МИЛОСЕРДЯ
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суботні зустрічі
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Сироти після
дворічної
евакуації у Харкові
повернулися
на Луганщину

субота, 25 ЧЕРВня 2016 РОКУ		

В інтерв’ю «УК» поет Борис
Херсонський розповів про парадокси
провінціалізму, своє рішення писати
українською та чому ідентичність
людини нагадує клаптикову ковдру

№119 (5739)

ЦІНА ДОГОВІРНА

ПЕТРО ПОРОШЕНКО: «Шкода, але
нам своє робить. Вірю,
що, попри результат
референдуму,
Британія залишається
в об’єднаній Європі
і захищатиме спільні
європейські цінності».

Святий Миколай
просить захисту
Фото Олега ЛИСТОПАДА

ЦИТАТА ДНЯ

3

Президент про результати
британського референдуму BREXIT

Вихідними
будьте обачні
ПЕРЕСТОРОГА. На значній території України рівень пожежної небезпеки найближчим часом сягне максимальних позначок
4—5 класу. Особливо вразливі до виникнення пожеж ліси південно-східного регіону країни. Ситуація з фінансуванням протипожежних заходів у цих областях критична. Тому Державне
агентство лісових ресурсів закликає громадян за можливості
відмовитися найближчими вихідними від відвідування лісів. Про
це попередила т. в. о. очільника відомства Христина Юшкевич.
Тож варто пам’ятати, що порушення правил пожежної безпеки
загрожує довкіллю й становить небезпеку для життя людей.
Якщо громадяни виявлять загоряння в лісах, насамперед потрібно телефонувати на номер 101. Через значне підвищення температури повітря та велику пожежонебезпечну ситуацію в лісах у
відомстві цілодобово працюють телефонні лінії, куди слід повідомляти про займання у лісових масивах: (044) 235-56-20, 226-32-53.
У Держлісагентстві закликають дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки, адже лише це вбереже ліси від
трагічних наслідків.

ЦИФРА ДНЯ

12 млрд грн

розраховує цьогоріч отримати
НБУ від реалізації активів
неплатоспроможних банків
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5
СТОП ДЕРИБАНУ! Потрібна допомога Мінприроди

та Генпрокуратури, щоб протидіяти захопленню території
національного природного парку «Гуцульщина» й винищенню лісу

Держава може стати сильною
лише з потужною економікою

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. А розвиток не можливий без адекватної оцінки праці тих,

хто створює матеріальні блага
Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»

Ч

ергове засідання Кабінету
Міністрів відбулося в день,

який, за висловом Прем’єрміністра Володимира Гройсмана, став не найкращим для
об’єднаної Європи. Утім, Україна залишиться відданою євро-

пейським цінностям, попри результати референдуму у Великій Британії про вихід із Євросоюзу, заявив глава українського уряду.

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ

4 820103 080053

USD 2488.2929
EUR 2833.9168
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 3.8685
за 10 рублів

Та, як кажуть, на Європу сподівайся, а сам пильнуй.
Сильною державою можна стати, лише побудувавши потужну економіку. Це розуміють і

українські посадовці. Тож надають спілкуванню з вітчизняними виробниками і закордонними інвесторами
неабиякого значення.

встановлені Національним банком України на

24 червня 2016 року

/

AU 314059.89

2

AG 4302.26
PT 243852.70
за 10 тройських унцій

PD 138597.91

25 червня 2016 року, субота, № 119

www.ukurier.gov.ua
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документи
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до статті 23
Закону України «Про мобілізаційну
підготовку та мобілізацію» щодо звільнення
від призову на військову службу під час
мобілізації близьких родичів осіб,
які загинули під час безпосередньої участі
в антитерористичній операції
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 255 із наступними
змінами) такі зміни:
1. Частину другу доповнити абзацами четвертим — восьмим такого змісту:
«жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько,
мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції з
числа:
військовослужбовців або працівників утворених відповідно до законів України
військових формувань, що захищали незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої
участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи
безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;
працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули або пропали безвісти
під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в
районах та у період її проведення;
осіб, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо
в районах антитерористичної операції у період її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, за умови що в
подальшому такі добровольчі формування були включені до складу утворених
відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;
осіб, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо
в районах її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені
або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були
включені до складу утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, і виконували завдання антитерористичної
операції у взаємодії з утвореними відповідно до законів України військовими
формуваннями та правоохоронними органами».
2. Після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
«Особи, зазначені в абзацах четвертому — восьмому частини другої цієї
статті, у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою
згодою».
У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим
Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
31 травня 2016 року
№ 1387-VIII

ЗАКОН УКРАЇНИ

оголошення



оголошення



Про внесення зміни до Закону України
«Про перелік об’єктів права державної
власності, що не підлягають приватизації»
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести зміну до переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані, затвердженого Законом
України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 37, ст. 332 із наступними змінами), згідно з додатком.
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
2 червня 2016 року
№ 1409-VIII

ЗМІНА,
що вноситься до переліку об’єктів права державної власності,
що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Статтю 395 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18—22, ст. 144) виключити.
2. У Законі України «Про режим іноземного інвестування» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 19, ст. 80 із наступними змінами):
1) пункт 4 частини першої статті 1 виключити;

ПОСТАНОВА
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про проведення парламентських слухань
про становище молоді в Україні на тему:
«Ціннісні орієнтації сучасної української
молоді»
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Провести 2 листопада 2016 року в залі пленарних засідань Верховної Ради
України парламентські слухання про становище молоді в Україні на тему: «Ціннісні орієнтації сучасної української молоді».
2. Кабінету Міністрів України до 1 жовтня 2016 року підготувати та подати до
Верховної Ради України тиражовані для народних депутатів України необхідні
інформаційно-аналітичні матеріали з питання парламентських слухань та пропозиції до проекту їх рекомендацій, а також визначити доповідачів із зазначеного питання.
3. Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики,
спорту та туризму відповідно до Закону України «Про Регламент Верховної Ради
України» здійснити необхідні заходи щодо організаційного та методичного забезпечення проведення парламентських слухань та внести проект їх рекомендацій.
4. Запросити для участі в парламентських слуханнях представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, профільних міжнародних організацій, спеціалістів
наукових установ.
5. Національній телекомпанії України та Національній радіокомпанії України
за участю Інформаційного управління Апарату Верховної Ради України забезпечити в установленому порядку пряму трансляцію парламентських слухань на
Першому загальнонаціональному каналі Національної телекомпанії України.
6. Управлінню справами Апарату Верховної Ради України забезпечити фінансування витрат, необхідних для організації і проведення зазначених парламентських слухань, стенографування та видання їх матеріалів Видавництвом
Верховної Ради України.
7. Ця Постанова набирає чинності з моменту її прийняття.
Голова Верховної Ради України А. ПАРУБІЙ
м. Київ
1 червня 2016 року
№ 1397-VIII

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

ЗАКОН УКРАЇНИ

Додаток
до Закону України
від 2 червня 2016 року № 1409-VIII

Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо скасування
обов’язковості державної реєстрації
іноземних інвестицій



2) у назві розділу III слова «Державна реєстрація та» виключити;
3) статті 13 та 14 виключити;
4) текст статті 15 викласти в такій редакції:
«Підприємства з іноземними інвестиціями та установи банків подають статистичну звітність про здійснення іноземних інвестицій відповідно до законодавства».
3. У Законі України «Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів
підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 12, ст.
97; 2002 р., № 15, ст. 100; 2005 р., №№ 17—19, ст. 267):
1) у назві і тексті Закону слова «суб’єкт підприємницької діяльності» в усіх
відмінках та числах замінити словами «суб’єкт господарювання» у відповідному
відмінку та числі;
2) у частині першій статті 5 слова «їх реєстрації» виключити.
4. У Законі України «Про імміграцію» (Відомості Верховної Ради України, 2001
р., № 41, ст. 197):
1) у пункті 3 частини другої статті 4 слова «зареєстровану у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України» виключити;
2) пункт 3 частини сьомої статті 9 викласти в такій редакції:
«3) для осіб, зазначених у пункті 3 частини другої статті 4 цього Закону, —
копії статуту та/або зареєстрованих договорів (контрактів) про інвестиційну діяльність та довідка банку про надходження іноземної інвестиції в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 (ста) тисяч
доларів США».
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Документи, подані до набрання чинності цим Законом до органу державної
реєстрації для державної реєстрації іноземних інвестицій, та документи, подані
до набрання чинності цим Законом до територіального органу Державної фіскальної служби України для підтвердження інформаційних повідомлень про
фактичне внесення іноземних інвестицій, повертаються іноземним інвесторам
або уповноваженим ними особам без розгляду по суті з повідомленням про підстави повернення документів.
3. Іноземні інвестиції, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, та
іноземні інвестиції, не зареєстровані до набрання чинності цим Законом, мають
рівне право на одержання пільг та гарантій, передбачених Законом України «Про
режим іноземного інвестування».
4. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності
цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому
Закону.
Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
31 травня 2016 року
№ 1390-VIII

Включити до переліку:
«Орган управління КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
м. КИЇВ
40075815 Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця»
03680, м. Київ, вул. Тверська, 5
Кількість об’єктів — 1
Всього по органу управління — 1».
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ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваному Філіну Ігорю Віталійовичу, 07.11.1988 р.н., який
зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пров.
Ризький, буд. 80, на підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК України, Вам
необхідно з’явитися 29 червня 2016 року до каб. 9 СВ УСБУ в Донецькій області, до слідчого Бичкова М. С., за адресою: Донецька
область, м. Маріуполь, вул. Георгїівська, буд. 77, для проведення
слідчих (процесуальних) дій за вашою участю у кримінальному проСуддя М. Б. Баличева вадженні № 22015050000000008 за ч. 1 ст.258-3 КК України.

Вишгородський районний суд Київської області повідомляє, що Публічне
акціонерне товариство «Українська страхова компанія Гарант – Авто» викликають в судове засідання як відповідача у цивільній справі за позовом Суменок Олександра Миколайовича до Публічного акціонерного товариства
«Українська страхова компанія Гарант – Авто» про стягнення компенсації заборгованості середнього заробітку за час затримки заробітної плати та збитків
за час невиплати заробітної плати з урахуванням індексу інфляції.
Судове засідання відбудеться 30 червня 2016 року о 15 годині 30 хвилин,
за адресою: м. Вишгород, вул. Кургузова, 7, кабінет № 17.
У разі неявки відповідача без поважних причин справа буде розглянута за
його відсутності.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає
в судове засідання Лисак Марію Валеріївну як відповідача по цивільній справі за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Лисак Марії Валеріївни про стягнення заборгованості, яке відбудеться 29.06.2016 р. о 08:55
год. за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 4й поверх, каб. 408. Явка до суду є обов’язковою. У
разі неявки справа буде розглядатися за наявними
у справі доказами.
Суддя Піхур О. В.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове засідання, яке відбудеться 29 червня 2016
року об 11.20 годині в приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька
область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28, Михальчук Дар’ю Олександрівну (останнє відоме місце проживання: 71100, Запорізька область, Токмацький район,
м. Молочанськ, вул. Осипенко, буд. 6, кв. 1) як відповідача в цивільній справі № 328/2107/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» до Михальчук Дар’ї Олександрівни про
стягнення заборгованості.

