символ
безперечної перемоги. Й коли (здавалося б!) усе вже написано,
народжується новий альбом «Без меж». «Напиши на чужому конверті Те, що в листі не згадав, І за крок до відважної смерті Будь
таким, яким Бог тебе знав», — душевною композицією «Мить»
рок-музикант підтримує відважних воїнів, які стали на захист України, й водночас дарує віру у світле майбуття: «І поглянь, як навколо світає І як сніг неймовірно блищить, Не спіши — най вона
зачекає, Ще мить… Уже весна наступає, За мить…»

ВИСТАВКА.
Вінницький
художник Аркадій Павлюк надав редакції журналу «Вінницький край» свої картини,
щоб їх вільно могли бачити
краяни і гості міста над Південним Бугом. Тож у холі редакції журналу відкрили його
персональну постійно діючу
виставку. Незважаючи на свій

поважний вік, митець узяв
участь у заході та люб’язно
спілкувався з відвідувачами.
«Тут представлено майже
п’ять десятків моїх робіт різних періодів. Зокрема портрети і пейзажі, всі картини неодмінно пов’язані з Вінниччиною», — зазначив він. Щиро
дякуючи митцю, головний редактор журналу «Вінницький
край» (один з ініціаторів ідеї)
Вадим Вітковський зауважив:

«Уперше в адміністративному
приміщенні обласної ради у
вільному доступі відкривається постійно діючий вернісаж
Аркадія Павлюка, які він передав нам для вічного експонування». Редактор закликав
також й інших місцевих художників не тримати полотна
там, де їх ніхто не бачить, а
наслідувати приклад старійшини вінницьких майстрів
пензля. А директор обласно-

го художнього музею Ілля
Безбах нагадав присутнім
про недавній безкорисливий
вчинок Аркадія Павлюка,
який на початку травня цього
року безоплатно передав колекцію із 48 своїх робіт у Білорусь для експонування в
Меморіальному
комплексі
«Брестська фортеця-герой».
Картини художника виконані у стилі соцреалізму, до якого тепер неабиякий інтерес.

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

Гарно дітям у «Чайці»!

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

День
+25 +30
+25 +30
+25 +30
+27 +32
+30 +35
+30 +35
+30 +35
+30 +35
+25 +30
+27 +32
+26 +31
+30 +35
+27 +29

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

Фото надане прес-службою ПАТ «Сумське машинобудівне НВО

ЛІТО! Триває перша зміна
в дитячому оздоровчому центрі «Чайка» ПАТ «Сумське
машинобудівне науково-виробниче об’єднання». За 17
літніх днів понад 200 дітей віком від 6 до 15 років відпочинуть у мальовничій місцині
поблизу Сум, де наберуться
сил, снаги і здоров’я.
Відкриваючи черговий 59-й
оздоровчий сезон, директор з
персоналу ПАТ Сергій Підкуйко зазначив, що «Чайка» традиційно налаштована на максимальний комфорт для кожної дитини. І протягом наступних змін хлопчаки і дівчатка
одержать усе корисне і потрібне для успішного нового
навчального року.
Як наголосив голова профспілкового комітету «Машметал» Іван Совгіра, за багато-

літню історію табір уже приймає онуків перших відпочивальників. Це означає, що
«Чайка» полюбилася тисячам
сумчан різних поколінь.
Директор закладу Володимир Панченко розповів про
сюрпризи, які підготував педагогічний колектив для кожної оздоровчої зміни. Будуть
екскурсії, тематичні дискотеки з професійним діджеєм,
традиційні пінні вечірки із застосуванням
спеціальних
фарб, а також багато інших
відпочинкових родзинок.
Приємні несподіванки поки
що залишаються «за лаштунками». За задумом організаторів, кожна з них принесе дітям радість і задоволення.
Передбачається, що протягом літа працюватимуть три
оздоровчих зміни: дві наступні відповідно з 5 по 22 липня
і з 26 липня по 12 серпня.

Oбласть
Нiч
Черкаська
+14 +19
Кіровоградська +14 +19
Полтавська
+14 +19
Дніпропетровська +14 +19
Одеська
+19 +24
Миколаївська
+19 +24
Херсонська
+19 +24
Запорізька
+19 +24
Харківська
+14 +19
Донецька
+14 +19
Луганська
+14 +19
Крим
+19 +24
Київ
+17 +19

Василь Іванчук усьоме
виграв меморіал
Капабланки

«Чайка» зібрала дітей на відпочинок
Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

День
+25 +30
+25 +30
+25 +30
+25 +30
+25 +30
+25 +30
+25 +30
+25 +30
+25 +30
+25 +30
+26 +31
+25 +30
+27 +32

Укргiдрометцентр

Картини соцреалізму — у вільному доступі
Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»

Нiч
+14 +19
+14 +19
+14 +19
+14 +19
+14 +19
+14 +19
+14 +19
+14 +19
+14 +19
+14 +19
+14 +19
+14 +19
+14 +19

ШАХИ. Днями у Гавані (Куба) завершився 51-й Меморіал
третього чемпіона світу з шахів Хосе-Рауля Капабланки. Переможцем турніру став український гросмейстер Василь Іванчук.
«Хтось може сказати, це вже у львів’янина така звичка. І
тут важко щось заперечити, адже Іванчук виграв уже всьоме.
Переможцем меморіалу Василь був у 2005—2007 роках, потім
2010—2012 роках. Тому нинішня перемога, можливо, започаткує нову серію з трьох звитяг», — коментує підсумки турніру
оглядач Укрінформу тренер ФІДЕ Петро Марусенко.
Як зазвичай, у турнірі взяли участь шестеро гросмейстерів.
Окрім Василя Іванчука, в ньому грали кубинець Луїс Домінгуш (2723), Золтан Алмаші (2688) з Угорщини, болгарин Іван
Чепаринов (2687), українець Юрій Криворучко (2682) та Лазаро Брусон (Куба, 2681). Вони зіграли один з одним по дві
партії.
Загалом треба подякувати Василеві Іванчуку, що він додав
результативності цьому змаганню. Якби не він, то майже всі
партії закінчилися б унічию. Можливо, так учасники хотіли
вшанувати Капабланку, який передрікав нічийну смерть шахів.
Та Василь врятував авторитет шахового спорту. Він здобув
чотири перемоги. Причому зробив це по-різному. Зокрема білими він просто зім’яв Алмаші. Нескладною, але дуже ефектною жертвою тури українець зруйнував захист чорного короля і невдовзі довів справу до кінця.
Проти Брусона Іванчук блиснув відточеною технікою і вкотре довів перевагу слона над конем. Як казав відомий дотепник і чудовий шаховий тренер Едуард Гуфельд: «Слон настільки сильніший за коня, наскільки індичка смачніша за курку».
Словом, Іванчук упевнено посів перше місце, на очко випередивши свого земляка Юрія Криворучка. «Зазначимо, що
Юрій не зазнав жодної поразки і, як на мене, є вельми ймовірним кандидатом в олімпійську збірну України», — зазначає
міжнародний майстер Петро Марусенко. Варто зазначити, що
обидва наші шахісти додали у рейтингу, особливо відчутно —
Іванчук. У нього +17,6 пунктіа, а його поточний коефіцієнт —
2726,6, що повертає українця до чільної тридцятки світового
рейтингу ФІДЕ.
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