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Через 70 років згадуємо
штучно створений масовий
голод українського селянства
у 1946—1947 роках, який
забрав понад мільйон життів

п’ятниця, 24 ЧЕРВня 2016 РОКУ		

Жителі сіл навколо
Чигирина, що на Черкащині,
занепокоєні можливим
будівництвом курників
поблизу історичних святинь
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ЦІНА ДОГОВІРНА

ІГОР ДОЛГОВ:

«Стратегічний
оборонний бюлетень
є дорожньою картою
реформ, яка має
привести до 2020 року
до повної сумісності
ЗСУ з арміями
країн‑членів НАТО».

Урок майбутнього:
не зазубрювати,
а мислити

Фото з сайту board.palungjit.org

ЦИТАТА ДНЯ

Заступник міністра оборони з питань євроінтеграції про чітку
перспективу реформування оборонного сектору України

НАТО реагує спільно
й однозначно
ПОЗИЦІЯ. Для врегулювання конфлікту на сході України
необхідне повне виконання мінських домовленостей. Про це
йдеться у спільній заяві глав МЗС Польщі та Німеччини Вітольда Ващиковського і Франка-Вальтера Штайнмайєра з нагоди
25-річчя підписання угоди про добросусідство і співпрацю між
Берліном і Варшавою.
«Польща й Німеччина згодні з тим, що збереження єдності
Євросоюзу має ключове значення особливо для врегулювання
конфлікту в Україні, що полягає в повному виконанні мінських
домовленостей, дотриманні норм міжнародного права й повазі до суверенітету і територіальної цілісності України», — цитує
Укрінформ текст заяви. Там також вказано й про підтримку територіальної цілісності Грузії та Молдови.
Підкреслено, що після 25 років мирних політичних змін на
континенті ЄС знову стикається з погіршенням безпекової ситуації у східному та південному напрямках. Тому «НАТО рішуче
й одностайно відреагувало на це». А після саміту НАТО у Варшаві, який відбудеться 8—9 липня, Європі буде надіслано позитивний сигнал «єдності й готовності до діалогу».

ЦИФРА ДНЯ
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природного газу видобуто в Україні
за п’ять місяців року, що на 1,5% більше
порівняно з торішнім аналогічним періодом
ТРИВАЄ
ПЕРЕДПЛАТА
ГАЗЕТИ
«УРЯДОВИЙ
КУР’ЄР»
НА 2016 РІК

ПОЧАТКОВА ШКОЛА. Перевантажені навчальні програми

для учнів 1—4 класів змінять на більш зрозумілі
й адаптовані до життя і віку дітей
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ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»
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висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
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документи
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРяДЖЕННя
від 5 травня 2016 р. № 424-р
Київ

Про затвердження плану заходів
з підготовки та відзначення 25-ї річниці
незалежності України
1. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення 25-ї річниці незалежності України, що
додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській
держадміністраціям забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів за
рахунок та в межах видатків державного та місцевих бюджетів, а також за рахунок інших не заборонених законодавством джерел фінансування.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 5 травня 2016 р. № 424-р
ПЛАН
заходів з підготовки та відзначення 25-ї річниці незалежності України
1. Забезпечити проведення до Дня Державного Прапора України в м. Києві, інших населених
пунктах, закордонних дипломатичних установах України:
офіційної церемонії урочистого підняття Державного Прапора України.
Обласні та Київська міська держадміністрації, МЗС.
23 серпня 2016 р.;
тематичних інформаційних, навчально-виховних, культурно-мистецьких та інших заходів, спрямованих на популяризацію державних символів України.
МОН, Мінкультури, Мінмолодьспорт, МЗС,
Національна академія наук (за згодою),
Український інститут національної пам’яті,
обласні та Київська міська держадміністрації.
Серпень — вересень 2016 року.
2. Забезпечити з нагоди Дня незалежності України:
проведення урочистостей в м. Києві за участю Президента України, керівників органів державної
влади, представників органів місцевого самоврядування, громадськості, дипломатичного корпусу,
міжнародних організацій, української діаспори, науковців, творчої інтелігенції, духовенства.
Київська міська держадміністрація, Мінкультури,
Мінмолодьспорт, Мінсоцполітики, Мінрегіон,
Міноборони, МЗС, МОН, Національна академія наук
(за згодою), Державна служба у справах ветеранів
війни та учасників антитерористичної операції,
Український інститут національної пам’яті, МВС, МОЗ,
ДСНС, СБУ (за згодою).
24 серпня 2016 р.;
покладення квітів до пам’ятників, пам’ятних знаків та місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України у XX столітті, загиблих учасників Революції
Гідності та антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях.
Обласні та Київська міська держадміністрації,
громадські організації (за згодою).
24 серпня 2016 р.;
проведення в м. Києві виставки копій найважливіших державних актів та фотодокументів із скарбниці української пам’яті — Національного архівного фонду, що висвітлюють історію здобуття Україною незалежності.
Укрдержархів, Київська міська держадміністрація.
Серпень 2016 р.;
проведення інформаційних, наукових, просвітницьких, культурних та інших заходів, присвячених
історії здобуття Україною незалежності та 25-й річниці незалежності, видатним історичним особистостям та сучасним діячам українського державотворення, які сприяють реалізації європейського
вибору України, захисникам Батьківщини, які відстоюють суверенітет та територіальну цілісність
України.
МОН, Мінкультури, Мінмолодьспорт, МЗС,
Національна академія наук (за згодою),
Український інститут національної пам’яті,
Укрдержархів, Державна служба у справах ветеранів
війни та учасників антитерористичної операції,
обласні та Київська міська держадміністрації.
Серпень — вересень 2016 р.;
організацію у навчальних, зокрема дошкільних та позашкільних, закладах пізнавальних, ігрових,
навчально-виховних, мистецьких, спортивних заходів, спрямованих на формування у підростаючого
покоління активної громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості.
МОН, Мінкультури, Національна академія наук
(за згодою), Український інститут національної пам’яті,
обласні та Київська міська держадміністрації.
Серпень — вересень 2016 р.;
виготовлення та введення в обіг в установленому порядку пам’ятної монети на відзнаку 25-ї річниці незалежності України.
Національний банк (за згодою).
Протягом 2016 року;
випуск в обіг поштової марки і конверта, присвячених 25-й річниці незалежності України, та
здійснення спецпогашення поштової марки.
Мінінфраструктури, Українське державне
підприємство поштового зв’язку «Укрпошта»
(за згодою).
Протягом 2016 року.



оголошення



оголошення

У зв’язку із розглядом цивільної справи №2-1661/16
за позовом публічного акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» до Сушко Станіслава Валентиновича про стягнення заборгованості за
кредитним договором, Оболонський районний суд м.
Києва викликає як відповідача Сушко Станіслава Валентиновича в судове засідання на 06.07.2016 p., о 16:00 год.
Адреса суду: Україна, м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2є, каб. 19, суддя Шевчук А. В.
У разі неявки у судове засідання сторони з’ясування
обставини у справі проводиться на підставі доказів, про
подання яких було заявлено до або під час судового засідання.
Наслідки неявки в судове засідання особи, яка бере
участь у справі, передбачені ст. ст. 169,170 ЦПК України,
ст. 185-3 КпАП України.



3. Запропонувати релігійним організаціям провести молебні за Україну.
Мінкультури.
24 серпня 2016 року.
4. Реалізувати інформаційно-просвітницький проект «Люди свободи» для вшанування видатних
осіб українського державотворення.
Український інститут національної пам’яті, МІП,
обласні та Київська міська держадміністрації.
Протягом 2016 року.
5. Організувати запрошення до участі в урочистостях з нагоди 25-ї річниці незалежності України
представників іноземних держав, дипломатичного корпусу, міжнародних організацій, української
діаспори.
МЗС.
Червень 2016 року.
6. Забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами України заходів з відзначення 25-ї річниці незалежності України за участю представників української громадськості за
кордоном.
МЗС.
Серпень 2016 року.
7. Вжити додаткових заходів з метою інформування міжнародної спільноти про історичні події,
пов’язані з українським державотворенням, а також про сучасні події, спрямовані на відстоювання
незалежності і територіальної цілісності України, протидію агресії з боку Російської Федерації.
МЗС, МІП, Український інститут національної пам’яті,
Укрдержархів, Національна академія наук (за згодою).
Серпень 2016 року.
8. Розробити план проведення тематичних лекцій у навчальних закладах за участю Президента
України, керівників органів державної влади, а також учасників антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях.
МОН.
Серпень — вересень 2016 року.
9. Забезпечити організацію урочистих, просвітницьких та інших тематичних заходів з нагоди
25-ї річниці Акта проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р., схваленого 1 грудня
1991 р. всенародним голосуванням.
Український інститут національної пам’яті, МОН,
Мінкультури, МЗС, Національна академія наук
(за згодою), Укрдержархів, обласні та Київська міська
держадміністрації.
Протягом 2016 року.
10. Сприяти проведенню за ініціативою громадськості заходів:
спрямованих на консолідацію українського суспільства, розвиток міжрегіонального співробітництва, популяризацію України у світі, її культури, звичаїв і традицій.
Мінкультури, Мінмолодьспорт, МОН, МЗС, МІП,
Український інститут національної пам’яті,
обласні та Київська міська держадміністрації.
Протягом 2016 року;
щодо проведення просвітницьких, виховних, культурно-мистецьких, спортивних та інших заходів
патріотичного змісту, відповідних молодіжних акцій, а також розвитку міжрегіональних культурних
обмінів.
Обласні та Київська міська держадміністрації,
громадські організації (за згодою).
Серпень 2016 року.
11. Забезпечити проведення завершального етапу конкурсу «як зробити історію України цікавою
для молоді» та нагородження переможців.
МОН, Український інститут національної пам’яті,
Укрдержархів.
24 серпня 2016 року.
12. Активізувати роботу, спрямовану на формування серед молоді шанобливого ставлення до
громадян, які сьогодні відстоюють суверенітет і територіальну цілісність України, борців за її незалежність у XX столітті, поваги до державних символів України.
МОН, Мінмолодьспорт, Державна служба у справах
ветеранів війни та учасників антитерористичної
операції, обласні та Київська міська держадміністрації.
Протягом 2016 року.
13. Залучити інвалідів та учасників антитерористичної операції до заходів із вшанування пам’яті
загиблих під час проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях, а також
встановлення на їх честь пам’ятних знаків.
Обласні та Київська міська держадміністрації,
Міноборони, Державна служба у справах ветеранів
війни та учасників антитерористичної операції,
Український інститут національної пам’яті.
Серпень 2016 року.
14. Вжити заходів до вирішення проблемних питань соціального захисту осіб, які стали інвалідами внаслідок участі у Революції Гідності, антитерористичній операції в Донецькій і Луганській областях, родин загиблих учасників Революції Гідності, антитерористичної операції в Донецькій і
Луганській областях, а також забезпечувати надання державної підтримки борцям за незалежність
України у XX столітті та громадянам, які сьогодні відстоюють суверенітет і територіальну цілісність
України.
Мінсоцполітики, Мінфін, МОЗ, МВС, Міноборони,
Пенсійний фонд України, Державна служба у справах
ветеранів війни та учасників антитерористичної
операції, обласні та Київська міська держадміністрації.
Протягом 2016 року.
15. Опрацювати питання щодо створення умов для надання послуг з психологічної реабілітації,
соціальної та професійної адаптації інвалідам — учасникам антитерористичної операції в Донецькій
і Луганській областях у Всеукраїнському центрі професійної реабілітації інвалідів.
Мінсоцполітики, МОЗ, Мінфін,
Фонд соціального захисту інвалідів, Державна служба
у справах ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції.
Серпень 2016 року.
16. Розробити програму із забезпечення доступності до житлових будинків (квартир), в яких
проживають особи, які стали інвалідами внаслідок участі в Революції Гідності та антитерористичній
операції в Донецькій і Луганській областях.