Томашпільський районний суд Вінницької області викликає Дудніка Віталія Миколайовича в судове засідання,
що відбудеться 30.06.2016 року о 09.00 годині в Томашпільському районному суді Вінницької області за адресою:
вул. І. Гаврилюка, 57, смт Томашпіль, Томашпільський
район, Вінницька область. Справа за позовом Дуднік Людмили Анатоліївни до Дудніка Віталія Миколайовича про
розірвання шлюбу. Головуючий суддя Семко Г. В.
Дуднік B. М, викликається в судове засідання як відповідач. Явка до суду є обов’язковою. У випадку неявки
до суду справа буде розглянута без участі відповідача.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Бурлаку Олександра Максимовича
18.02.1977 р.н., та Бурлаку Ігоря Максимовича,
31.08.1979 р.н., як обвинувачених у кримінальному
провадженні № 296/1955/16-к по обвинуваченню у
вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1
ст. 258-3 КК України, під головуванням судді Аксьонова В. Є. в судові засідання, що відбудуться
01.07.2016 року о 09 год. 30 хв. в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за адресою:
м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал 2-К (к. 106).
Явка обвинувачених в судове засідання обов’язкова.

Суддя Петренко Л. В.

Про відзначення у 2016 році Дня хрещення
Київської Русі — України
З метою належного відзначення у 2016 році Дня хрещення Київської Русі —
України, враховуючи важливість прийняття християнства для розвитку українського суспільства як невід’ємної частини європейської цивілізації, визнання
ролі хрещення Київської Русі — України для української державності,
збереження і розвитку національної культурної та історичної спадщини,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Кабінету Міністрів України:
1) утворити у двотижневий строк Організаційний комітет з підготовки та проведення заходів із відзначення Дня хрещення Київської Русі — України;
2) розробити та затвердити у місячний строк план заходів із відзначення Дня
хрещення Київської Русі — України, передбачивши, зокрема:
підготовку та проведення 28 липня 2016 року за участю представників органів
державної влади та органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань,
релігійних організацій урочистостей із відзначення Дня хрещення Київської Русі
— України;
проведення у поточному та наступному роках робіт з ліквідації аварійного
стану, реставрації та реабілітації комплексу споруд Національного заповідника
«Софія Київська» у місті Києві, собору Святого Юра у місті Львові;
запрошення разом з релігійними організаціями України представників зарубіжних релігійних центрів до участі у заходах з відзначення Дня хрещення Київської Русі — України.
2. Обласним, Київській міській державним адміністраціям затвердити регіональні плани заходів із відзначення Дня хрещення Київської Русі — України та
забезпечити їх виконання.
3. Державному комітету телебачення і радіомовлення України забезпечити
широке висвітлення в засобах масової інформації заходів щодо відзначення Дня
хрещення Київської Русі — України.
4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
22 червня 2016 року
№268/2016
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Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в м. Вінниці за адресою: вул.
Грушевського, 17, в залі судових засідань №13, 29.06.2016 року о 14.30 годині, відбудеться
підготовче судове засідання в кримінальному провадженні по обвинуваченню Поповича Сергія Геннадійовича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст.111, ч. 1 ст. 408 КК України.
В судове засідання викликається обвинувачений Попович Сергій Геннадійович, який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, пр. Перемоги, 55 а, кв. 71.
Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливості з’явитися до суду, просимо
повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання.
Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого Іванченка Я. М., суддів
Гайду Г. В., Прокопчук А. В.

Бородянський районний суд Київської області по
цивільній справі за позовом Бородянської селищної
ради до Піцик Марини Нуріманівни, третя особа —
служба у справах дітей та сім’ї Бородянської районної державної адміністрації про позбавлення батьківських прав викликає до суду (адреса: Київська
область, смт Бородянка, вул. Центральна, 315) Піцик
Марину Нуріманівну, яка проживає за останньою відомою адресою: вул. Центральна, 155, смт Бородянка, 07801, як відповідача на 29 червня 2016 року
на 11 годину 50 хвилин. У разі неявки справа буде
розглянута за Вашої відсутності.
Суддя Петренко Л. В.
Суддя Д. Унятицький

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове засідання, яке відбудеться 29 червня 2016
року об 11.40 годині в приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька
область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28, Федіну
Катерину Емериківну (останнє відоме місце проживання:
71100, Запорізька область, Токмацький район, с. Садове, вул. Сачка, буд. 44), як відповідача в цивільній
справі № 328/2234/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до
Федіної Катерини Емериківни про стягнення заборгованості.
У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходиться цивільна справа за позовом
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» до Тішина Максима Олександровича про стягнення заборгованості.
Суд викликає відповідача Тішина Максима Олександровича в судове засідання, яке відбудеться 30.06.16
року о 09-30 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 506. Суддя Ревуцький
С. І., тел. (код 06153) 3-51-09. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки справа буде розглянута за наявними
матеріалами в заочному порядку.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Стоцький Олексій Аркадійович,
25.06.1977 р.н., що проживає за адресою: АР Крим,
м. Севастополь, вул. Корчагіна, 30, кв. 124, відповідно до вимог статей 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 29.06.2016 до військової
прокуратури Вінницького гарнізону за адресою:
м. Вінниця, вул. Стрілецька, 105 (телефон (0432)
612357), для проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні №42016020420000058 за підозрою Вас у вчиненні кримінальних правопорушень,
передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

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

16

УРЯДОВий КУР’ЄР

www.ukurier.gov.ua

оголошення
Білокуракінський районний суд Луганської області викликає відповідачів за позовами
ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Акцентбанк», про стягнення заборгованості, у судові засідання, які відбудуться:
30.06.2016 р. (резервне судове засідання — 04.07.2016 р.)
Крюков Вячеслав Миколайович о 14.00 (останнє відоме місце реєстрації: м. Луганськ,
вул. Київська, буд. 32а), справа № 409/1399/16-ц
05.07.2016 р. (резервне судове засідання — 11.07.2016 р.)
Арцева Катерина Валентинівна о 9.30 (останнє відоме місце реєстрації: м. Луганськ, вул.
Щелгунова, буд. 115, кв. 18), справа № 409/1302/16-ц
Філімонова Олена Юріївна о 8.30 (останнє відоме місце реєстрації: м. Луганськ, кв. Зарєчний, буд. 1-а, кв. 40), справа № 409/1319/16-ц
Низькодуб Валентина Миколаївна о 10.00 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська
обл., Лутугинський р-н, смт Успенка, вул. Червоноармійська, буд. 32), справа
№ 409/1308/16-ц
Мєщеряков Сергій Олексійович о 8.00 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл.,
м. Луганськ, с. Тепличне, вул. Молодіжна, буд. 31), справа № 409/1315/16-ц
Сидоров Олександр Віталійович о 9.00 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл.
м. Лутугине, пр. Миру, буд. 70, кв. 51), справа № 409/1293/16-ц
Суддя В. С. Полєно
04.07.2016 р.
Купін Григорій Миколайович о 10.00 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл.
м. Лутугине, вул. Свердлова, буд. 54), справа № 409/1396/16-ц
06.07.2016 р.
Куліков Олексій Юрійович о 9.20 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл., Артемівський р-н, с. Ювілейне, вул. К. Маркса, буд. 4, гурт.), справа № 409/1401/16-ц
Горячевський Олександр Андрійович о 9.40 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська
обл., м. Лутугине, вул. Залізнична, буд. 10 а, кв. 14), справа № 409/1413/16-ц
Кулаков Михайло Вікторович о 10.00 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл.,
м. Лутугине, вул. Леніна, буд. 221), справа № 409/1403/16-ц
Остапенко Руслан Вікторович о 10.20 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл.,
м. Лутугине, вул. Ліхачова, буд. 6), справа № 409/1429/16-ц
Суддя В. В. Тімінський
01.07.2016 р. (резервне судове засідання — 11.07.2016 р.)
Величко Світлана Дмитріївна о 8.00 (останнє відоме місце реєстрації: м. Луганськ проїзд
Пєчорскій 3-й, буд. 24), справа № 409/1229/16-ц
11.07.2016 р. (резервне судове засідання — 18.07.2016 р.)
Радишевська Наталія Владіславівна о 13.00 (останнє відоме місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Українська, буд. 9, кв. 59), справа № 409/1251/16-ц
Суддя О. Ю. Максименко
У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки
справу буде розглянуто за його відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК
України.
З опублікуванням цього оголошення відповідачі по справах вважаються належним
чином повідомленими про час, день та місце проведення судового засідання.
Повістка про виклик підозрюваного
при здійсненні спеціального досудового
розслідування
Слідчим відділом Управління Служби безпеки України
в Тернопільській області здійснюється спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні №22015210000000026
від 07.07.2015 за підозрою громадянина Овсяника Станіслава
Володимировича, 28.07.1961 року народження, в участі у терористичній організації, тобто у вчиненні злочину, передбаченого
ч. 1 ст. 258-3 КК України.
На підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, підозрюваний
Овсяник Станіслав Володимирович, 28.07.1961 року народження, житель м. Алчевська Луганської області, вул. Московська,
18/29, викликається в слідчий відділ УСБУ в Тернопільській області, м. Тернопіль, проспект С. Бандери, 21, до старшого слідчого Цимбали О. Р. на 10 год. 00 хв. 29 червня 2016 року для
участі в проведенні слідчих та процесуальних дій в кримінальному провадженні № 22015210000000026.

Приазовський районний суд викликає відповідача Бондар Наталію
Вікторівну, 06.10.1981 р.н., у судове засідання по цивільній справі
№ 325/647/16-ц, за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Бондар Наталії Вікторівни про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке призначено на 30.06.2016 року о 15 годині 00 хвилин і відбудеться у
приміщенні Приазовського районного суду за адресою: Запорізька область, смт Приазовське, вул. Пушкіна, буд. 25.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про день, час та місце розгляду справи і у разі неявки до
суду справа може бути розглянута за його відсутності на підставі наявних
у справі доказів.

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє Насібова Ельдара Фархада Огли про те, що 30 червня 2016 року об 11 год. 30 хв.
за адресою: 03113, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1, каб. 11, відбудеться судове засідання в цивільній справі за позовом Маринченка
Володимира Мусійовича до Насібова Ельдара Фархада Огли як відповідача, про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням.
При цьому повідомляємо, що в разі вашої неявки в судове засідання без поважних причин або не повідомлення про причини своєї
неявки, суд вирішує справу на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Діоба Г. О.

Суддя Шереметьєва Л. А.

Фірсов Сергій Миколайович, 17.07.1965 року народження, Фірсова Тетяна Вікторівна, 28.05.1970 року народження, останнє відоме місце проживання яких: Донецька обл. м. Харцизьк, вул. Патона, буд. 30, кв. 37
викликаються до Добропільського міськрайонного суду Донецької області,
як відповідачі по цивільній справі за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Фірсова
Сергія Миколайовича, Фірсової Тетяни Вікторівни про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 30 червня 2016 року о 08.10 год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова, 39А.
У разі неявки відповідачів до суду справу буде вирішено на підставі наявних у ній даних та доказів.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове
засідання, яке відбудеться 29 червня 2016 року о 08.10 годині в приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28,
Сойкіна Анатолія Павловича (останнє відоме місце проживання:
71701, Запорізька область, м. Токмак, вул. Куйбишева, буд. 36,
кв. 78), як відповідача в цивільній справі № 328/2203/16-ц за позовом Гайдай Олени Василівни, в особі представника адвоката Маляр
Наталії Володимирівни до Сойкіна Анатолія Павловича про визнання
права власності на нерухоме майно.

Суддя С. А. Притуляк

Суддя Петренко Л. В.

Підозрюваний Гецко Петро Іванович, 01.01.1965 року народження, зареєстрований за адресою: Закарпатська область, Іршавський район,
с. Кушниця, вул. Гірська, 55, на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитись о 10 год. 00 хв. 29.06.2016 до кабінету
№ 64 слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області, до старшого слідчого в ОВС – криміналіста слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області Герзанича Т. В. за адресою: місто Ужгород, вулиця
Довженка, 3, для повідомлення Вам підозри у кримінальному провадженні № 22014070000000028 за ознаками вчинення Вами злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК України, а також для
участі в проведенні слідчих та процесуальних дій.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваному Селіван Андрію Володимировичу, що проживає за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Бойченко,
буд. 96, на підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК України, вам необхідно з’явитися 29 червня 2016 року до каб. 9 СВ УСБУ в Донецькій області, до слідчого Бичкова М. С., за адресою:
Донецька область, м. Маріуполь, вул. Георгіївська, буд. 77, для
проведення слідчих (процесуальних) дій за вашою участю у
кримінальному провадженні № 12015050000000908 за ч. 1
ст.258-3 КК України.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове
засідання, яке відбудеться 30 червня 2016 року о 08.30 годині в приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28,
Ворону Максима Вікторовича (останнє відоме місце проживання:
87200, Донецька область, Старобешівський район, смт Старобешеве,
вул. Сумська, буд. 15), як відповідача в цивільній справі
№ 328/1611/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства
«Ідея Банк» до Ворони Максима Вікторовича про звернення стягнення на предмет застави.

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області викликає в судове засідання як відповідача гр. України Мальченка Віктора Володимировича, 12.09.1962 року народження, останнє відоме місце
реєстрації проживання: Київська область, м. Переяслав-Хмельницький,
вул. Альтицька, буд. 3, кв. 20 у справі за позовом комунального підприємства Київської обласної ради «Переяслав-Хмельницьктепломережа»
до Мальченка Віктора Володимировича про стягнення боргу за послуги
теплопостачання на 16.00 год. 06 липня 2016 року.
У разі неявки відповідача у судове засідання суд розгляне справу на
підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Петренко Л. В.

Суддя Рева О. І.

Попаснянський районний суд Луганської області
викликає як відповідача Легкову Ніну Пилипівну, останнє відоме місце проживання якої: с. Троїцьке, Попаснянського району, Луганської області, вул.
Леніна, буд. 27, як третю особу представника Фермерського господарства «ЛЕГАС», зареєстрованого
у с. Троїцьке, Попаснянського району, Луганської
області, вул. Леніна, буд. 27, у судове засідання у цивільній справі № 423/590/16-ц за позовом ПАТ
«Ощадбанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором, що відбудеться 02 липня 2016
року о 09 годині 00 хвилин в приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без участі відповідача на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя І. В. Лизенко

Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського, 17,
в залі судових засідань №13, 02.07.2016 року о 10.00
годині, відбудеться судове засідання в кримінальному
провадженні по обвинуваченню Дубінцева Сергія Валерійовича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1
ст.111, ч. 1 ст.408 КК України.
В судове засідання викликається обвинувачений Дубінцев Сергій Валерійович, який зареєстрований та
проживає за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул.
Н. Островської, 8.
Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливості з’явитися до суду, просимо повідомити про
причини неможливості прибуття в судове засідання.
Справа розглядатиметься колегією суддів у складі
головуючого Іванченка Я. М., суддів Гайду Г. В., Чезганової A. M.

Верховинський районний суд повідомляє, що 02 липня
2016 року об 11.30 год. в приміщенні Верховинського
районного суду за адресою: вул. Жаб’євська, 76, селище
Верховина, Івано-Франківської області, 78700, відбудеться
розгляд цивільної справи за позовом Рибак Галини Василівни до Цвентуха Володимира Олександровича, третя
особа: Служба у справах дітей Верховинської РДА про позбавлення батьківських прав та збільшення розміру аліментів на утримання дитини.
В судове засідання викликається як відповідач Цвентух
Володимир Олександрович, 20.02.1973 року народження,
останнє відоме місце проживання якого: м. Слов’янськ, вул.
Силікатна, 18, Донецької області. Фактичне місце проживання на даний час не відоме.
Відповідачу пропонується надати всі наявні докази за зазначеною справою.
Явка в судове засідання відповідача обов’язкова.
Про причини неявки відповідач зобов’язаний повідомити
суд. У разі неявки відповідача в судове засідання без поважної причини, справу буде розглянуто за його відсутності.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жовтня), 4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Куканової Олени Леонідівни про стягнення
заборгованості. Відповідач по справі Куканова Олена
Леонідівна (зареєстрована за адресою: 83062, м. Донецьк, вул. Івана Ткаченка, 73), викликається на 30 червня 2016 року на 13.30 год. до суду, каб. № 7, для участі
у розгляді справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачка повинна повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за її відсутності.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Heзaлежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства «АКЦЕНТ БАНК» до Ошейка Юрія Леонідовича
про стягнення заборгованості.
Відповідач Ошейко Ю. Л. викликається до каб. 6 суду
на 29 червня 2016 року на 10 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 Атаманюк Р. І.

Суддя Н. В. Нємиш

Суддя Бєлоусов А. Є.

Фрунзівський районний суд Одеської області (смт
Фрунзівка, вул. Комсомольська, 53) викликає в судове засідання о 15 год. 00 хв. 30 червня 2016 року
Саєд Омар Шах, як відповідача, у цивільній справі
№ 517/262/16-ц за позовом Григорецької Віоріки
Миколаївни до Саєд Омар Шах про розірвання
шлюбу.
У разі неявки у судове засідання, справу буде розглянуто за відсутності відповідача на підставі наявних доказів.
Суддя О. М. Меєчко

Приморський районний суд м. Одеси викликає
Бодягіна Вячеслава Сергійовича у судове засідання,
як відповідача по справі за позовною заявою ПАТ
«Ідея банк» до Бодягіна Вячеслава Сергійовича, про
звернення стягнення на предмет застави, яке призначене на 4 липня 2016 р. о 12 годині 30 хвилин в
приміщенні Приморського районного суду м. Одеси
за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, зала 233.
У разі неявки справа буде розглянута у вашу відсутність.
Суддя Кічмаренко С. М.

Новопсковський районий суд Луганської області виклиСтаробільський районий суд Луганської області викликає
кає як відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про відповідачів за позовами ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Акстягнення заборгованості
центбанк», про стягнення заборгованості, у судові засідання,
- Шаравін Андрій Юрійович, у судове засідання, яке відбудеться 29.06.2016 року о 9.00 (резервне судове засідання які відбудуться:
08.07.2016 р.
- 02.07.2016 р. о 9.00)
Криворучко Сергій Володимирович о 9.00
Суддя Р. Р. Потапенко
Артамонов Андрій Вікторович о 9.30
- Цесарська Олеся Володимирівна у судове засідання,
Чесноков Володимир Юрійович о 10.00
яке відбудеться 29.06.2016 року о 9.00 (резервне судове заВласов Сергій Олексійович о 10.30
сідання - 05.07.2016 р. об 11.00)
Петров Олексій Сергійович об 11.30
Суддя Д. С. Тарасов
12.07.2016 р.
- Грекова Олена Володимирівна у судове засідання, яке
Федотов Олександр Михайлович о 9.00
відбудеться 05.07.2016 року о 8.10 (резервне судове засі13.07.2016 р.
дання - 07.07.2016 р. о 8.10)
Смертєєва Галина Іванівна о 9.00
- Погосян Неллі Вачаганівна у судове засідання, яке відВакулик Іван Олександрович о 9.30
будеться 05.07.2016 року о 10.30 (резервне судове засіХроботенко Олексій Миколайович о 9.15
дання - 07.07.2016 р. о 10.30)
Суддя В. М. Березка
- Кириченко Людмила Анатоліївна у судове засідання, яке
відбудеться 05.07.2016 року об 11.30 (резервне судове за20.07.2016 р.
сідання - 07.07.2016 р. об 11.30)
Скороходов Петро Пилипович о 9.00
- Поддубний Олег Геннадійович у судове засідання, яке
Мукомел Віктор Тимофійович о 9.15
відбудеться 06.07.2016 року об 11.30 (резервне судове заПершина Людмила Вікторівна о 9.45
сідання - 08.07.2016 р. об 11.30)
Букатий Володимир Олексійович о 9.30
- Заварихіна Віта Вікторівна у судове засідання, яке відбудеться 06.07.2016 року о 13.00 (резервне судове засіЧередніченко Олександр Миколайович о 8.45
дання - 08.07.2016 р. о 13.00)
Суддя В. М. Сергєєв
- Гулла Ігор Леонідович у судове засідання, яке відбу29.06.2016 р.
деться 06.07.2016 року о 10.30 (резервне судове засідання
Михальчишин Максим Ростиславович о 8.00
- 08.07.2016 р. о 10.30)
Суддя С. В. Олійник
Суддя В. В. Заботін
У разі неявки відповідача у призначений час або неповіУ разі неявки відповідача у призначений час або непові- домлення про причини неявки справу буде розглянуто за
домлення про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169
його відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.
ЦПК України.
З опублікуванням цього оголошення відповідачі по спраЗ опублікуванням цього оголошення відповідачі по справах вважаються належним чином повідомленими про час, вах вважаються належним чином повідомленими про час,
день та місце проведення судового засідання.
день та місце проведення судового засідання.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Heзaлежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства «ПриватБанк» до Лубенець Володимира Володимировича про стягнення заборгованості.
Відповідач Лубенець В. В. викликається до каб. 6 суду
на 02 липня 2016 року на 11 годину 30 хвилин, для участі
у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідача справа
буде розглянута у його відсутності за наявними доказами.