оголошення



оголошення

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Колесніченка Валентина Анатолійовича, Колесніченко Лідію
Анатоліївну, Колесніченко Олену Валентинівну як відповідачів у справі № 296/3938/15-ц за позовом Колесніченко Марії
Іванівни, Колесніченка Анатолія Івановича до Колесніченка
Валентина Анатолійовича, Колесніченко Лідії Анатоліївни,
Колесніченко Олени Валентинівни, Житомирської міської
ради про встановлення факту порушення процедури приватизації, встановлення факту не проживання осіб в квартирі
та визнання недійсним та скасування свідоцтва про право
власності, під головуванням судді Шалоти К. В. в судове засідання, що відбудеться 02.08.2016 року о 14 год. 30 хв. та
10.08.2016 року о 14 год. 30 хв. в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал 223-А.
Відповідачі зобов’язані повідомити суд про причини неявки, у іншому разі неявка в судове засідання вважатиметься без поважних причин, та суд вирішить справу за їх
відсутності на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Комінтернівський районний суд Одеської області викликає як відповідача Гайбуто Олексія Олександровича, 10.11.1976 року народження, в судове засідання, яке відбудеться 11 липня 2016 року о 08.50
год. у приміщенні Комінтернівського районного суду за адресою: смт
Комінтернівське, вул. Першотравнева, 51, зал № 3, в якому буде слухатись цивільна справа за позовною заявою ПАТ «Акцент Банк» до Гайбуто Олексія Олександровича про стягнення заборгованості.
Суддя Рідник І. Ю.
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Великоновосілківський районний суд Донецької
області в зв’язку з розглядом цивільної справи за
позовом Львової Ганни Вячеславівни до Львова
Максима Євгеновича про надання дозволу на виїзд
малолітньої дитини, стягнення аліментів та розлучення повідомляє, що судове засідання призначено
на 29.06.2016 р. о 09.30 годині в приміщенні суду за
адресою: Донецька область, Великоновосілківський
район, смт Велика Новосілка, вул. Фонтанна, 21.
Суддя Пономарьов О. П.
Суд викликає як відповідача Львова Максима Євгеновича, який зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Сомова, б. 43, кв. 36. Його явка до суду
обов’язкова. В разі неявки відповідача в судове засідання справа буде розглянута за його відсутності.
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Великоновосілківський районний суд Донецької
області, в зв’язку з розглядом цивільної справи за
позовом Львової Ганни Вячеславівни до Білоусова
Дмитра Анатолійовича про надання дозволу на виїзд
малолітньої дитини та стягнення аліментів повідомляє, що судове засідання призначено на 29.06.2016
р. о 09.30 годині в приміщенні суду за адресою: Донецька область, Великоновосілківський район, смт
Велика Новосілка, вул. Фонтанна, 21. Суддя Пономарьов О. П.
Суд викликає як відповідача Білоусова Дмитра
Анатолійовича, який зареєстрований за адресою: м.
Донецьк, вул. Політбійців, б. 3а, кв. 75. Його явка до
суду обов’язкова. В разі неявки відповідача в судове
засідання справа буде розглянута за його відсутності.

Гуляйпільський районний суд Запорізької області викликає Бондарєва Станіслава Миколайовича, 12.01.1975 року народження, який
мешкає за адресою: Донецька область, Мар’їнський район, м. Мар’їнка,
вул. Зелений Гай, 12«а», кв. 2, у судове засідання по кримінальному
провадженню № 315/489/16-к, номер провадження 1-кп/315/63/16 за
обвинуваченням Бондарєва C.M. за ч. 1 ст. 258-3; ч. 2 ст. 28; ч. 3 ст.
15, ст. 113 КК України, яке відбудеться 25 липня 2016 року об 11 годині
00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Запорізька область, м. Гуляйполе, вул. 9 Січня, 31, зал № 12.
Суддя О. М. Малиновський
Суддя Ярош C. O.

Суворовський районний суд міста Одеси викликає як відповідача Маковецьку
Альону Володимирівну, останнє відоме місце проживання: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 97, кв. 49, у судове засідання, що відбудеться 22 серпня 2016 року
об 11.30 годині в приміщені Суворовського районного суду міста Одеси за адресою:
м. Одеса, вулиця Чорноморського козацтва, 68, зала судових засідань № 15, у якому
буде слухатися цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» до Маковецької Альони Володимирівни про стягнення
заборгованості. До зазначеного часу відповідачу пропонується подати до суду заперечення проти позову та відповідні докази. У разі неявки відповідача у судове засідання
без поважних на те причин справа буде розглянута за її відсутності.

Новопсковський районний суд Луганської області викликає Романенко Людмилу
Анатоліївну, Козаченка Олександра Степановича як відповідачів в судове засідання для
розгляду цивільної справи ЄУ № 420/3520/15-ц (провадження № 2/420/249/15) за позовом ПАТ «БМ Банк» до Романенко Людмили Анатоліївни, Козаченка Олександра Степановича про стягнення заборгованості, третя особа: Товариство з обмеженою
відповідальністю «САННІ-К», яке відбудеться 29 червня 2016 року о 15 годині 40 хвилин
(резервна дата судового засідання 04 липня 2016 року о 15 годині 40 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.

Нікопольський міськрайонний суд повідомляє, що 29 червня 2016
року о 09.30 год. в приміщенні суду в м. Нікополі по вул. Шевченка,
201 під головуванням судді Кобеляцької-Шаховал І. О. слухається цивільна справа № 182/263/16-ц провадження № 2/0182/1490/2016 за позовом ПАТ «Акцент-Банк» до Кульчинець Олександра Григоровича про
стягнення заборгованості.
Відповідачу Кульчинцю Олександру Григоровичу необхідно з’явиСуддя Ю. О. Бондар тись в судове засідання на вказаний час.

Втрачені Свідоцтво
про право власності для прогулянкових суден та Свідоцтво про право
плавання під державним прапором України на судно BOMBARDIER RXP
155 бортовий номер ua 0139 DN, що належить Скліфосу С. І.,
вважати недійсними.

Мінрегіон, Державна служба у справах ветеранів війни
та учасників антитерористичної операції, обласні
та Київська міська держадміністрації, волонтерські
організації (за згодою).
Протягом 2016 року.
17. Сприяти в установленому порядку розвитку волонтерського руху, діяльності громадських
об’єднань, релігійних організацій, активістів, які надають підтримку особам, які втратили здоров’я
і працездатність внаслідок участі у Революції Гідності, антитерористичній операції в Донецькій і Луганській областях, родинам загиблих (померлих) осіб з їх числа.
Обласні та Київська міська держадміністрації,
громадські організації (за згодою).
Постійно.
18. Розробити рекомендації щодо оформлення (використання візуальної частини змісту) місць
проведення заходів з відзначення 25-ї річниці незалежності України, вулиць та площ населених пунктів, а також забезпечити розроблення концепції, атрибутів, стилів тощо.
МІП, Український інститут національної пам’яті.
Серпень 2016 року.
19. Забезпечити підготовку тематичної соціальної реклами, зокрема за документами Національного архівного фонду, та її розповсюдження.
МІП, Мінінфраструктури, Укрдержархів, Національна
академія наук (за згодою), Український інститут
національної пам’яті, обласні та Київська міська
держадміністрації.
Протягом 2016 року.
20. Забезпечити створення медійних проектів, спрямованих на утвердження позитивного іміджу
України у світі як демократичної європейської держави, популяризацію української культури.
МІП, Держкомтелерадіо, Національна академія наук
(за згодою), Український інститут національної пам’яті,
МЗС.
Протягом 2016 року.
21. Забезпечити виготовлення тематичних відеороликів.
Національна телекомпанія України (за згодою),
Держкомтелерадіо, Український інститут національної
пам’яті.
Серпень 2016 року.
22. Створити три неігрових фільми щодо української символіки незалежної України.
Держкіно.
Серпень 2016 року.
23. Забезпечити розроблення та впровадження інформаційних програм для державних засобів
масової інформації про історію та сьогодення України, життя і діяльність видатних українців, історію
державних символів України, а також створення тематичних анімаційних фільмів.
МІП, Держкомтелерадіо, Держкіно, Український
інститут національної пам’яті, Укрдержархів,
Національна академія наук (за згодою).
Протягом 2016 року.
24. Вжити заходів для висвітлення інформації з історії українського державотворення, актуальних питань сучасного розвитку України.
Обласні та Київська міська держадміністрації,
Український інститут національної пам’яті,
Укрдержархів.
Серпень 2016 року.
25. Забезпечити підготовку циклів документальних фільмів, радіо- та телепередач, присвячених
історії державотворення та боротьби за незалежність України, подіям в Україні під час Революції
Гідності, подвигу учасників антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях.
Національна телекомпанія України (за згодою),
Держкомтелерадіо, Укрдержархів, обласні та Київська
міська держадміністрації.
Серпень 2016 року.
26. Сприяти висвітленню заходів з підготовки та відзначення 25-ї річниці незалежності України.
Держкомтелерадіо, Укрдержархів, обласні та Київська
міська держадміністрації.
Серпень 2016 року.
27. Створити, забезпечити друк матеріалів та он-лайн публікації для навчальних закладів на тему
героїзму видатних осіб українського державотворення, які боролися за свободу та незалежність України у XX столітті та які сьогодні відстоюють суверенітет та територіальну цілісність України.
Обласні та Київська міська держадміністрації.
Серпень — вересень 2016 року.
28. Забезпечити розроблення та виконання регіональних планів заходів з підготовки та відзначення 25-ї річниці незалежності України.
Обласні та Київська міська держадміністрації.
Серпень 2016 року.
29. Забезпечити розповсюдження серед громадян державних прапорів України.
Обласні та Київська міська держадміністрації.
24 серпня 2016 року.
30. Забезпечити громадський порядок та безпеку громадян під час проведення заходів з нагоди
25-ї річниці незалежності України.
МВС, Національна поліція, СБУ (за згодою), ДСНС,
обласні та Київська міська держадміністрації.
Серпень 2016 року.
31. Забезпечити медичний супровід під час проведення заходів з нагоди 25-ї річниці незалежності України.
МОЗ, обласні та Київська міська держадміністрації.
Серпень 2016 року.
32. Забезпечити здійснення благоустрою населених пунктів, упорядкування об’єктів культурної
спадщини, пам’ятників, пам’ятних знаків та місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України у XX столітті, загиблих учасників Революції Гідності, антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях.
Обласні та Київська міська держадміністрації.
Серпень 2016 року.

Втрачений Судновий білет
на моторний човен «UMS-420», номер корпусу UA-UMS4A438B212,
бортовий номер «КИВ-6632-К», зареєстрований на ім’я Голікова
Вячеслава Васильовича, вважати недійсним.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Кудрі Олександра Андрійовича про стягнення заборгованості. Відповідач у справі
Кудря Олександр Андрійович, останнє відоме місце проживання: Донецька обл.,
м. Слов’янськ, вул. Кронштадська, буд. 26, викликається на 29 червня 2016 року на 08
годину 10 хвилин до суду для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Чемодурова Н. О.

Втрачене посвідчення
співробітника Секретаріату Кабінету Міністрів України від 15.09.2015,
зареєстроване на ім’я Куцевола Анатолія Анатолійовича,
вважати недійсним.

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

24 червня 2016 року, п’ятниця, № 118

www.ukurier.gov.ua

13

оголошення
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
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Громадянин ЯКУНІН Микита Юрійович, зареєстрований на території України за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, б. 10-В, кв. 91, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137, 138, 139, 140, 297-5 КПК України у зв’язку зі здійсненням спеціального досудового розслідування викликається старшим слідчим слідчого відділу Управління СБ
України в Миколаївській області Мельником О. В.
Якунін М. Ю. викликається як підозрюваний на 29 червня 2016 р. на 09 год. 00 хв. до вказаної посадової особи
за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, б. 40, тел.: (0512) 490-406 з метою вручення йому повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, для допиту як підозрюваного, повідомлення про завершення досудового розслідування, надання доступу до матеріалів
кримінального провадження та виконання вимог ст. 290, ст. 293 КПК України у кримінальному провадженні
№ 22014150000000119 за ч.2 ст. 110 КК України.
Якуніну М. Ю. нагадується про обов’язок заздалегідь повідомити слідчого за телефонами (0512) 49-04-06,
(0512) 49-05-67, (0512) 49-03-03 чи іншим шляхом про неможливість з’явлення.
Текст відповідних статей КПК України щодо неприбуття за викликом.
Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови
неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи,
щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема,
наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не
з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове
стягнення у розмірі:
{Абзац перший частини першої статті 139 із змінами, внесеними згідно із Законом № 314-VII від 23.05.2013}
від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора;
від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.
2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути
застосовано привід.
3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
{Частину четверту статті 139 виключено на підставі Закону № 767-VII від 23.02.2014}
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний
та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального
судового провадження.
{Статтю 139 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом № 1689-VII від 07.10.2014; із змінами, внесеними
згідно із Законом № 119-VIII від 15.01.2015}
Стаття 140. Привід
1. Привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу
про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час.
2. Рішення про здійснення приводу приймається: під час досудового розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, прокурора або з власної ініціативи, а під час судового провадження - судом за клопотанням
сторони кримінального провадження, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, або з власної ініціативи. Рішення про здійснення приводу приймається у формі ухвали.
{Частина друга статті 140 із змінами, внесеними згідно із Законом № 314-VII від 23.05.2013}
3. Привід може бути застосований до підозрюваного, обвинуваченого або свідка. Привід свідка не може бути
застосований до неповнолітньої особи, вагітної жінки, інвалідів першої або другої груп, особи, яка одноосібно виховує дітей віком до шести років або дітей-інвалідів, а також осіб, які згідно із цим Кодексом не можуть бути допитані як свідки. Привід співробітника кадрового складу розвідувального органу України під час виконання ним
своїх службових обов’язків здійснюється тільки в присутності офіційних представників цього органу.

Громадянин СТЕЛЬМАХ Святослав Олександрович, зареєстрований за адресою: м. Миколаїв, пр. Богоявленський (Жовтневий), б. 275, кв.2 відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137, 138, 139, 140, 297-5 КПК України у зв’язку
зі здійсненням спеціального досудового розслідування викликається старшим слідчим слідчого відділу Управління
СБ України в Миколаївській області Мельником О. В.
Стельмах С. О. викликається як підозрюваний на 29 червня 2016 р. на 10 год. 00 хв. до вказаної посадової
особи, за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, б. 40, тел.: (0512) 490-406 з метою вручення йому повідомлення
про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, для допиту як
підозрюваного, повідомлення про завершення досудового розслідування, надання доступу до матеріалів кримінального провадження та виконання вимог ст. 290, ст. 293 КПК України у кримінальному провадженні
№ 22015150000000049 за ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Стельмаху С. О. нагадується про обов’язок заздалегідь повідомити слідчого за телефонами (0512) 49-04-06,
(0512) 49-05-67, (0512) 49-03-03 чи іншим шляхом про неможливість з’явлення.
Текст відповідних статей КПК України щодо неприбуття за викликом.
Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови
неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи,
щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема,
наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не
з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове
стягнення у розмірі:
{Абзац перший частини першої статті 139 із змінами, внесеними згідно із Законом № 314-VII від 23.05.2013}
від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора;
від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.
2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути
застосовано привід.
3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
{Частину четверту статті 139 виключено на підставі Закону № 767-VII від 23.02.2014}
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний
та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального
судового провадження.
{Статтю 139 доповнено частиною п’ятою згідно із Законом № 1689-VII від 07.10.2014; із змінами, внесеними
згідно із Законом № 119-VIII від 15.01.2015}
Стаття 140. Привід
1. Привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу
про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час.
2. Рішення про здійснення приводу приймається: під час досудового розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, прокурора або з власної ініціативи, а під час судового провадження - судом за клопотанням
сторони кримінального провадження, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, або з власної ініціативи. Рішення про здійснення приводу приймається у формі ухвали.
{Частина друга статті 140 із змінами, внесеними згідно із Законом № 314-VII від 23.05.2013}
3. Привід може бути застосований до підозрюваного, обвинуваченого або свідка. Привід свідка не може бути
застосований до неповнолітньої особи, вагітної жінки, інвалідів першої або другої груп, особи, яка одноосібно виховує дітей віком до шести років або дітей-інвалідів, а також осіб, які згідно із цим Кодексом не можуть бути допитані як свідки. Привід співробітника кадрового складу розвідувального органу України під час виконання ним
своїх службових обов’язків здійснюється тільки в присутності офіційних представників цього органу.

Великоновосілківський районний суд Донецької
області, в зв’язку з розглядом цивільної справи за
позовом Яковлева Олександра Володимировича до
СТОВ «Євгенівське» про розірвання договору оренди
земельної ділянки повідомляє, що судове засідання
призначено на 04 липня 2016 р. об 11.00 годині в
приміщенні суду за адресою: Донецька область, Великоновосілківський район, смт Велика Новосілка,
вул. Фонтанна, 21. Суддя Пономарьов О. П.
Суд викликає як відповідача СТОВ «Євгенівське»,
яке зареєстровано за адресою: вул. Леніна, б. 30,
с. Євгенівка, Великоновосілківського району, Донецької області. Явка відповідача до суду є обов’язковою. В разі неявки відповідача в судове засідання
Суддя Т. В. Ледньова справа буде розглянута за його відсутності.

Іллічівський міський суд Одеської області викликає Баранова
Олега Івановича, 11.05.1971 р.н., останнє відоме місце реєстрації: Одеська область, м. Чорноморськ (Іллічівськ), проспект Миру
(вул. Леніна), буд. 11, кв. 5, Баранову Юлію Степанівну,
29.06.1941 р. народження останнє відоме місце реєстрації: Одеська область, м. Чорноморськ (Іллічівськ), проспект Миру (вул.
Леніна), буд. 11, кв. 5, як відповідачів в судове засідання по
справі № 501/356/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Баранова Олега
Івановича, Баранової Юлії Степанівни, ВДВС Іллічівського міського управління юстиції Одеської області (третя особа: відділ
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Іллічівського міського управління юстиції Одеської області, Баранова
Ірина Василівна) про звільнення майна з-під арешту, на 09.45
год. 01.07.2016 р. за адресою: м. Чорноморськ, вул. Праці, 10,
каб. 5, зал судових засідань № 2.
Суд роз’яснює, що у разі неявки відповідачів справа буде розглянута у їх відсутності.