Теплицький районний суд Вінницької області повідомляє, що 1 липня 2016 року о 10 годині 00 хв., в
приміщенні суду за адресою: вул. І. Франка, 26, смт
Теплик Вінницької області, відбудеться розгляд цивільної справи за позовом ТОВ ПК «Зоря Поділля»
до Олійника Ігоря Михайловича (останнє відоме
місце проживання якого: м. Євпаторія, вул. 13 листопада, 18, АР Крим), третя особа ТОВ «Теплик —
Агро» про визнання правочину недійсним. Явка відповідача обов’язкова.
Суддя Бєлоусов А. Є.
Суддя Д. І. Панченко

Татарбунарський районний суд Одеської області
викликає в судове засідання на 1 липня 2016 року о
10 год. 00 хв. як відповідача Лупонос Ольгу Ігорівну
по цивільній справі №515/860/16-ц за позовом публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приват-Банк» до Лупонос Ольги Ігорівни, про стягнення заборгованості.
Адреса суду: вул. Горького, 2, м. Татарбунари Одеська область, 68100.
У разі неявки відповідача в судове засідання, розгляд справи відбудеться за його відсутності.
Суддя Сивоконь Т. І.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жовтня), 4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Морщагіна Андрія Валерійовича про
стягнення заборгованості. Відповідач по справі Морщагін Андрій Валерійович (зареєстрований за адресою
83045, м. Донецьк, пр. Ленінський, 29/99), викликається
на 30 червня 2016 року на 14-00 год. до суду, каб. № 7,
для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності.

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

Суддя Н. В. Нємиш

25 червня 2016 року, субота, № 119
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оголошення
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Брекун Роман Михайлович, 06.02.1977
р.н., що проживає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, 5
авіамістечко, буд. 14а, кв. 15 відповідно до вимог статей
133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися
29.06.2016 до військової прокуратури Вінницького гарнізону за адресою: м. Вінниця, вул. Стрілецька, 105 (телефон 0432-61-23-57), для проведення процесуальних
дій у кримінальному провадженні №42016020420000078
за підозрою Вас у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Солод Андрій Володимирович,
19.06.1976 р.н., що проживає за адресою: АР Крим, м. Севастополь, в/ч А3009 відповідно до вимог статей 133, 135
КПК України, Вам необхідно з’явитися 29.06.2016 до військової прокуратури Вінницького гарнізону за адресою:
м. Вінниця, вул. Стрілецька, 105 (телефон 0432-61-23-57),
для проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні №42016020420000079 за підозрою Вас у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК
України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Мерзлов Олександр Геннадійович,
24.07.1974 р.н., що проживає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, 5 авіамістечко, буд. 55а, кв. 72 відповідно до
вимог статей 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 29.06.2016 до військової прокуратури Вінницького
гарнізону за адресою: м. Вінниця, вул. Стрілецька, 105 (телефон 0432-61-23-57), для проведення процесуальних
дій у кримінальному провадженні №42016020420000081
за підозрою Вас у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Джамілов Айдер Шевкетович,
01.07.1979 р.н., що проживає за адресою: АР Крим, Чорноморський район, с. Оленівка, в/ч А1863 відповідно до
вимог статей 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 29.06.2016 до військової прокуратури Вінницького
гарнізону за адресою: м. Вінниця, вул. Стрілецька, 105 (телефон 0432-61-23-57), для проведення процесуальних
дій у кримінальному провадженні №42016020420000082
за підозрою Вас у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

Попаснянський районний суд Луганської області викликає відповідача Павленка Віталія Володимировича,
09.05.1982 року народження, який зареєстрований за
адресою: Луганська область, Попаснянський район,
с. Підлісне, вул. Польова, буд. 2, у судове засідання по
цивільній справі за № 423/1479/16-ц за позовом ПАТ КБ
«Приват Банк» про стягнення заборгованості за кредитним договором, що відбудеться 30 червня 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.

Попаснянський районний суд Луганської області викликає відповідача Тирінова Романа Миколайовича,
26.09.1972 року народження, який зареєстрований за
адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Островського, б. 7, у судове засідання по цивільній справі за
№ 423/1536/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» про
стягнення заборгованості за кредитним договором, що
відбудеться 01 липня 2016 року о 13 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.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні
спеціального досудового розслідування

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Копанцев Михайло Володимирович,
04.02.1974 р.н., що проживає за адресою: АР Крим,
м. Євпаторія, в/ч А4519 відповідно до вимог статей 133,
135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 29.06.2016 до
військової прокуратури Вінницького гарнізону за адресою:
м. Вінниця, вул. Стрілецька, 105 (телефон 0432-61-23-57),
для проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні №42016020420000083 за підозрою Вас у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК
України.

Суддя А. В. Архипенко

Підозрюваний Плетньов Олександр Олегович, 10.07.1985
р.н., громадянин України, уродженець м. Теплодар Одеської
області, зареєстрований за адресою: Одеська область,
м. Біляївка, вул. Гоголя, 21, відповідно до вимог ст.ст. 133,
135, 290, 297-5 КПК України Вам необхідно з’явитися 29 червня 2016 року о 10 год. 00 хв. в каб. № 5 до старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Рождєствіна-Смука
І. І., за адресою: м. Одеса, вул. Єврейська, 43, р.т. 048-72220-25, для ознайомлення з матеріалами спеціального досудового розслідування № 22016160000000107 від 25.04.2016
Суддя А. В. Архипенко за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Глибоцький районний суд Чернівецької області викликає Цугулана Віорела Павловича як відповідача в судове засідання по
цивільній справі № 715/1108/16-ц, провадження №2/715/567/16
за позовом Федорчука Віталія Івановича до Цугулана Віорела Павловича, Федорчук Валентини Василівни та Глибоцького РВ
ДРАЦС Головного ТУЮ про визнання батьківства на 10 год. 00
хв. 1 липня 2016 року в зал судового засідання Глибоцького районного суду Чернівецької області за адресою: Чернівецька область, смт Глибока, вул. Борців за волю України, 2-а.
Останнє відоме місце проживання Цугулана Віорела Павловича: с. Стерче, вул. Садова, № 3 Глибоцького району Чернівецької області.
У разі неявки відповідача справа буде розглянута за наявними
матеріалами в заочному порядку.

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської
області викликає як відповідача Шевченко Олену Вікторівну в судове засідання, яке відбудеться 30.06.2016
року о 10 годині 50 хвилин у приміщенні Білгород-Дністровського міськрайонного суду за адресою, м. Білгород-Дністровський, вул. Військової слави, 27 (зал
судових засідань №5) по цивільній справі за позовом КС
«Перше кредитне товариство» до Шевченко Олени Вікторівни, Ліпського Романа Олександровича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
У разі Вашої неявки у судове засідання, справа може
бути розглянута за Вашу відсутність.

Приазовським районним судом Запорізької області викликається до суду Скиба Володимир Пантелійович (останнє відоме місце проживання: 87651,
Донецька обл., Новоазовський р-н., с. Ленінське,
вул. Гагаріна, буд. 7) на 13 годину 00 хвилин
29.06.2016 р., для участі у розгляді справи
№ 325/524/16-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним
договором.
Суддя Ю. П. Григорчак
Суддя Васильцова Г. А.

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє Вудвуд Ігоря Корнійовича місце перебування якого невідоме про те, що судовий розгляд по
цивільній справі провадження № 2/484/1526/16 р. за позовом Вудвуд Ірини Миколаївни до Вудвуд Ігоря Корнійовича про розірвання шлюбу, відкладено на 18.07.2016
року о 09.00 годин. На призначений час відповідачу слід
з’явитись до суду Первомайського міськрайонного суду
Миколаївської області, із паспортом.
У разі неявки відповідача позов, на підставі ч. 4
ст. 169 ЦПК України, буде розглянутий за його відсутності на підставі наявних у справі даних чи доказів (постановлене заочне рішення).

Суддя О. В. Мельничук

Дарницький районний суд м. Києва викликає Авраменко Людмилу Олександрівну та Авраменка
Дмитра Олександровича як відповідачів в судове засідання у цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» до Авраменко
Людмили Олександрівни, Авраменка Дмитра Олександровича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 08 листопада 2016 року о 12 год. 30 хв. за
адресою: вул. Кошиця, 5-А, каб. 120.
При собі необхідно мати паспорт. У разі неявки
судове засідання буде проведено за відсутності відповідачів.
Суддя Ф. А. Каліушко

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова
(Радянська), буд. 39а) розглядає цивільні справи за позовними заявами Публічного акціонерного товариства
Комерційний банк «Приват Банк» до Калмик Ганни Сергіївни, Боковенко (Тоскіна) Олени Степанівни про стягнення заборгованості за кредитними договорами.
Відповідачі:
Калмик Ганна Сергіївна, 02.02.1983 року народження,
яка мешкає за останньою відомою адресою: вул. Східна,
41/46, с. Гірне Харцизького району Донецької області;
Боковенко (Тоскіна) Олена Степанівна, 18.03.1963
року народження, яка мешкає за останньою відомою адресою: вул. Московська, 48 м. Зугрес Донецької області,
викликаються до Добропільського міськрайонного суду
Донецької області як відповідачі по цивільних справах
за позовними заявами Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приват Банк» до Калмик
Ганни Сергіївни, Боковенко (Тоскіна) Олени Степанівни
про стягнення заборгованості за кредитними договорами.
Судове засідання відбудеться 30.06.2016 року о 10.20
год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область,
м. Добропілля, вул. Банкова (Радянська), 39А.
У разі неявки відповідачів до суду справи будуть вирішені на підставі наявних по них даних чи доказів.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова
буд. 39а) розглядає цивільні справи про стягнення заборгованості.
Відповідачі: Піскляров Геннадій Анатолійович,
18.10.1963 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Зугрес, вул. Дзержинського, буд. 25а;
Гірник Валентина Петрівна, 16.12.1951 р.н., останнє
відоме місце проживання: Донецька область, смт Зуївка,
вул. Щорса, буд. 8-а;
Шеревєров Василь Андрійович, 12.02.1951 р.н., останнє
відоме місце проживання: Донецька область, м. Зугрес,
вул. Корнієнко, 8/173;
Богачова (Ситникова) Катерина Іванівна, 20.03.1982
р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Харцизьк, вул. Зарічна, буд. 1, кв. 102-104;
Фуженко Юрій Олегович, 24.06.1966 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Харцизьк,
м-н Ювілейний, 10/32, викликаються на 07 липня 2016
року на 09.00 годин до Добропільського міськрайонного
суду, кабінет № 16. для участі у розгляді справ. До розгляду цивільних справ пропонується надати суду письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні
докази по справах.
У випадку неприбуття до судового засідання відповідачів необхідно повідомити суд про причини неявки,
інакше справи будуть розглянуті у їх відсутність на підставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочні рішення.

Суддя С. А. Притуляк

Бобров Максим Павлович, 03.01.1982 року народження, останнє
місце проживання чи мешкання: 51900, Дніпропетровська область,
місто Дніпродзержинськ, пр. Металургів, буд. 76б, кв. 67, викликається у відкрите судове засідання як відповідач на 10.00 годину 06
липня 2016 року у цивільній справі за позовом ПАТ АБ «УкргазБанк»
до Саржан Олени Анатоліївни, Боброва Максима Павловича про стягнення заборгованості за кредитом.
Відкрите судове засідання у цивільній справі відбудеться під головуванням судді Багбая Є.Д. в приміщенні Дніпровського районного
суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області за адресою:
м. Дніпродзержинськ, вул. Тритузна (Петровського), 166, 2 поверх,
кабінет № 5.
На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Бобров Максим Павлович вважається повідомленим про час і місце розгляду справи.
У разі неявки відповідача, справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Є. Д. Багбая
Білоцерківський міськрайонний суд Київської області по цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Кредобанк»
до Лазаренка Владислава Петровича про стягнення заборгованості
за кредитним договором, викликає до суду відповідача: Лазаренка
Владислава Петровича, зареєстрованого за адресою: Київська область, Білоцерківський район, с. Фастівка, вул. Радянська, буд. 49.
Судове засідання відбудеться 01 липня 2016 року о 08 годині 00
хвилин в приміщенні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області, за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Першотравнева, 4а, зал № 3, суддя Жарікова О. В.
В разі неявки відповідача до суду справу буде розглянуто в його
відсутність.
Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні спеціального
досудового розслідування
Підозрюваний Риживанов Владислав Олександрович, 05.07.1968 р.н.,
громадянин України, зареєстрований за адресою: м. Одеса, Суворовський
район, вул. Виставочна, буд. 20, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 290,
297-5 КПК України вам необхідно з’явитися 29 червня 2016 року о 10 год. 00 хв.
до слідчого СВ УСБУ в Одеській області Мажаєва О.В., за адресою:
м. Одеса, вул. Єврейська, 43, каб. № 289/11, р.т. (048)779-21-87, для ознайомлення з матеріалами спеціального досудового розслідування
№ 22015160000000245 від 09.09.2015 за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258, ч. 2
ст. 15 ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 263-1 КК України.

Повістка про виклик

Підозрюваному Сивоконю Андрію Петровичу,
18.04.1972 р.н., уродженцю с. Височинівка Марківського
району Луганської області, зареєстрованому за адресою:
Луганська область, Марківський район, с. Височинівка,
вул. Леніна, буд. 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 слідчого слідчого
відділу Управління СБ України в Луганській області Фурсевича В.В., для проведення слідчих (розшукових) та
процесуальних дій у кримінальному провадженні
Суддя Н. В. Чебан №22015130000000056 від 04.02.2015.

Олександрівський районний суд Донецької області (84000, Донецька область, Олександрівський район, смт Олександрівка, вул.
Шкільна, 1) розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Шаншакова
Дмитра Віталійовича, про стягнення заборгованності.
Відповідач у справі Шаншаков Дмитро Віталійович, 05 лютого
1994 року народження останнє відоме місце реєстрації: с. Варварівка,
Олександрівського району, Донецької області по вул. Донецька, 22
викликається 11 липня 2016 року об 11 годині до суду для участі у
судовому засіданні.
Відповідачу пропонується подати суду письмове заперечення
проти позову із зазначенням доказів, що підтверджують його заперечення.
У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута за відсутності відповідача.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (85110, м. Костянтинівка, Донецької обл., пр.
Ломоносова, 157) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Бережного C. M.,
Фоміна А. В. про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач у справі № 233/2199/16-ц Бережний
Сергій Миколайович, 16.11.1960 р.н., останнє відоме
місце проживання якого: м. Макіївка, Донецької області, квартал Шахтарський буд.10, кв. 66, викликається до суду на 02 липня 2016 року о 08.20 годині,
каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідач у справі № 233/2201/16-ц Фомін Артем
Валерійович, 13.07.1980 р.н., останнє відоме місце
проживання якого: м. Макіївка, Донецької області,
вул. Миколи Руднєва, буд. 10, кв. 38, викликається
до суду на 02 липня 2016 року о 08.10 годині, каб.
№ 15, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за їх відсутності.
Суддя Лаврушин О. М.
Суддя О. С. Малінов

Хмільницький міськрайонний суд Вінницької області викликає Продана Олега Вікторовича як відповідача по цивільній справі
№ 149/584/16-ц за позовом Продан Наталії
Дмитрівни до Продана Олега Вікторовича
про позбавлення батьківських прав в судове
засідання, яке відбудеться 12.07.2016 року о
10.00 годині в приміщенні Хмільницького
міськрайонного суду за адресою: м. Хмільник, Вінницької області, вул. Столярчука, 4.
У разі неявки в судове засідання справу буде
розглянуто за його відсутності.
Суддя В. А. Молчанов
Суддя Клімик К. О.

Теплицький районний суд Вінницької області (23800, смт
Теплик, вул. Івана Франка, 26) викликає як відповідача
Кваса Анатолія Володимировича, 31.07.1960 року народження, у цивільній справі № 144/304/16-ц за позовом ПАТ
«Альфа-Банк» до Кваса Анатолія Володимировича про стягнення заборгованості, в судове засідання, яке відбудеться
29 червня 2016 року об 11 год. 00 хв. в приміщенні суду.
Суддя Герман О. С.
Вугледарський міський суд Донецької області (85670, м. Вугледар,
вул. Трифонова, 22) розглядає цивільну справу за позовом Клименко
Юлії Сергіївни до Клименка Сергія Вікторовича про стягнення аліментів.
Відповідач по справі: Клименко Сергій Вікторович, 26.02.1983 року
народження, зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Донецьк-62, вул. Куйбишева, буд. 10, гуртожиток № 6, секція № 911.
Справу призначено до розгляду на 09.30 годину 8 липня 2016 року.
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.

Суддя С. І. Жамбровський

Садгірський районний суд м. Чернівці викликає Петса Світлану Захарівну, яка зареєстрована
за адресою: м. Чернівці, 2-й провулок Вільшини, 4,
як відповідача по справі за позовом Праничук
Оксани Захарівни про визнання права власності
на спадкове майно.
Розгляд справи відбудеться о 09.00 годині 03
серпня 2016 року в 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 Байцар Л. В.

Новотроїцький районний суд Херсонської області викликає
Померлеу Інну Леонідівну як позивача у справі за заявою Померлеу Беррі Аллена про перегляд заочного рішення постановленого за позовом Померлеу Інни Леонідівни до Померлеу Беррі
Аллена про позбавлення батьківських прав.
Судове засідання призначено о 09.00 годині 30.06.2016 року,
яке відбудеться в приміщенні Новотроїцького районного суду
Херсонської області за адресою: смт Новотроїцьке, вул. Соборна,
87, Херсонської області, головуючий по справі суддя Марківський О. В.
Суд роз’яснює позивачу його обов’язок повідомити про причини неявки в судове засідання.

Втрачене посвідчення

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької області (87535, м. Маріуполь, пр. Металургів, буд. 231) розглядає цивільну справу за позовом Ксенофонтова
Володимира Сергійовича, який діє за довіреністю в інтересах Кім Валерія Олександровича до Маріупольської міської
ради про визнання права власності за набувальною давністю.
Судове засідання по вказаній справі призначено на
07.07.2016 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні Іллічівського
районного суду м. Маріуполя, кабінет № 6.
Суддя Н. В. Литвиненко

В зв’язку з крадіжкою з автомобіля
09.06.2016 року вважати
недійсними наступні документи:
свідоцтво про право власності
від 20.06.2013 року
на квартиру за адресою: м. Київ,
вул. Героїв Сталінграда, будинок
35, квартира 122 та свідоцтво про
право власності від 23.09.2014
на земельну ділянку за адресою:
м. Переяслав-Хмельницький,
вул. Грушевського, ділянка 63/3.

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

учасника бойових дій
MB № 001625 видане
на ім’я
Гришко В’ячеслава
Івановича,
вважати недійсним.
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оголошення
КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВИСОКОВОЛЬТНОЇ АПАРАТУРИ ВАКАТОВ» І КОМПАНІЯ»
повідомляє про проведення позачергових Зборів Повних Учасників
КОМАНДИТНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВИСОКОВОЛЬТНОЇ АПАРАТУРИ - ВАКАТОВ» І
КОМПАНІЯ», які відбудуться 07.07.2016 року, за адресою: 69069, м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе,
13. Початок зборів о 08.30 годині.
Реєстрація учасників зборів буде проводитися за місцем проведення зборів з 08.00 години до 08.30 години 07.07.2016 року.
Для реєстрації та участі у Зборах Повних Учасників необхідно мати:
• документ, який посвідчує особу (паспорт та ідентифікаційний номер) — для фізичних осіб;
• виписку (витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - для юридичних осіб і документи, що підтверджують повноваження представника:
• витяг із статуту;
• наказ про призначення керівника;
• паспорт та ідентифікаційний номер керівника;
у разі участі представника - довіреність та документ, що
підтверджує особу.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ ПОВНИХ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА:
1. Про обрання Голови позачергових Зборів Повних Учасників Товариства.
2. Про затвердження регламенту роботи позачергових Зборів Повних Учасників Товариства.
3. Про залучення інвесторів.
4. Про подальше ведення господарської діяльності Товариства.
З матеріалами, пов’язаними з порядком денним Зборів Повних Учасників, можуть ознайомитися особи,
які мають право на участь у Зборах Повних Учасників, за адресою: 69069, м. Запоріжжя, Дніпропетровське
шосе, 13, кім. 215 А, починаючи з 05.07.2016 року з 08.30 до 11.00 години, на підставі письмового запиту.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (061)220-63-10.
Генеральний директор КТ «ЗЗВА»

Черняхівський районний суд викликає Тарнавського Ігоря Павловича, зареєстроване місце проживання: вул. Зарічна 38, с. Бежів, Черняхівського
р-ну, Житомирської обл., як відповідача по справі за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Тарнавського
Ігоря Павловича про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Засідання відбудеться о 10
год. 00 хв. 27 липня 2016 року за адресою: вул. Слобідська, 1, смт Черняхів, Житомирської області.
У разі неявки відповідача без повідомлення причин неявки, справу буде розглянуто у його відсутність.
Головуюча суддя Н. Є. Слободенюк

Повістка про виклик
Підозрюваний Мелешко Артем Володимирович, 13.01.1977
р.н., відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України
викликається на 10 год. 00 хв. 30 червня 2016 року до старшого
слідчого в ОВС ГСУ СБ України Кондрацького М. В. у каб. 451 за
адресою: м. Київ, пров. Аскольдів, 3А, (тел. 044-281-51-60) для
вручення повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри,
допиту як підозрюваного, надання доступу до матеріалів досудового розслідування, ознайомлення із матеріалами кримінального провадження, отримання копії обвинувального акта та
реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному
провадженні № 22015000000000090 від 16.03.2015. Поважні
причини неприбуття особи на виклик передбачені у ст. 138 КПК
України.
Наслідки неприбуття на виклик передбачені у ст. 139 КПК України.