Новопсковський районний суд Луганської області викликає як відповідачів у судове засідання:
Голяк Бориса Сергійовича, для розгляду цивільної
справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Голяк Б. С.
про стягнення заборгованості, яке відбудеться 29 червня
2016 року о 16.30 год. (резервна дата судового засідання
04 липня 2016 року о 15.00 год.);
Маліка Геннадія Олександровича, для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Маліка Г. О. про стягнення заборгованості, яке відбудеться
29 червня 2016 року о 09.30 год. (резервна дата судового засідання 04 липня 2016 року о 08.30 год.) в приміщенні Новопсковського районного суду за адресою:
вул. Українська, 28, смт Новопсков, Луганської області.
У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Д. С. Тарасов

Кобеляцький районний суд Полтавської області
викликає Юрченка Леоніда Володимировича (останнє відоме місце проживання: смт Білики, пров.
Радянський, 1-а, Кобеляцького району, Полтавської
області) як відповідача в судове засідання по цивільній справі за позовом Юрченко Віри Василівни до
Юрченка Леоніда Володимировича про розірвання
шлюбу.
Судове засідання відбудеться 01 липня 2016 року
о 10 год. 20 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Кобеляки, 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 причини неявки в судове засідання.
Суддя Т. М. Мороз

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) проводить розгляд цивільної справи за позовом Публічне
акціонерне товариство комерційний банк «Приват
Банк» до Бабошиної Наталії Вікторівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачка у справі Бабошина Наталія Вікторівна, проживає за адресою: 86427, Донецька область, м. Єнакієве, вул. Айвазовського, буд. 66, кв.
57, викликається в судове засідання, призначене о
10 год. 00 хв. 04.07.2016 p., до суду, каб. № 213, для
участі у розгляді справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення на позов та відповідні докази. У випадку неможливості прибуття, відповідачка повинна
повідомити суд про причини неявки. За інших обставин розгляд справи відбудеться у її відсутності.
Суддя Чопик О. П.

Селидівський міський суд Донецької області (85400,
м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Крівко Олександра
Олександровича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідач Крівко О. О. зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Щорса, буд. 80-А, кв.
30, викликається на 10.08.2016 р. о 08.00 год. до суду,
для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача до суду він повинен повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.
З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач
вважається повідомленим про дату, час і місце розгляду
справи, і у разі неявки до суду, справа може бути розглянута за його відсутності.

В провадженні Бориспільського міськрайонного
суду Київської області знаходиться цивільна справа
№ 359/1927/16-ц 2/359/1026/2016 за позовом Разумовської Ірини Миколаївни до Разумовського Володимира Миколайовича про визнання права власності
на частку у спільній власності подружжя.
Розгляд вищезазначеної справи призначено о
10.00 год. 16 серпня 2016 р. за адресою: м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 72, каб. № 7.
В зв’язку з цим суд викликає як відповідача Разумовського Володимира Миколайовича, останнє відоме місце реєстрації за адресою: Донецька область,
Ясинуватський район, с. Піски, вул. Зелена, 4, в судове засідання на вищезазначений час та день.
В разі неявки в судове засідання відповідача суд
прийме рішення на підставі наданих позивачем доказів.
Суддя В. М. Саган

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Герус Н. Ф. про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідач у цивільній справі № 233/2454/16-ц Герус Наталі Федорівна,
09.02.1964 р.н., зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Тухачевського, 16/4, викликається у судове засідання на 08-45 год. 30.06.2016 року.
Розгляд зазначеної цивільної справи відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області (корп. №2, каб. №16).
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.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Пучкової О. Д. про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Відповідач у
цивільній справі № 233/2455/16-ц Пучкова Олена Данилівна, 25.02.1957 р.н., зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Волгоградська, 38,
викликається у судове засідання на 08-30 год.
30.06.2016 року. Розгляд зазначеної цивільної справи
відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області (корп. №2, каб. №16).
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Т. О. Мартишева

Херсонський міський суд Херсонської області викликає як відповідача Коляду Дмитра Сергійовича,
27.11.1976 року народження останнє відоме місце
проживання: м. Херсон, вул. Сенявіна, 124, корп. 2,
кв. 35 у судове засідання для розгляду цивільної
справи за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» до Коляди
Дмитра Сергійовича про стягнення заборгованості
за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться в приміщенні
Херсонського міського суду Херсонської області
21.09.2016 року о 13.10 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

Артемівський міськрайонний суд Донецької
області (84500, Донецька область, м. Бахмут,
вул. Миру, буд. 5) розглядає цивільну справу
№ 219/1903/16-ц; 2/219/1561/2016 за позовною заявою Мурарової Наталії Анатоліївни до Мурарова Віталія Павловича про розірвання шлюбу.
Відповідач по справі Мураров Віталій Павлович
(останнє відоме суду місце реєстрації за адресою:
Донецька область, м. Єнакієве, вул. Погранічна, буд.
8, кв. 12) викликається 06 липня 2016 року на 14 годину 30 хвилин до суду, каб. 301, для участі в розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідач повинен повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.
Суддя Владимирська І. М.
Суддя Конопленко О. С.
Теплодарський міський суд Одеської області викликає до суду третю особу Вилипп Олександра Івановича,
останнє відоме місце проживання: м. Одеса, пров. Педагогічний, 3/1, кв.46, по цивільній справі №516/74/16-ц
за позовом Привалової Наталії Володимирівни до Полищук Лариси Марківни, Лесюк Любові Миколаївни, треті
особи: Вилипп Олександр Іванович, Привалов Ігор Феоктистович, Привалов Сергій Ігорович про визнання угоди
недійсною, розгляд якої відбудеться 05 липня 2016 року
о 10.00 годині за адресою: м. Теплодар Одеськоїобл.,
вул. Комунальна, 3 (суддя Шумейко М. Т.).
Теплодарський міський суд пропонує третій особі Вилиппу Олександру Івановичу подати заперечення на
позов та докази, якими обґрунтовуються заперечення.
У разі неявки в судове засідання справа може бути
розглянута за відсутності третьої особи Вилиппа ОлекСуддя Т. О. Мартишева сандра Івановича.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу:
№ 219/4479/2016-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Щербак Тетяни Геннадіївни про стягнення суми заборгованості за кредитним договором.
Відповідачка по справі Щербак Тетяна Геннадіївна,
13.04.1974 р.н., яка зареєстрована: м. Світлодарськ, буд.
62, кв. 7 Донецької області викликається у судове засідання на 04 липня 2016 року на 09 год. 30 хв.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачки
вона повинна повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута у її відсутність.

Горностаївський районний суд Херсонської області викликає Павлючок Яну Михайлівну в судове засідання, яке
відбудеться 29 червня 2016 року об 11.00 годині для розгляду цивільної справи № 655/368/16-ц за позовом Органу
опіки та піклування Горностаївської районної державної
адміністрації Херсонської області до Павлючок Яни Михайлівни про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини. Адреса суду:
Херсонська область, смт Горностаївка, вул. Торгова, 10.
Явка відповідача обов’язкова. У разі неявки відповідача в
судове засідання справа буде розглянута за її відсутності
на підставі наявних у справі доказів.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Козака Андрія Васильовича, який не зареєстрований, останнє
відоме місце проживання: м. Чернівці, вулиця Головна,
190А/34 як відповідача в судове засідання по цивільній
справі за позовом ПАТ «Універсалбанк» до Козака Андрія
Васильовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором на 09.30 годину 04 липня 2016 року за адресою:
м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, кабінет № 21.
У разі вашої неявки в судове засідання справу буде розглянуто у вашу відсутність.

Дружківський міський суд Донецької області викликає
як відповідача Шульгу Олексія Івановича, 30.03.1972 р.н.,
останнє відоме місце проживання: Донецька обл., м. Ясинувата, Квартал 55, буд. 3, кв. 72, по справі за позовом ПАТ
«Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Шульги Олексія Івановича про стягнення заборгованості за кредитним договором в судове засідання, яке відбудеться 06 липня 2016 р.
о 09.00 год. в приміщенні суду за адресою: Донецька обл.,
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45. В разі неявки в судове засідання суд розглядатиме справу у відсутності відповідача
за наявними у справі доказами.

Суддя Воробйова І. В.

Суддя Посунько Г. А.

Суддя Л. К. Кирилюк

Суддя Т. Л. Панова

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя
(місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає справу
за позовом Моторного (транспортного) страхового бюро
України (МТСБУ) до Дорошенка Олексія Олександровича
про відшкодування в порядку регресу витрат, пов’язаних
з виплатою страхового відшкодування.
Відповідач по справі Дорошенко Олексій Олександрович викликається на 11 липня 2016 року на 13.30 годину
до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя
Донецької області для участі в розгляді справи по суті.

Фрунзенський районний суд м. Харкова повідомляє, що
29 лютого 2016 року був задоволений позов по цивільній
справі за позовом Поліхронова В. Г. до Зелінського О. І.,
треті особи: Поліхронова В. В., Поліхронов Г. В., Шапран
Л. В., Фрунзенський районний відділ у місті Харкові ДМС
України про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням.
Зелінський Олександр Ілліч має право протягом 10 днів
з дня отримання рішення подати суду заяву про його перегляд.

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області –
судді Осіпенко Л. М. знаходиться спеціальне кримінальне провадження № 426/1375/16-к стосовно Улезько Володимира Івановича,
01.01.1959 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Улезько В. І.
зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Ленінградська, 50. На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський районний суд Луганської області викликає Улезько
Володимира Івановича у підготовче судове засідання, яке відбудеться
29 червня 2016 року о 09.30 год. в залі Сватівського районного суду
Луганської області, що розташований за адресою: Луганська область,
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.
Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого
судді Осіпенко Л. М., суддів Юрченко C. O., Попової О. М.

Суддя Щербіна А. В.

Суддя О. В. Горпинич

Повістка про виклик в суд обвинуваченого

Вінницький міський суд Вінницької області (вул.
Грушевського, 17) повідомляє, що 19.07.2016 р.
о 10:00 год. в м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, каб.
№7, відбудеться розгляд справи за позовом ПАТ
«Альфа-Банк» до Ткачука Володимира Миколайовича про стягнення заборгованості.
В судове засідання викликається Ткачук Володимир Миколайович, останнє відоме місце проживання: провул. Кооперативний, 16, м. Вінниця.
Явка відповідача Ткачука Володимира Миколайовича є обов’язковою.
Суддя Л. М. Осіпенко
Суддя В. М. Бойко
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Підозрюваному Чумаченку Олександру Сергійовичу,
04.10.1949 року народження, уродженцю: м. Лисичанськ Луганської області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: м. Луганськ, вул. 30 років Перемоги, буд. 1, кв. 4, відповідно
до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України, необхідно з’явитися
29.06.16 о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до слідчого слідчого відділу
Управління СБ України в Луганській області Дівітаєва О. І. для відкриття та надання доступу до матеріалів кримінального провадження, а також проведення інших процесуальних дій у
кримінальному провадженні № 22016130000000105.