Дніпровський районний суд м. Києва повідомляє,
що 11.07.2016 року о 09 год. 40 хв. розглядатиметься цивільна справа № 755/4148/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний
Банк «ПриватБанк» до Коваленка Анатолія Вікторовича про стягнення заборгованості.
Коваленко Анатолій Вікторович, останнє відоме
місце проживання: м. Київ, вул. Шалетт, буд. 14, кв.
2, викликається в судове засідання як відповідач.
У разі неявки відповідача справа буде розглянута
на підставі наявних в матеріалах справи доказів.
Адреса суду: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 10.
Суддя О. М. Погрібна
Суддя Гаврилова О. В.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове засідання, яке відбудеться 29 червня 2016
року о 08.30 годині в приміщенні Токмацького районного
суду Запорізької області за адресою: Запорізька область,
м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28, Книшової Ольги
Леонідівни, зареєстровану за адресою: Донецька область, Старобешівський район, с. Новокатеринівка, вул.
Молодіжна, 8, як відповідача в цивільній справі
№ 328/2276/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приват Банк» до Книшової
Ольги Леонідівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове засідання на 09.00 годину 7 липня
2016 року (адреса суду: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська (Леніна), 28, каб. №10)
Куцміда Олексія Миколайовича, 11.05.1976 р.н.,
який зареєстрований за адресою: Донецька область,
Старобешівський район, с. Вознесенка, вул. Перемоги, буд. 15А, фактично мешкає за адресою: Донецька область, смт Старобешеве, пр. Донецький,
буд. 26, кв. 10, Балабанова Олександра Вікторовича,
23.07.1971 р.н., який зареєстрований та фактично
проживає за адресою: Донецька область, смт Старобешеве, вул. Кузьмінова, буд. 40, Ставринова Володимира Даниловича, 17.04.1955 р.н., який
зареєстрований та фактично проживає за адресою:
Донецька область, смт Старобешеве, вул. Леніна,
буд. 10, як відповідачів у цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства «Державний
Ощадний банк України» в особі філії - Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Куцміда Олексія
Миколайовича, Балабанова Олександра Вікторовича,
Ставринова Володимира Даниловича про стягнення
заборгованості. В разі неявки в судове засідання
справа буде розглянута в їхню відсутність за наявними в ній доказами.
Суддя Ушатий І. Г.

Троїцький районний суд Луганської області викликає
як відповідачів у судові засідання:
- Бурцеву Людмилу Василівну по справі № 433/927/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» до Бурцевої Людмили Василівни про стягнення
заборгованості на 26.07.2016 року о 14.00 год.;
- Носікова Андрія Андрійовича по справі № 433/932/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» до Носікова Андрія Андрійовича про стягнення заборгованості на 26.07.2016 року о 14.20 год.;
- Бодрухіну Тетяну Петрівну по справі № 433/937/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства «АкцентБанк» до Бодрухіної Тетяни Петрівни про стягнення заборгованості на 26.07.2016 року о 14.10 год.;
- Турушину Наталію Володимирівну по справі
№ 433/923/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» до Турушиної Наталії Володимирівни про стягнення заборгованості на 26.07.2016
року о 14.30 год.;
- Боговкова Олексія Сергійовича по справі
№ 433/934/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» до Боговкова Олексія Сергійовича про стягнення заборгованості на 25.07.2016 року
о 14.00 год.
У разі неявки, суд розглядатиме справи без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Арцизький районний суд Одеської області викликає
Герей Олександра Івановича (адреса: м. Арциз, Одеської області, вул. Суворова, буд. № 38), як відповідача, по цивільній
справі № 492/392/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Герей
Олександра Івановича про стягнення заборгованості за кредитним договором на 30.06.2016 р. о 13 год. 00 хв.,
07.07.2016 р. о 13 год. 00 хв. до залу судових засідань № 1
Арцизького районного суду Одеської області (м. Арциз, Одеської області. вул. Соборна, 29, суддя Гусєва Н. Д.,
тел./факс: (04845) 3-12-43, 3-14-38) та пропонує надати заперечення проти позову та докази, якими вони обґрунтовуються.
Суд роз’яснює Герей О. І., що відповідно до ст. 74 ЦПК
України, з опублікуванням оголошення по виклик його до
суду, він вважається повідомленим про час і місце розгляду
справи. У разі неявки Герей О. І. у судове засідання, або неповідомлення про причину неявки, суд може ухвалити заСуддя Шавиріна Л. П. очне рішення на підставі наявних у справі доказів.

Суворовський районний суд міста Одеси викликає
як відповідача Богомаза Олега Леонідовича, останнє
відоме місце проживання: м. Київ, вул. Доброхотова,
17, кв. 135, у судове засідання, що відбудеться 29
червня 2016 року о 10.30 годині в приміщенні 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 Орлова Миколи Миколайовича до Богомаза Олега Леонідовича, фізичної
особи-підприємця Зільберштейна Руслана Леонідовича, про стягнення заборгованості за договором
позики. 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 його відсутності.
Суддя О. М. Малиновський

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє, що
розгляд цивільної справи № 2-3747/16 за позовом Ілюхіна
Артема Юрійовича до Мустакаєвої Олени Анатоліївни,
третя особа: Служба у справах дітей Солом’янської районної в м. Києві державної адміністрації, про позбавлення
батьківських прав та стягнення аліментів на утримання дитини, призначено на 14 липня 2016 року на 10 год. 30 хв.
в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1,
каб. 24, під головуванням судді Кізюн Л. І.
У судове засідання викликається як відповідач Мустакаєва Олена Анатоліївна, останнє відоме місце проживання якої за адресою: м. Донецьк, вул. Роздольна, 7,
кв. 10.

Макарівський районний суд Київської області в цивільній
справі № 370/412/16-ц за позовом Кирпач Н. В. до Кирпача В. В.
про визнання особи такою, що втратила право користування
житловим приміщення, викликає у судове засідання, яке відбудеться 30 червня 2016 року о 09 год. 00 хв. як відповідача Кирпача Віталія Вікторовича, останнє відоме місце проживання:
місто Євпаторія, вулиця Чапаєва, 28, який зареєстрований в селі
Фасова Макарівського району Київської області, вулиця Грузецька, 2.
У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде розглянута за його відсутності за наявними матеріалами справи.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Макарівського
районного суду Київської області за адресою: смт Макарів, вул.
Д. Ростовського, 35, кабінет № 1.

Хмільницький міськрайонний суд Вінницької області викликає Поліщук Ольгу Анатоліївну, Поліщук
Олександру Павлівну як відповідачів по цивільній
справі № 149/1142/16-ц за позовом Поліщука Павла
Петровича до Поліщук Ольги Анатоліївни, Поліщук
Олександри Павлівни про визнання осіб такими, що
втратили право користування жилим приміщенням,
в судове засідання, яке відбудеться 11 липня 2016
року о 10.30 год. в приміщенні Хмільницького міськрайонного суду (м. Хмільник, вул. Столярчука, 4).
У разі неявки Поліщук О. А., Поліщук О. П. справа
буде розглянута на підставі наявних доказів.
Суддя Олійник І. В.

Шевченківський районний суд м. Чернівців викликає Лавриненко Надію Леонідівну, 31.07.1962 р. н.,
зареєстровану в м. Чернівці, вул. Л. Толстого, 4/12
як відповідача по справі за позовом Лавриненко І.В.
до відповідачки про розірвання шлюбу.
Судове засідання відбудеться 11 липня 2016 року
о 09.45 год. за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Кафедральна, 4, кабінет № 19. Ваша явка обов’язкова
і у випадку неявки в судове засідання справа буде
розглянута у вашу відсутність.
Суддя В. Г. Смотрицький

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області викликає Богомаз Віту Миколаївну
(останнє відоме місце її проживання: м. Кременчук,
проспект Свободи, буд. 38-А, кв. 342), як відповідачку в судове засідання по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «ПриватБанк» до Богомаз Віти
Миколаївни про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 8 серпня 2016 року
о 08 годині 45 хвилин у приміщенні суду за адресою:
м. Кременчук, вул. Першотравнева, 29/5, кабінет
№ 18.
Явка до суду відповідачки обов’язкова. В разі неявки, справу буде розглянуто за вашої відсутності.
Відповідачка зобов’язана повідомити суд про причини неявки в судове засідання.
Суддя Ж. О. Кривич

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа № 236/1389/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України» в особі філії — Донецьке обласне управління АТ
«Ощадбанк» до Кушнарьової Олени Олександрівни,
Савко Олени Олександрівни, Шатохіної Алли Миколаївни
про стягнення заборгованості за кредитним договором
у розмірі 9117,95 гривень.
Відповідачі: Кушнарьова Олена Олександрівна, Савко
Олена Олександрівна, Шатохіна Алла Миколаївна викликаються до каб. № 27 суду на 29 червня 2016 року о 08
годині 15 хвилин, для участі в розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідачів,
справа буде розглянута без їхньої участі за наявними доказами.

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області викликає Нагайченко Наталію Василівну (останнє відоме місце її проживання:
м. Кременчук, вул. Миру, буд. 11, кв. 50), як відповідачку в судове засідання по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «ПриватБанк» до Нагайченко Наталії Василівни про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 1 серпня 2016 року
об 11 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, 29/5, кабінет №18.
Явка до суду відповідачки обов’язкова. В разі неявки, справу буде розглянуто за вашої відсутності.
Відповідачка зобов’язана повідомити суд про причини неявки в судове засідання.
Суддя Ж. О. Кривич

Апеляційним судом Одеської області викликається в судове засідання на 26 липня 2016 року о 14.30 год. за адресою: м. Одеса, вул. Гайдара, 24-а, як відповідач Абдуллаєв
Ельдар Адиль-огли, останнє відоме місце проживання 65000, м. Одеса, вул. Пішонівська, 7, кв. 68, у справі за апеляційною скаргою Лісовської Анни Валеріївни в інтересах
Абдуллаєвої Юлії Павлівни на рішення Приморського районного суду м. Одеса від 21 квітня 2016 року по справі за
позовом Абдуллаєвої Юлії Павлівни, яка діє в інтересах неповнолітніх дітей: Абдуллаєва Аміра та Абдуллаєва Ідана до
Абдуллаєва Ельдара Адиль-огли, третя особа: Орган опіки
та піклування Приморської районної адміністрації Одеської
міської ради, про надання дозволу на тимчасовий виїзд за
кордон дітей без згоди батька.
З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач
вважається повідомленим про час та місце розгляду справи.
У разі неявки Абдуллаєва Е. А.-огли в судове засідання
без поважних причин або неповідомлення про причини неявки, справа може бути розглянута у його відсутність.