Підозрюваній Айрапетян Ларисі Леонідівні, 21.02.1970 року
народження, громадянці України, уродженці: с. Дубівський Луганської області, зареєстрованій за адресою: м. Луганськ, вул.
Анрі Барбюса, буд. 18-а, кв. 10, відповідно до вимог ст. ст. 133,
135 КПК України, необхідно з’явитися 29.06.16 о 10 год. 00 хв.
до слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області
за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до слідчого слідчого відділу Управління СБ України в
Луганській області Дівітаєва О. І. для відкриття та надання доступу до матеріалів кримінального провадження, а також проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні
№ 22016130000000095.

Підозрюваній Кравцовій Вікторії Григорівні, 17.12.1959 р.н.,
уродженці: м. Алчевськ Луганської області, громадянці України,
яка зареєстрована за адресою: Луганська область, м. Алчевськ,
вул. Фрунзе, буд. 3, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 29.06.2016 о 10 год. до слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області за адресою:
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до
старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України
в Луганській області Романченка А. О. для відкриття та надання
доступу до матеріалів кримінального провадження, а також проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні
№ 22016130000000109.

Підозрюваному Паляничці Олександру Вікторовичу,
18.01.1967 року народження, уродженцю: с. Зоринівка Міловського району Луганської області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: Луганська область, Міловський район,
с. Зоринівка, вул. Южна, б. 7, відповідно до вимог ст. ст. 133,
135 КПК України, необхідно з’явитися 29.06.16 о 10 год. 00 хв.
до слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області,
за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до слідчого слідчого відділу Управління СБ України в
Луганській області Ткаченка Є. А. для відкриття та надання доступу до матеріалів кримінального провадження, а також проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні
№ 22014130000000418.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваній Кокоткіній Оксані Сергіївні, 11.06.1971 р.н.,
громадянці України, уродженці: м. Луганськ, яка зареєстрована за адресою: м. Луганськ, вул. Республіканська, буд. 21,
відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України, необхідно
з’явитися 29.06.16 о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18,
до старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області Ткаченко Т. С. для відкриття та
надання доступу до матеріалів кримінального провадження,
а також проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 22014130000000099.

Підозрюваній Тейцман Ірині Володимирівні, 08.07.1979
року народження, уродженці: с. Врубівський Лутугинського
району Луганської області, яка зареєстрована за адресою:
Луганська область, Слов’яносербський район, с. Родакове,
вул. Вокзальна, буд. 134, відповідно до вимог ст. ст. 133,
135 КПК України необхідно з’явитися 29.06.16 о 10 год. 00
хв. до слідчого відділу Управління СБ України в Луганській
області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк,
пр-т Космонавтів, 18, до старшого слідчого слідчого відділу
Управління СБ України в Луганській області Ткаченко Т. С.
для відкриття та надання доступу до матеріалів кримінального провадження, а також проведення інших процесуальних
дій у кримінальному провадженні № 22016130000000104.

Підозрюваному Дегтярьову Юрію Анатолійовичу,
15.05.1960 року народження, уродженцю: м. Перевальськ
Луганської області, що мешкає за адресою: м. Луганськ, пр.
Лісовий, буд. 11, кв. 4, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135
КПК України необхідно з’явитися 29.06.16 о 10 год. 00 хв.
до слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк,
пр-т Космонавтів, 18, до слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області Ларченко О. М. для
відкриття та надання доступу до матеріалів кримінального
провадження, а також проведення інших процесуальних дій
у кримінальному провадженні № 22016130000000098.

Підозрюваній Захаровій Ксенії Олексіївні, 25.04.1979 року народження, уродженці: с. Луб’янка Білокуракинського району Луганської області, громадянці України, зареєстрованій за
адресою: Луганська область, Станично – Луганський район, смт
Петрівка, провул. Сєвєрний, б. 12, відповідно до вимог ст. ст.
133, 135 КПК України, необхідно з’явитися 29.06.16 о 10 год. 00
хв. до слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т
Космонавтів, 18, до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу
Управління СБ України в Луганській області Жердєва A. M. для
відкриття та надання доступу до матеріалів кримінального провадження, а також проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 22014130000000155.

У провадженні Вижницького районного суду Чернівецької області знаходиться цивільна справа № 713/771/16-ц за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Григоряк Наталії Тарасівни про стягнення заборгованості.
Розгляд зазначеної справи повторно призначений на 12.00
год. 30 червня 2016 року у приміщенні Вижницького районного
суду Чернівецької області по вул. Українська, 13, м. Вижниця,
Чернівецька область, суддя Пилип’юк І. В.
Суд викликає як відповідача по справі Григоряк Наталію Тарасівну, 07.04.1974 року народження, останнє відоме зареєстроване місце проживання: вул. Головна, 67а, с. Іспаса Вижницького
району Чернівецької області. Явка до суду є обов’язковою, у разі
неявки відповідача справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

Отрішко Анастасія Олексіївна викликається в судове засідання до Пологівського районного суду Запорізької області як відповідачка по цивільній справі
№ 324/637/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Отрішко Анастасії Олексіївни про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 02.07.2016 року о 08 год. 30 хв. в приміщенні
суду за адресою: вул. Єдності, 28, м. Пологи Запорізької області.
Суддя Іванченко М. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваному Будаг’янцу Юрію Георгійовичу, 08.12.1982
року народження, уродженцю: м. Луганськ, громадянину України, який зареєстрований за адресою: Луганська область, смт
Ювілейне, вул. К. Маркса, буд. 4, відповідно до вимог ст. ст. 133,
135 КПК України необхідно з’явитися 29.06.2016 о 10 год. до
слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області за
адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління
СБ України в Луганській області Романченка А. О. для відкриття
та надання доступу до матеріалів кримінального провадження,
а також проведення інших процесуальних дій у кримінальному
провадженні № 22016130000000096.

Підозрюваному Іорганському Григорію Петровичу,
28.09.1981 року народження, громадянину України, уродженцю: м. Ровеньки Луганської області, який зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Ровеньки, вул.
Нахімова, буд. 3, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК
України необхідно з’явитися 29.06.2016 о 10 год. до слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області
за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т
Космонавтів, 18, до старшого слідчого в ОВС слідчого
відділу Управління СБ України в Луганській області Романченка А. О. для відкриття та надання доступу до матеріалів кримінального провадження, а також проведення
інших процесуальних дій у кримінальному провадженні
№ 22016130000000108.

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500,
Краснопільський районний суд Сумської області викликає
Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
Гольцева Олексія Леонідовича, 08 грудня 1983 року народження, (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля- м. Бахмут Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну

області (Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. уродженця: м. Суми, зареєстрованого за адресою: с. Глибне, вул. дає цивільну справу за позовом Черкашина A. M. до Чер- справу за позовом ПАТ «АКБ «Капітал» до Косаримова Євгена
Тимофійовича про стягнення заборгованості за кредитним доКібрика, 11) викликає Авдєєву Надію Миколаївну як Підлісна, буд. № 6 Краснопільського району Сумської області, кашиної Т.М. про розірвання шлюбу. Відповідачка у говором.
ІПН: 3065723157 як відповідача у справі № 578/516/16-ц, про- справі: Черкашина Тетяна Миколаївна (Донецька обл.,

Відповідач по справі: Косаримов Євген Тимофійович проживідповідачку в судове засідання, яке відбудеться 30 вадження № 2/578/187/16 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до м. Горлівка, вул. Академіка Корольова, 189, кв. 1) викливає за адресою: м. Бахмут, вул. Ювілейна, буд. 40, кв. 87, викличервня 2016 року о 09.00 год. по справі за позовом Гольцева Олексія Леонідовича про стягнення заборгованості за кається о 08.00 год. 13 липня 2016 року до суду для кається до суду на 03.08.2016 р. о 09.30 годині за адресою:

кредитним договором для участі у розгляді справи, який відбу- участі у розгляді справи по суті. Відповідачці пропону- м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 212 для участі у розгляді справи по
ється надати свої заперечення щодо позову та докази. суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо поУ випадку неприбуття відповідачка повинна повідомити зову та докази. У випадку неприбуття відповідача він повинен
Адреса суду: 42400, Сумська область, смт Краснопілля, вул. суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розгляВокзальна, 18.
у її відсутності.
нута у його відсутність.

ПАТ КБ «ПриватБанк» до Авдєєвої Надії Миколаївни деться 05.07.2016 року о 10.00 год.
Наслідки неявки передбачено ст. 169 ЦПКУ.
про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Суддя Л. В. Лузан

Суддя Щербина А. С.

Суддя П. І. Профатило

Овідіопольський районний суд Одеської області
викликає відповідача — Де Жезус Браз Адріане,
25.10.1983 р.н., в судове засідання для розгляду цивільної справи за позовом Бондаревського Віталія
Вячеславовича до Де Жезус Браз Адріане про розірвання шлюбу, яка призначена до слухання 08 липня
2016 р. о 09:30 год. за адресою: Одеська обл., смт
Овідіополь, вул. Берегова, 9, в приміщенні суду.
У разі неявки відповідача — Де Жезус Браз Адріане в судове засідання справа буде розглянута за
Вашої відсутності.
Суддя В. М. Курочка

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Лиман, Донецька область, вул. Незалежності, 13) розглядається цивільна справа
№ 236/1428/16-ц за позовом Рахімової Ділором Аміржонівни до Аджімян Ріхарда про розірвання шлюбу.
Відповідач Аджімян Ріхард викликається до каб.
№ 12 суду на 06 липня 2016 року на 09 годину 00
хвилин для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі неявки відповідача справа буде розглянута у його відсутності за
наявними доказами.
Суддя Саржевська І. В.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за позовом Казакова Я. В. до Буракової С. В. про визнання особи такою, що втратила право
користуватися житловим приміщенням. Відповідачка у
справі: Буракова Світлана Володимирівна (Донецька
обл., м. Слов’янськ, пров. Виноградний, 3/90) викликається о 08.30 год. 13 липня 2016 року до суду для участі
у розгляді справи по суті. Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття відповідачка повинна повідомити суд про
причину неявки, інакше справа буде розглянута у її відсутності.