Васильківський міськрайонний суд Київської області викликає Надточій-Кортіс Наталію Миколаївну
у судове засідання як відповідача за позовом Мостипан Марини Валеріївни про розірвання попереднього договору купівлі-продажу будинку та
земельної ділянки на 13 липня 2016 року на 14 год. 30
хв. яке відбудеться за адресою: м. Васильків, Київська
область, вул. Шевченка, 8, суддя Корнієнко С. В.
Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки у судове засідання
без поважних причин, судове засідання буде проведено у вашу відсутність, а відповідно до ч. 9 статті
74 ЦПК України з опублікуванням оголошення про
виклик відповідач вважається повідомленим про час
і місце розгляду справи.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Банкова буд.
39а) розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний Банк «ПриватБанк» до
Ковальової Світлани Іванівни, про стягнення заборгованості.
Відповідачка Ковальова Світлана Іванівна, 27.02.1959 р.н.
останнє відоме місце проживання: Донецька обл., Харцизька
міська рада, смт Гірне, вул. Східна, 39/44, викликається на
11 липня 2016 року о 09.00 годині до Добропільського
міськрайонного суду, кабінет № 16, для участі у розгляді
справи. До розгляду цивільної справи пропонується надати
суду письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні
докази по справі.
У випадку неприбуття до судового засідання відповідача
необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у її відсутність на підставі наявних у
ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя М. Ю. Устимчук

Суддя Г. Я. Колесніков

Оголошення
про проведення відкритих торгів (аукціону)
з продажу активів
ПАТ «БАНК ФОРУМ»
на електронному торговельному майданчику
Товарна біржа «Центральна товарна біржа»
Номер лоту:
№№ 210026-210029
Коротка назва лоту:
Право вимоги за кредитним
договорами фізичних осіб
Місце проведення
аукціону:
https://ctb.dp.ua/
Дата проведення
аукціону:
27.07.2016
Час проведення
аукціону:
З 10:00 до 12:00 год.
Детальна
інформація
по лоту (параметри,
http://www.fg.gov.ua/notзабезпечення,
paying/liquidation/52-forum/4727початкова ціна,
27072016-5
правила участі в аукціоні):

Попаснянський районний суд Луганської області
викликає як відповідача Лисенка Тимофія Миколайовича, який зареєстрований та мешкає за адресою: Луганська область, місто Попасна, вул.
Матросова, буд, 37, у судове засідання по цивільній
справі № 423/1187/16-ц за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Луганське енергетичне
об’єднання» до Лисенка Тимофія Миколайовича про
стягнення суми, що відбудеться 18 липня 2016 року
о 13 год. 00 хвилин в приміщенні Попаснянського
районного суду за адресою: вул. Суворова, 6, каб.
№ 4 (2 поверх).
У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПУ України.
Суддя Лаврушин О. М.
Суддя В. А. Закопайло

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської
області (суддя Боженко Л. В.) викликає в судове засідання
як відповідачів по цивільних справах Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» про стягнення заборгованості.
Нечитайла Сергія Миколайовича (185/1858/16-ц) судове
засідання призначене на 02 вересня 2016 року о 09.30 год.
за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 203;
Козового Олександра Станіславовича (185/2028/16-ц) судове засідання призначене на 02 вересня 2016 року о 09.30
год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб.
203;
Дряхлова Костянтина Григоровича (185/1861/16-ц) судове
засідання призначене на 02 вересня 2016 року о 09.30 год.
за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб, 203;
Трунова Юрія Сергійовича (185/1820/16-ц) судове засідання призначене на 02 вересня 2016 року о 09.30 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 203.
У разі неявки відповідачів у судове засідання справа,
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за їх
відсутністю.
У провадженні Городищенського районного суду Черкаської області знаходиться цивільна справа за №691/371/16ц, провадження № 2/691/229/16 за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк»
м. Дніпропетровськ до Хлівнюк Лариси Петрівни про стягнення заборгованості.
Розгляд справи призначено на 30 червня 2016 року о 09
год. 00 хв. в приміщенні Городищенського районного суду
Черкаської області за адресою: Черкаська область, м. Городище, вулиця 1 Травня, № 9, суддя Савенко О. М.
Суд викликає Хлівнюк Ларису Петрівну, жительку м. Городище, вул. Миру, № 86, кв. 103, Черкаської області, як відповідачку у справі.
Явка до суду є обов’язковою.
У разі неявки відповідачки у судове засідання, справа,
згідно з вимогами ЦПК України, буде розглянута у її відсутність за наявними матеріалами в справі.
При публікації оголошення про виклик до суду, сторона
вважається повідомленою належним чином про день, час
та місце розгляду справи.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини
До відома спадкоємців, 16.05.2016 року заведена
спадкова справа №49/2016 у Тимошенка М. М., приватного нотаріуса Кремінського районного нотаріального
округу Луганської області, адреса розташування робочого місця: Луганська область, Кремінський район, місто
Кремінна, проспект Дружби, 13, після смерті Шаповалової Раїси Володимирівни 27.01.1929 року народження,
яка померла 15.01.2016 року, останнє місце реєстрації
та проживання якої було за адресою: Луганська область,
Кремінський район, місто Кремінна, вулиця Шевченка,
будинок №27, квартира 7.

Васильківський міськрайонний суд Київської області викликає Кіт Людмилу Петрівну у судове засідання як відповідача у справі за позовом ПАТ «Приватбанк» про стягнення
кредитної заборгованості, яке призначено на 13 липня 2016
року на 10 год. і відбудеться за адресою: м. Васильків, Київська область, вул. Шевченка, 8, суддя Корнієнко С. В.
Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки у судове засідання без поважних причин, судове засідання буде проведено у Вашу
відсутність, а відповідно до ч.9 статті 74 ЦПК України з опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається
повідомленим про час і місце розгляду справи.

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 14 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 ознайомлення з матеріалами спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22015000000000157 за ч. 1 ст. 258-3 КК
України.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як
відповідача Федоренко Ірину Євгенівну за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Федоренка Валерія Сергійовича, Федоренко Ірини Євгенівни, Федоренка Сергія Валерійовича, третя особа: Денисов Григорій
Миколайович про звернення стягнення на предмет
іпотеки, про виселення. Судове засідання відбудеться 04.07.2016 р. об 11 год. 00 хв. у приміщенні
Суворовського районного суду м. Одеси за адресою:
м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68, зала судових засідань № 8. У разі неявки Федоренко І. Є.
судове засідання буде проведене у її відсутність.
Суддя С. С. Аліна

Оболонський районний суд м. Києва викликає
в судове засідання Комаревцева Ярослава Федоровича як відповідача по цивільній справі
№ 2/756/3186/16 (756/4427/16-ц) за позовом Шульги
Сергія Миколайовича до ФОП Комаревцева Ярослава Федоровича про захист прав споживача, стягнення збитку та відшкодування моральної шкоди за
невиконання договору.
Судове засідання відбудеться 15 серпня 2016 р.
о 14.00 годині в приміщенні Оболонського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-є, каб. 15.
Суддя Д. Г. Камбулов

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84112, м. Слов’янськ, Донецької області, вул. Добровольська, б. 2) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Олефір Володимира Анатолійовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідач у справі Олефір Володимир Анатолійович, який зареєстрований за адресою: м. Горлівка, вул. Остапенка, б. 36,
кв. 14 викликається на 4 липня 2016 року о 08.55 годині до
Слов’янського міськрайонного суду для участі у розгляді
справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неявки відповідач повинен повідомити суд про причини, інакше справа буде розглянута у
його відсутність.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу № 233/189/16-ц за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Бондаренко Д. С. про
стягнення боргу. Відповідачка у справі Бондаренко Дар’я
Сергіївна, 26.06.1989 р.н., останнє відоме місце проживання:
Донецька область, с. Куртівка, Костянтинівський р-н, вул.
Садова, буд. 2, викликається до суду о 13 год. 15 хв. 30 червня 2016 року (корп. № 2, каб. № 21), для участі у розгляді
справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У разі неприбуття відповідачка повинна
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута за її відсутності.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до Кучерова
Павла Костянтиновича про стягнення заборгованості.
Відповідач Кучеров П. К. викликається до каб. № 6
суду на 29 червня 2016 року на 09 годину 30 хвилин для
участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідача, справа
буде розглянута у його відсутності за наявними доказами.

Суддя Алексєєнко І. П.

Суддя Каліуш О. В.

Суддя Бєлоусов А. Є.

Пологівським районним судом Запорізької об-

Канівський міськрайонний суд викликає як відповідача
Годуадзе Гамлет по справі № 697/887/16-ц за позовом Юрченко Людмили Петрівни до Годуадзе Гамлет про визнання
особи такою, що втратила право користування житловим
приміщенням в судове засідання, яке відбудеться
01.07.2016 року о 10 год. 30 хв. та 04.07.2016 року о 10 год.
30 хв. в приміщенні суду за адресою: Черкаська область,
м. Канів, вул. Успенська, 22 (Леніна, 88).
Після опублікування оголошення в пресі відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи. У
разі неявки відповідача справа розглядатиметься за наявними матеріалами, на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя М. В. Іванченко

Броварський міськрайонний суд Київської області
викликає як відповідача Плахтій Марію Едуардівну
по цивільній справі № 361/2520/16-ц, провадження
2/361/1809/16 р. за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
до Плахтій Марії Едуардівни про стягнення заборгованості. Справу призначено до розгляду на 01 серпня 2016 р. о 14.30 год. в приміщенні суду за
адресою: 07400, Київська область, м. Бровари. вул.
Грушевського, 2, каб. № 209-210 (2-й поверх).
Суддя А. О. Шинкар

Пологівським районним судом Запорізької області викликається до суду Осипенко Михайло Васильович (останнє відоме місце проживання: 70633,
Запорізька обл., Пологівський р-н, с. Вербове, вул.
Пархоменка, буд. 4) на 09 годину 30 хвилин
02.07.2016 р. для участі у розгляді справи
№ 324/599/16-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним
договором.
Суддя М. В. Іванченко

Відповідно до рішень виконавчої дирекції Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд)
від 16 червня 2016 року № 1028 та 1028/1 уповноважена особа Фонду на ліквідацію АТ «БАНК
ВЕЛЕС», у зв’язку з відсутністю веб-сайту банку повідомляє про початок продажу активів (майна)
банку.
Детальна інформація щодо продажу активів
(майна) банку розміщена на веб-сайті Фонду.
Довідкова інформація за номером АТ «БАНК
ВЕЛЕС»: (044) 593-90-79.

Апеляційний суд м. Києва повідомляє, що розгляд
апеляційної скарги Приватного акціонерного товариства
«Лізинг інформаційних технологій» на заочне рішення
Шевченківського районного суду м. Києва від 19 лютого
2016 року в справі за позовом Приватного акціонерного
товариства «Лізинг інформаційних технологій» до Качуліна Дмитра Віталійовича про стягнення заборгованості
за договором, відбудеться в приміщенні Апеляційного
суду м. Києва (вул. Солом’янська, 2а) 25 серпня 2016
року об 11 годині 40 хвилин.
У випадку явки при собі мати паспорт або інший документ, який посвідчує особу.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Бережного Віктора Володимировича про стягнення заборгованості. Відповідач у
справі Бережний Віктор Володимирович (місце реєстрації за
адресою: 93200, Донецька обл., Єнакіївська міська рада,
с. Савелівка, пров. Степовий, буд. 1, кв. 14), викликається
на 29 червня 2016 року о 10.40 годині до суду, каб. № 308,
для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута у його відсутність.