Дзержинський районний суд м. Харкова повідомляє, що судове засідання по цивільній справі
№ 638/7457/16-ц за позовом публічного акціонерного товариства «Альфа-банк» до Колчиної Тетяни
Володимирівни про стягнення заборгованості призначене на 12 липня 2016 року на 09-45 годину.
Доводжу до відома відповідача, що в разі вашої
неявки справа буде розглянута у вашу відсутність на
підставі наявних у справі доказів.
Суддя В. П. Кривка
Суддя Штих Т. В.

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає в судове засідання як відповідача Пивоварова В’ячеслава
Вадимовича по цивільній справі за позовом Пивоварової
Тамари Григорівни до Пивоварова В’ячеслава Вадимовича, 3-і особи: Пивоваров Вадим Федорович, Ходун
Анна Вадимівна, про визнання особи такою, що втратила
право користування житловим приміщенням. (Останнє
місце проживання: м. Суми, вул. Горького, б. 25, кв.
168). Явка в судове засідання обов’язкова! Про причини
неявки необхідно повідомити суд.
Засідання суду відбудеться 30.06.2016 року о 09:00
за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 12, каб. 10,
пов. 2.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільні
справи за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ткаліч Надії Олександрівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачка по справі викликається до суду (м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, кім. 302) для участі у розгляді
справи по суті.
Ткаліч Надія Олександрівна, 09.04.1951 р.н., яка мешкає:
м. Єнакієве, Донецька область, вул. 1-А Лісова, 24 на 29.06.2016 p.
о 09 год. 30 хв.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачки вона повинна
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Б. В. Хитров

Суддя Фролова Н. М.

Міжгірський районний суд за адресою: вул. Шевченка,
99, смт Міжгір’я, Закарпатська область, 90000.
Викликає в судове засідання на 10 год. 00 хв. 04 серпня
2016 року відповідачку Красняник Надію Михайлівну, 16.05.
1990 р. н., зареєстрована адреса проживання: 90013, с. Новоселиця, 224 Міжгірського району Закарпатської області,
у справі № 302/486/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Красняник Надії Михайлівни про стягнення заборгованості.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і в
разі його неявки в суд справа може бути вирішена на підставі наявних у ній доказів згідно ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. П. Харченко

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського,
2) розглядає цивільну справу за позовом Серікової
О. О. до Серікова Д. В. про розірвання шлюбу. Відповідач по справі: Серіков Дмитро Володимирович
(Донецька обл., м. Горлівка, вул. Леніна, 136/16) викликається о 08.45 год. 13 липня 2016 року до суду
для участі у розгляді справи по суті. Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та
докази. У випадку неприбуття відповідач повинен
повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута у його відсутності.
Суддя П. І. Профатило
Суддя П. І. Профатило

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

24 червня 2016 року, п’ятниця, № 118
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оголошення
01 червня 2016 року був втрачений
державний номерний знак Серії BE № Т00408
та свідоцтво про реєстрацію Серії BE №000417
від 03 березня 2012 року на Навантажувач JCB Loadall
531-70, 2011 року випуску, країна-виробник Велика
Британія. Заводський номер: 1527063, номер двигуна:
SF320/40201U1329811.
Власник ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ШУГАР КОМПАНІ».
Зареєстрований в теруправлінні Держгірпромнагляду
в Миколаївській області.
Зазначений вище державний номерний знак
та свідоцтво про реєстрацію

вважати недійсними.

Роменський міськрайонний суд Сумської області повідомляє Кошового Олега Миколайовича про те, що 14
липня 2016 року о 09 год. 05 хв. у приміщенні Роменського
міськрайонного суду Сумської області за адресою:
м. Ромни, Сумської області, вул. Соборна 12, буде слухатися в судовому засіданні цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» до Кошового Олега Миколайовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач
Кошовий Олег Миколайович вважається повідомленим
про час і місце розгляду справи і у випадку його неявки
справа підлягає розгляду за його відсутності.

Роменський міськрайонний суд Сумської області повідомляє Ткачова Олександра Сергійовича про те, що 14
липня 2016 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Роменського
міськрайонного суду Сумської області за адресою:
м. Ромни, Сумської області, вул. Соборна 12, буде слухатися в судовому засіданні цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» до Ткачова Олександра Сергійовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.
З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач
Ткачов Олександр Сергійович вважається повідомленим
про час і місце розгляду справи і у випадку його неявки
справа піддягає розгляду за його відсутності.

Роменський міськрайонний суд Сумської області повідомляє Аніщенко Галину Михайлівну про те, що 14 липня
2016 року о 09 год. 10 хв. у приміщенні Роменського
міськрайонного суду Сумської області за адресою: м.
Ромни, Сумської області, вул. Соборна 12, буде слухатися
в судовому засіданні цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Аніщенко Галини Михайлівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором.
З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачка
Аніщенко Галина Михайлівна вважається повідомленою
про час і місце розгляду справи і у випадку її неявки справа
підлягає розгляду за її відсутності.

Суддя В. І. Євтюшенкова

Суддя В. І. Євтюшенкова

Суддя В. І. Євтюшенкова

Томашпільський районний суд Вінницької області викликає Дудніка Віталія Миколайовича, 29 серпня 1979 року
народження, останнє відоме місце проживання: вул. Рози
Люксембург, 20, смт Томашпіль, Томашпільського району,
Вінницької області в судове засідання по справі за позовом
Дуднік Людмили Анатоліївни до Дудніка Віталія Миколайовича про поділ спільної сумісної власності, яке відбудеться
4 липня 2016 року о 10.30 годині в Томашпільському
районному суді Вінницької області за адресою: 24200, смт
Томашпіль, вул. І. Гаврилюка, 57, Томашпільського
району, Вінницької області під головуванням судді Пилипчука О. В. Явка до суду є обов’язковою. У випадку неявки
до суду справа може бути розглянута без участі відповіСуддя А.В. Новак дача.

Попаснянський районний суд Луганської області викликає як відповідача Богданова Геннадія Костянтиновича, 28.02.1985 року народження, який мешкає за
адресою: Луганська область, Попаснянський район, смт
Тошківка-1, вул. Цуприка, б. 42, кв. 94 у судове засідання
по цивільній справі за № 423/1471/16-ц за позовом ПАТ
«Універсал Банк» про стягнення заборгованості за кредитним договором, що відбудеться 04 липня 2016 року
о 12 год.00 хв. в приміщенні суду за адресою: Луганська
область, м. Попасна, вул. Суворова, 6, каб. № 7.
У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Амур-Нижньодніпровський райсуд м. Дніпропетровська
повідомляє, що 13.06.2016 року за позовом Гусак Раїси Сергіївни до Заєць Олександра Дмитровича про визнання права
власності, було постановлено заочне рішення, яким за Гусак
Раїсою Сергіївною було визнано право власності на 1/2 частину домоволодіння № 14 по вул. Прохолодній у м. Дніпропетровську загальною площею 49,1 м.кв., житловою – 40,0
м.кв.; скасовано за Пінчук Марфою Петрівною державну реєстрації права власності на 1/2 частину домоволодіння № 14
по вул. Прохолодній у м. Дніпропетровську.
З повним текстом заочного рішення відповідачка та інші
учасники процесу можуть ознайомитись в канцелярії суду
за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Новоселівська, 9, каб.
№15.

Суддя А. В. Архипенко

Суддя Якименко Л. Г.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа за
№ 310/3137/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Солдатова Сергія Вікторовича,
Солдатова Максима Сергійовича пре стягнення заборгованості за кредитним договором. Судовий розгляд справи
призначено на 04 липня 2016 року об 11 год. 30 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 Солдатова Сергія Вікторовича, Солдатова
Максима Сергійовича як відповідачів. Явка до суду є
обов’язковою. В разі неявки справа розглядатиметься за
Суддя Полєно B.C. наявними матеріалами.

Маньківський районний суд Черкаської області викликає
в судове засідання по цивільній справі № 701/495/16-ц за
позовом Органів опіки та піклування Буцької селищної ради
Черкаська області в інтересах дітей: Катасонова Василя
Олексійовича, 05.08.2000 р.н., Люшнівської Ліни Олексіївни,
04.10.2006 р.н., та Галіцина Миколи Сергійовича, 08.03.2010
р.н., до Катасонової Тетяни Володимирівни, третьої особи:
служби у справах дітей Маньківської районної державної адміністрації про позбавлення батьківських прав, як відповідача Катасонову Тетяну Володимирівну. Судове засідання
відбудеться о 09.00 год. 11 липня 2016 року в приміщенні
суду за адресою: вул. Соборна, 8, смт Маньківка, Маньківського району, Черкаської області. У разі неявки відповідача
справа буде розглянута без його участі.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає як відповідача Ткаченко Ганну Євгеніївну по цивільній справі
за позовом Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» до Ткаченко Ганни Євгеніївни про стягнення кредитної заборгованості. Остання відома адреса
місцезнаходження відповідачки Ткаченко Ганни Євгеніївни: м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 100/2, кв. 2.
Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за
адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, буд.
14-а, каб. № 15 03 жовтня 2016 року о 10 год. 00 хв. В
разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без участі відповідача.

Відповідно до ст. ст. 74-76 ЦПК України, Приморський
районний суд м. Одеси (суддя Ільченко Н.А.) викликає в
судове засідання як відповідача Гороховську Ольгу Іллівну по справі № 522/6368/16 за позовом Вздихаліної
Галини Панасівни до Гороховської Ольги Іллівни про визнання договору купівлі-продажу нерухомого майна
дійсним.
Судове засідання відбудеться 12.07.2016 р. о 14 год.
40 хв. за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, каб. 224.
У випадку неявки у судове засідання зазначеної
особи, справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя Н.А. Ільченко

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область,
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає як
відповідача Король Аранку Михайлівну судове засідання по цивільній справі № 426/6960/15-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Альфа
Банк» до Король Аранки Михайлівни про стягнення
заборгованості, що відбудеться 01 липня 2016 року
о 09.15. год.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без вашої участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.
Суддя О. М. Попова

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання як відповідачів по цивільній
справі № 409/1224/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк»
про стягнення заборгованості до Хворостяного Юрія
Олексійовича (м. Луганськ, м. Олександрівськ, вул. Комсомольська 1А/39), Колесніченко Світлану Анатоліївну
(м. Луганськ, тупик Ташкентський, 16).
Судове засідання відбудеться 27.06.2016 року об 11
год. 00 хв. (резервна дата 30.06.2016 року об 11 год. 00
хв.) в залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.
У разі неявки суд розглядатиме справи без участі відповідачів на підставі ст. 224 ЦПК України.

Суддя І. Д. Калієвський

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає в
судове засідання як відповідача Степанця Олександра Олександровича по цивільній справі за позовом
Турка Володимира Миколайовича до Степанця Олександра Олександровича про стягнення заборгованості (останнє місце проживання: м. Суми, вул.
Металургів, 16/49). Явка в судове засідання обов’язкова. Про причини неявки необхідно повідомити суд.
Засідання відбудеться 27.06.2016 року о 10.00
год. за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 12,
каб. 12, пов. 2.
Суддя В. Г. Костенко

Біловодський районний суд Луганської області
викликає як відповідача по справі № 408/893/16-ц
(2/408/664/16) за позовом Анісімової І. М. до Ковальова Віталія Анатолійовича (06.02.1975 р.н., м. Ровеньки, Луганської області) про розірвання шлюбу.
Судове засідання відбудеться 29.06.2016 року о
10 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою:
Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська,
30.
У разі неявки справу буде розглянуто без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Є. О. Соболєв

На розгляді в Катеринопільському районному суді
Черкаської області перебуває цивільна справа
№698/373/16 провадження 2/698/245/16 за позовом
Троцької Галини Петрівни до Троцького Валентина
Геннадійовича 03.03.1974 р. н., про визнання договору дарування недійсним. Судове засідання по вказаній цивільній справі призначено на 29 червня 2016
року на 10 годину в приміщенні Катеринопільського
районного суду, що розташований за адресою: вул.
Петровського, 38, смт Катеринопіль, Черкаська область.
Голова суду Зінченко М. І.

Бериславський районний суд Херсонської області
міста Берислав викликає як відповідача Потапова
Віктора Андрійовича, по цивільній справі за позовом
публічного акціонерного товариства Комерційний
банк «Приват Банк» до Потапова Віктора Андрійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Слухання справи призначено на 05.07.2016
року на 13-00 год. в приміщенні Бериславського
районного суду за адресою: м. Берислав Херсонської області, вул. Центральна, 249, тел. (05546)
7-37-57. У разі неявки в судове засідання справа
буде розглянута за Вашої відсутності.
Суддя Л. М. Чернявська
Суддя Корсаненкова О. О.

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільні справи за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк «Приватбанк» до: Бузанова
Дмитра Вікторовича про стягнення заборгованості, який
проживає за адресою: Донецька обл., м. Макіївка, вул.
Димитрова, буд. 24, викликається на 20 липня 2016 року
о 08-30 годині, до суду, каб. №7, для участі у розгляді
справ по суті (№ 2/234/3720/16).
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність.

Новопсковський районний суд Луганської області викликає Шматко Олександра Анатолійовича, як відповідача, у судове засідання для розгляду цивільної справи
ЄУ № 420/2692/15-ц (Провадження № 2/420/126/16) за
позовом ПАТ «Акцент-Банк» до Шматко Олександра
Анатолійовича, про стягнення заборгованості, яке відбудеться 07 липня 2016 року о 13 год. 20 хв. (резервна
дата судового засідання — 11 липня 2016 року о 13 год.
20 хв.) в приміщенні Новопсковського районного суду
за адресою: вул. Українська, 28, смт Новопсков Луганської області.
У разі неявки, суд розглядатиме справу без Вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Л. І. Переверзева

Суддя Ю. О. Бондар

Садгірський районний суд м. Чернівці повторно
викликає Чабанова Сергія Валентиновича, що проживає за адресою: вул. Чудейська, 9/2, м. Чернівці,
як відповідача по справі за позовом публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» про стягнення заборгованості.
Розгляд справи призначений на 07.07.2016 р. о
09:00 год. у приміщенні Садгірського районного суд
м. Чернівці, вул. Хотинська, 3.
Явка до суду є обов’язковою. У разі Вашої неявки
в судове засідання справу буде розглянуто у Вашу
відсутність за наявними матеріалами.
Суддя О. Й. Галій
Суддя Мілінчук С. В.

Апеляційний суд Житомирської області викликає
в судове засідання Зінчук Тамару Леонідівну як відповідача у цивільній справі № 280/272/16-ц за позовом
Публічного
акціонерного
товариства
комерційний банк «Приватбанк» до Зінчук Тамари
Леонідівни про стягнення заборгованості, яка відкладена на 19 липня 2016 р. о 09 год. 30 хв. Розгляд
справи відбудеться за адресою: м. Житомир, вул.
1-го Травня, 24, каб. 406.
У разі неявки або неповідомлення про причини
неявки, справу буде розглянуто у вашу відсутність
на підставі наявних у справі доказів.
Суддя І. А. Гансецька

Яремчанський міський суд Івано-Франківської області
викликає в судове Майданника Сергія Миколайовича,
21.09.1974 року народження, останнє відоме місце реєстрації — смт Ворохта, вул. Mиру, 1, кв. 20 Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, як
відповідача у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Майданника Сергія Миколайовича про надання ПАТ КБ «Приватбанк» повноважень, необхідних
для здійснення продажу та зняття з обліку в органах ДАІ
України автомобіля — предмета застави, яке відбудеться 29 червня 2016 року о 10 год. в приміщенні Яремчанського міського суду за адресою: м. Яремче, вул.
Довбуша, 32, Івано-Франківської області.

Врадіївський районний суд Миколаївської області
повідомляє, що Ткаченко Інна Вікторівна, 23.01.1976
року народження, викликається в судове засідання
як відповідач по цивільній справі за позовом Ткаченка Олександра Вікторовича до Ткаченко Інни Вікторівни про розірвання шлюбу.
Розгляд цивільної справи відбудеться о 14.00 год.
12.07.2016 року за адресою: вул. Маяковського, 103
смт Врадіївка Миколаївської області.
Суддя Ф. Г. Сокол

Суддею Бердянського міськрайонного суду Дністрян О. М. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Консульська, б. 64, каб. № 308) 04 липня 2016 року об 11
годині 00 хвилин буде розглядатись справа за позовом публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Шелудякової Ольги
Валентинівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Явка відповідача у справі обов’язкова. У разі його
неявки справа буде розглянута за його відсутності.

Суддею Бердянською міськрайонного суду Дністрян О. М. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Консульська, б. 64, каб. № 308) 04 липня 2016 року об 11
годині 20 хвилин буде розглядатись справа за позовом публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Шинкаренка Едуарда
Олексійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Явка відповідача у справі обов’язкова. У разі його
неявки справа буде розглянута за його відсутності.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду знаходиться цивільна справа № 310/3501/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПРИВАТБАНК» до Ясинського Єгора Юрійовича про стягнення заборгованості.
Розгляд справи призначено на 18.07.2016 р. о 15 годині
00 хвилин в приміщенні Бердянського міськрайонного суду
за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 406, суддя Троценко Т. А., тел. (код 06153)
3-55-31.
Суд викликає Ясинського Єгора Юрійовича як відповідача.
Явка відповідача до суду є обов’язковою. В разі неявки
відповідача справа буде розглянута за наявними матеріалами.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу №233/2383/16-ц
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Рось Л. В. про стягнення заборгованості. Відповідач у справі Рось Любов Василівна, 04 квітня 1960 р.н.,останнє відоме місце
проживання: Донецька область, м. Макіївка, вул. Заслонова, буд., 31-14, викликається до суду на 10 год. 15 хв.
04 липня 2016 року (корп. №2, каб. №21), для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за його відсутності.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу №233/2380/16-ц
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Степанової Н. Л. про
стягнення заборгованості. Відповідач у справі Степанова
Наталя Леонідівна, 07 липня 1967 р.н., останнє відоме
місце проживання: Донецька область, м. Макіївка, вул. Туполєва, буд. 12-6, викликається до суду на 10 год. 00 хв.
04 липня 2016 року (корп. №2, каб. №21), для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за його відсутності.

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє, що 01 червня 2016 року розглянуто цивільну справу №409/1023/16-ц за заявою
Сергєєва Андрія Васильовича про відновлення втраченого судового провадження по цивільній справі
Артемівського районного суду м. Луганська
№434/3349/14-ц за позовом Сергєєва Андрія Васильовича до Управління комунальним майном Луганської міської ради про визнання права власності в
порядку спадкування та винесення рішення про часткове відновлення втраченого судового провадження.
Суддя О. В. Каліуш
Суддя Максименко О. Ю.

Богуславський районний суд Київської області, в
зв’язку з розглядом цивільної справи № 358/524/16ц за позовом Никоненко Світлани Юріївни до Никоненка Ігоря Михайловича про стягнення аліментів на
утримання неповнолітньої дитини, викликає в судове засідання, яке відбудеться 01 липня 2016 року
об 11 год. 00 хв. за адресою: вул. Франка, 29-А,
м. Богуслав Київської області, як відповідача Никоненка Ігоря Михайловича, 25 квітня 1958 року народження (зареєстрований по вул. Соборна,
(Комсомольська), 11-А, кв. 104, м. Богуслав Київської області.
Суддя В. М. Корбут

Приморський районний суд міста Одеси повідомляє,
що 15 серпня 2016 року об 11 год. 30 хв. в залі засідань
№221 в приміщенні суду за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, відбудеться слухання справи за позовом Аль
Фазлі Світлани Яківни до Аль Фазлі Зеід Халіл Судкі про
розірвання шлюбу. В судове засідання у вищевказаний
час викликається відповідач Аль Фазлі Зеід Халіл Судкі.
В разі його неявки в судове засідання позов може бути
розглянутий за його відсутністю та на підставі наявних
у справі доказів.

Жидачівський районний суд Львівської області викликає
в судове засідання як відповідача Бадалаху Володимира Васильовича, 21.02.1966 р.н., жителя м. Ходорів, вул. Грушевського, 51/5 Жидачівського району Львівської області по
цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства КБ «ПРИВАТБАНК» до Бадалахи Володимира Васильовича про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 29 червня 2016 року о 09
год. 00 хв. у приміщенні Жидачівського районного суду за
адресою: м. Жидачів, вул. Я. Мудрого, 20, Львівська область.
У разі неявки в судове засідання без поважних причин або
неповідомлення суду про причини неявки, справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних в справі доказів.

Суддя О. В. Каліуш

Голова суду Ю. І. Марчак

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
ПОГОда На завтра
Фото з соціальної мережі vk.com

фОтОфакт
МАЛА, ТА СИЛЬНА. Днями
українка Дарина Лазебна стала
чемпіонкою світу з класичного
пауерліфтингу. Свій титул вона
здобула на світовій першості з
класичного пауерліфтингу серед
дорослих, юніорів, юніорок, юнаків та дівчат, що проходить у місті
Кілін (США). Юна спортсменка з
Донеччини, яка виступала на
змаганнях у ваговій категорії до
52 кг, показала третій результат
у присіданні — 115 кг. У жимі лежачи з результатом 80,5 кг Дарина стала другою, поступившись
спортсменці з Казахстану Далірі
Каримовій лише на півкілограма.
А станова тяга та результат
140 кг вивели українку у фаворити змагань. За сумою триборства
Дарина Лазебна набрала 335,5 кг
і підкорила найвищу сходинку
п’єдесталу чемпіонату світу.
«Суперники були дуже сильними, боротьба — важкою. Все
вирішувалося на останніх підходах. Мій успіх — результат тренувань і величезна підтримка тренера Сергія Федоренка», — розповіла чемпіонка про свій виступ
на змаганнях найвищого рівня.

Віртуози тракторної фієсти
Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
ФЕСТИВАЛЬ. У Яблунівці
Корсунь-Шевченківського району на Черкащині відбувся п’ятий
трактор-фест. Трактористи з
усієї України зібралися тут на
змагання, вдягнувши залізних
велетнів у креативне вбрання.
Глядачі мали змогу спостерігати
за перегонами на тракторах
МТЗ і Fendt. У спритності й
швидкості змагалися й водії невеликих агромашин. Кожному з
них треба було якнайшвидше
дістатися до фінішу, долаючи
різноманітні перешкоди та ускладнення. Приміром, аби зма-

гання набуло певної інтриги, на
кріпленнях причепів позаду лежали футбольні м’ячі — щоб не
впали, хоч би як трактор підкидало. І таки знайшовся генійумілець, який довів свою високу
майстерність. Це механізатор Олександр Голуб з агрофірми «Батьківщина Шевченка»,
філії компанії «Урожай». Серед
власників габаритних тракторів
також відбулися незвичайні змагання. На поле вийшли могутні
машини, які повинні були в’їхати
в умовний гараж, не пошкодивши жодного обмежувального
стовпчика, а на фініші ювелірно
проколоти голкою повітряну
кульку, не зачепивши навко-

рухався повільно, готуючи на
ходу справжній борщ. Перший
приз у номінації «найкреативніший» отримав мототрек Валявської й Лисянської філій «Урожаю», а найпрактичнішим став
виріб «Вихор» спільного виробництва Тростянецької, Дніпровської, Шандрівської філій, філії
ім. О. Г. Бузницького та агрофірми «Дружба».
— Наш фестиваль уже набув
такої популярності, що до нього
хочуть приєднатися інші сільськогосподарські компанії. На
наступний рік є наміри провести
вже набагато масштабніший захід, — розповів директор компанії «Урожай» Олег Васецький.

лишніх стендів. І тут теж знайшовся тракторний «хірург»,
який і виконав вправу без нарікань. Ним став Руслан Клименко — механізатор Катеринопільської філії згаданої компанії. Та
й інші учасники не залишилися
поза увагою. Кожного нагородили цінним подарунком, а головні переможці отримали як
призи… мотоцикли.
Багатьох глядачів привабили
виставка креативних тракторів
і змагання «Шопопало-ралі».
Участь у заїзді брали не просто
саморобні, а й придатні для
сільської роботи механізми.
Найбільший
ажіотаж
викликав трактор-піч. Транспорт

Фото з сайту championat.com

Роналду-рекордсмен вивів португальців
у плей-оф
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»
ЄВРО-2016. Матч третього туру групового раунду Португалія
— Угорщина, що завершився з
рахунком 3:3, став для капітана
португальців Кріштіану Роналду
сімнадцятим у фінальних турнірах чемпіонатів Європи. За цим
показником він на один матч випередив колишнього захисника
збірної Франції Ліліана Тюрама і
колишнього воротаря збірної Нідерландів Едвіна ван дер Сара.
Утім, це не єдине досягнення
31-річного нападника. Забивши
два м’ячі у ворота збірної Угорщини, Кріштіану Роналду став
першим гравцем, який відзначався результативністю у фінальних турнірах чотирьох чемпіонатів Європи. На його рахунку тепер вісім голів. Із 28 голами він
також є найкращим бомбардиром чемпіонатів Європи з урахуванням кваліфікаційних матчів.
Варто зазначити, що при Кріштіану Роналду збірна Португалії

Збірна Португалії створила прецедент: вийшла
у плей-оф, не здобувши жодної перемоги
доходила до чвертьфіналу чемпіонату Європи в 2008 році, півфіналу в 2012 році і фіналу-2004.
У суботньому матчі з австрійцями Кріштіану Роналду провів
128-й матч за збірну Португалії,
ставши рекордсменом національної команди за цим показни-

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

ком. Після матчу з Угорщиною
рекорд «підріс» до 129 матчів.
Отже, по закінченні групового
турніру Євро-2016 визначилися
всі пари першого раунду плейоф. З перших і других місць у
своїх групах до 1/8 фіналу вийшли Франція, Швейцарія, Уельс,

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

Англія, Німеччина, Польща, Хорватія, Іспанія, Італія, Бельгія,
Угорщина та Ісландія. Кращими
серед команд, що посіли треті
місця в своїх квартетах, стали
Словаччина, Північна Ірландія,
Португалія та Ірландія.
Сітка турніру сформувалася
таким чином, що ми не побачимо
фіналу, складеного з пари ТОР-5
команд Старого Світу. Якщо
хтось із квінтету Англія, Франція,
Італія, Іспанія або Німеччина і потрапить у вирішальний матч турніру, то лише хтось один. Водночас у фіналі Євро-2016 гарантовано гратиме збірна, яка до цього ніколи в історії не володіла
Кубком Європи.
У перших матчах в боротьбі на
вибування 25-27 червня зіграють:
Швейцарія — Польща
Уельс — Північна Ірландія
Хорватія — Португалія
Франція — Ірландія
Німеччина — Словаччина
Угорщина — Бельгія
Італія — Іспанія
Англія — Ісландія.

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 25 ЧЕРВНЯ
Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Нiч
+15 +20
+15 +20
+13 +18
+13 +18
+18 +23
+15 +20
+15 +20
+15 +20
+15 +20
+15 +20
+15 +20
+15 +20
+15 +20

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

Oбласть
Нiч
Черкаська
+15 +20
Кіровоградська +15 +20
Полтавська
+14 +19
Дніпропетровська +15 +20
Одеська
+18 +23
Миколаївська
+18 +23
Херсонська
+18 +23
Запорізька
+17 +22
Харківська
+14 +19
Донецька
+17 +22
Луганська
+14 +19
Крим
+18 +23
Київ
+16 +18

День
+25 +30
+26 +31
+25 +30
+26 +31
+27 +32
+27 +32
+27 +32
+27 +32
+25 +30
+26 +31
+25 +30
+27 +32
+28 +30

Укргiдрометцентр

ОГОЛОШЕННЯ
У провадженні Бережанського районного суду Тернопільської області
знаходиться цивільна справа за позовом Асістішвілі Анни Георгіївни до Асістішвілі Давида про дозвіл на тимчасовий виїзд за кордон малолітньої дитини
без згоди батька.
Розгляд справи призначено на 14 год. 30 хв. 29 червня 2016 року в залі
№ 3 Бережанського районного суду за адресою: м. Бережани, вул. Банкова, 2.
Суд викликає по цій справі як відповідача Асістішвілі Давида.
В разі неявки відповідача в судове засідання справа буде розглянута по
суті за його відсутності на підставі наявних матеріалів.
Суддя В. М. Крамар

Повістка про виклик.
Підозрюваний Бородін Геннадій Петрович, 23.02.1955 р.н., відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України викликається
о 10 год. 00 хв. 28 червня 2016 року до старшого слідчого в ОВС
ГСУ СБ України Федірко Д.В. у каб. 108 за адресою: м. Київ,
вул. Володимирська, 33 (тел. 044-255-51-80) для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні
№ 22015000000000157 за ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає справу за позовом Публічного
акціонерного товариства «Альфа-Банк» до Морозова Андрія Федоровича, Морозової Галини Олександрівни про стягнення заборгованості.
Відповідачі по справі Морозов Андрій Федорович, Морозова Галина
Олександрівна викликаються на 29 червня 2016 року на 13.30 годину
до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької
області для участі в розгляді справи по суті.
Суддя Щербіна А.В.
Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова (Радянська), буд. 39а) розглядає цивільну справу
№ 227/1021/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до
Ходуна Віктора Миколайовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач Ходун Віктор Миколайович, 06 серпня 1957 року народження, що мешкає за останньою відомою адресою: бул. Шевченка, 118/7, м. Іловайськ Донецької
області, викликається до Добропільського міськрайонного суду Донецької області
як відповідач по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства
«Укрсоцбанк» до Ходуна Віктора Миколайовича про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 29.06.2016 року о 09.00 год. в приміщенні суду за
адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова (Радянська), 39А. У разі неявки відповідача до суду справу буде вирішено на підставі наявних у ній даних чи доказів.
Суддя С.А. Притуляк

Втрачений документ, а саме: Судновий білет
№ СБ 030435 з бортовим номером ДАП-4480-К, що належить Будило Вадиму Олександровичу, вважати недійсним.
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