Суддя В. В. Саліхов

Суддя С. П. Букрєй

Суворовський районний суд міста Одеси по цивільній справі № 523/1829/16ц за позовом ПАТ «Правекс Банк» до Полянської Віри Іванівни про
стягнення заборгованості повідомляє, що справа
призначена до слухання в судовому засіданні на
16.08.2016 року о 10.00 годині. Судове засідання відбудеться в приміщенні Суворовського районного
суду міста Одеси за адресою: місто Одеса, вулиця
Чорноморського козацтва, 68, зал судових засідань
№ 7. У разі неявки в судове засідання, справа може
бути розглянута та прийняте рішення за відсутністю
Полянської Віри Іванівни.
Суддя Н. І. Гудіна

Святошинський районний суд м. Києва (03148,
м. Київ, вул. Я. Коласа, 25) викликає Полєтікіна Сергія Володимировича (вул. Доброхотова, 26, кв. 1,
м. Київ), як відповідача у цивільній справі за позовом
ПАТ «Київський страховий дім» про стягнення страхового відшкодування оголошено перерву на
19.07.2016 року об 11.00 год.
У разі неявки та неповідомлення суду про причини
неявки в судове засідання, справа буде розглядатися
у відсутності відповідача за наявними в ній доказами.
Суддя А. П. Кривов’яз

Новоайдарський районний суд викликає Дубового Михайла Івановича, який проживає за адресою: вул. Леніна,
буд. 24, с. Михайлюки Новоайдарського району Луганської
області, як відповідача в судове засідання з цивільної справи
№419/1780/16-ц за позовом Дубової Олени Олександрівни
до Дубового Михайла Івановича про надання дозволу на
тимчасовий виїзд дитини за межі України без згоди батька,
третя особа: Служба у справах дітей Новоайдарської РДА,
що відбудеться 30 червня 2016 року о 16.00 годині в приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Новоайдар,
вул. Миру, 38.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

В провадженні судді Бердянського міськрайонного
суду Черткової Н.І. знаходиться цивільна справа №
310/2788/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» до Васильєва Сергія Юрійовича про стягнення заборгованості.
Розгляд справи призначено на 07.07.2016 року о 09.30
годині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду
за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 401, суддя Черткова Н. І., тел. 3-61-94.
Суд викликає як відповідача Васильєва Сергія Юрійовича.
У разі неявки відповідача, справа буде розглянута за
Суддя Волошин С. В. наявними в ній матеріалами.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходиться цивільна справа
№310/3246/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Іовова Олега Вікторовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Судовий розгляд справи призначено на 20 липня 2016 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні
Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб.
501, тел. (06153) 3-63-75.
Суд викликає Іовова Олега Вікторовича, як відповідача. Явка до суду обов’язкова. В разі неявки справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

Суддею Бердянського міськрайонного суду
Дністрян О. М. (за адресою: м. Бердянськ, вул.
Консульська, б. 64, каб. № 308) 4 липня 2016 року
о 10 годині 00 хвилин буде розглядатись справа за
позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Витоптова Ігоря
Володимировича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.
Явка відповідача у справі обов’язкова. У разі неСуддя Хомченко Л. І. явки справа буде розглянута за його відсутності.

Суддею Бердянського міськрайонного суду
Дністрян О. М. (за адресою: м. Бердянськ, вул.
Консульська, б. 64, каб. № 308) 4 липня 2016 року
о 10 годині 20 хвилин буде розглядатись справа за
позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Ефендієва Руслана Назімовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.
Явка відповідача у справі обов’язкова. У разі неявки справа буде розглянута за його відсутності.

Широківський районний суд Дніпропетровської
області викликає в суд як відповідача Лаврик Світлану Миколаївну по цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства «ПриватБанк»
до Лаврик Світлани Миколаївни про стягнення заборгованості по кредитному договору.
Судове засідання відбудеться о 09.00 год. 06
липня 2016 року.
Адреса суду: смт Широке, Широківського району,
Дніпропетровської області, вул. Соборна, 86. Явка
до суду є обов’язковою. В разі неявки в судове засідання справа буде розглянута без вашої участі.
Суддя Хомченко Л. І.
Суддя І. В. Ліснецький

Токмацький районний суд Запорізької області викликає
у судове засідання на 09.00 годину 11 липня 2016 року до
Токмацького районного суду (Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська (Леніна), 28, каб. № 10) Савіна
Ігоря Савелійовича, 18.10.1961 р.н., Савіну Нелю Іванівну,
30.12.1965 р.н., які зареєстровані за адресою: Донецька область, Старобешівський район, с. Каменка, вул. Степова, 11,
як відповідачів у цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський банк розвитку» до
Савіна Ігоря Савелійовича та Савіної Нелі Іванівни про стягнення заборгованості за кредитним договором. В разі неявки в судове засідання справа буде розглянута в їх
відсутність за наявними в справі доказами.

ласті викликається до суду Орлова Ірина Михайлівна
(останнє відоме місце проживання: 70002, Запорізька область, місто Пологи, вул. Червона, буд. 129 А)
на 09 годину 00 хвилин 02.07.2016 р. для участі у
розгляді справи № 324/587/16-ц по суті за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Вінницький міський суд Вінницької області викликає
Фесенка Сергія Володимировича, 29.03.1972 р.н., у судове засідання по справі №127/9063/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» до
Фесенка Сергія Володимировича та Мандренка Віталія
Івановича про стягнення суми заборгованості за кредитним договором, процентів, нарахованих за користування
кредитом, та пені.
Засідання відбудеться 30 червня 2016 року о 16 год.
00 хв. у приміщенні Вінницького міського суду Вінницької області за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського,17
(зал судових засідань №26). У разі неявки справу буде
розглянуто у вашу відсутність.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу 2/219/1866/2016 за позовом ПАТ КБ «Приват
Банк» до Станєва Олександра Вікторовича про стягнення заборгованості.
Відповідач у справі Станєв Олександр Вікторович, останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Соледар, вул.
О.Бірюкова, 1-а, викликається на 01.07.2016 року о 08.10
годині до суду, каб. № 213, для участі у розгляді справи по
суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглядатися у його відсутність.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
2/219/1870/2016 за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Голощапової Марії Іванівни про стягнення боргу.
Відповідачка у справі Голощапова Марія Іванівна, останнє
місце реєстрації: Донецька область, Бахмутський р-н, с. Бахмутське, вул. Піонерської слави, 115/1, викликається на 01.07.2016
року о 08.05 годині до суду, каб. №213, для участі у розгляді
справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачка повинна повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглядатися у її відсутність.

Чернігівський районний суд Запорізької області
викликає в судове засідання, яке відбудеться 30 червня 2016 року о 13.00 годині в приміщенні Чернігівського районного суду Запорізької області за
адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул.
Соборна, буд. 391, Остроухова Дмитра Олексійовича, зареєстрованого за адресою: Донецька область, м. Хрестівка (Кіровське), вул. Шахтарська,
31/38, як відповідача по цивільній справі
№329/554/16-ц за позовом Остроухової Світлани Іванівни до Остроухова Дмитра Олексійовича про розірвання шлюбу.
Суддя Г. С. Русаков
Суддя Н. М. Пода

Суддя O. М. Іванова

Обласний комп’ютерний інформаційнообчислювальний центр соціального захисту
населення, скорочено Обласний КІОЦСЗН
повідомляє
про зміну юридичної адреси, яка відбулась
01.04.2015 року та адреси фактичного
місцезнаходження.
Юридична адреса: 93414, Луганська обл.,
м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, буд. 15-Б.
Адреса фактичного місцезнаходження: 93411,
Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, Гвардійський
просп., буд. 30, к. 202, тел. 06452-32121.

Суддею Бердянського міськрайонного суду
Дністрян О. М. (за адресою: м. Бердянськ, вул.
Консульська, б. 64, каб. № 308) 4 липня 2016 року
о 10 годині 30 хвилин буде розглядатись справа за
позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Старовойтової
Людмили Анатоліївни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Явка відповідачки у справі обов’язкова. У разі
Суддя Петягін В. В. неявки справа буде розглянута за її відсутності.
В провадженні Бердянського міськрайонного суду знаходиться цивільна справа № 310/3492/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПРИВАТБАНК» до Самчука Євгена Сергійовича про стягнення заборгованості.
Розгляд справи призначено на 18.07.2016р. о 15 годині
00 хвилин у приміщенні Бердянського міськрайонного суду
за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 406, суддя Троценко Т. А., тел. (06153)355-31.
Суд викликає Самчука Євгена Сергійовича як відповідача.
Явка відповідача до суду обов’язкова. В разі неявки відповідача справа буде розглянута за наявними матеріалами.

Іллічівський міський суд Одеської області викликає в судове засідання як відповідача Бас Наталю
Іванівну, 25 квітня 1987 року народження по цивільній справі № 501/1056/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Бас Наталі Іванівни про стягнення
заборгованості.
Судове засідання відбудеться 07 вересня 2016 р.
о 12.30 год. за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Праці, буд. 10, каб. №11 (суддя Пушкарський Д. В.).
У випадку неявки відповідача справа буде розгляСуддя Ушатий І. Г. нута без її участі в заочному порядку.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
Новим тренером збірної може стати
іноземець
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»
ВАКАНТНЕ МІСЦЕ. Національна збірна України з футболу буде без головного тренера
як мінімум до середини липня.
А новим наставником може
стати як вітчизняний фахівець,
так і іноземець. Про це вчора
на прес-конференції, присвяченій виступу команди на Євро2016, заявив президент Федерації футболу України Андрій
Павелко.
Очолить робочу групу, яка
обиратиме кандидатів на посаду головного тренера, відомий фахівець Семен Альтман.
За словами Андрія Павелка,
федерація сподівається, що
буде пророблена серйозна робота, зібрано максимальну інформацію щодо кандидатів на
посаду головного тренера
команди, яка готуватиметься
до найближчого чемпіонату
світу. А водночас працюватиме на перспективу аж з Євро2020 включно.
Окрім того, Андрій Павелко
бачить контракт з новим тренером за схемою «2+2». Часу
справді небагато, адже 29 серпня очікують на черговий збір
національної команди.
Напередодні вже колишній
наставник команди Михайло
Фоменко підсумував виступ
української збірної, перепросив уболівальників і взяв провину за невдалий виступ
команди на себе. А говорячи

Чи вірите ви в український футбол так, як вірить у нього
восьмирічний Володя Бубенчик?
про те, які важливі уроки повинні вивчити футболісти, зауважив: «Те, що я їм неодноразово казав під час нашої
спільної роботи. Ігри програють чи виграють до матчу.
Хто як готується, налаштовує
себе на гру, той так і прово-

дить матч. Треба бути значно
вимогливішим до себе. Певно, не почули. Значить, частіше треба було їм це повторювати. Різниця між відбором і
фінальним турніром очевидна. У фіналі треба реалізовувати свої можливості більш

ніж на 100 відсотків. Це дуже
високий рівень, і ціна помилки
значно вища».
Як відомо, серед майбутніх
кандидатів на посаду керманича національної збірної називали й асистента Михайла Фоменка Андрія Шевченка, який
лише наприкінці минулого року
офіційно увійшов до тренерського штабу як помічник головного тренера.
Нагадаємо, що вже у вересні
збірна України стартуватиме у
відбірному турнірі чемпіонату
світу-2018. Суперниками українців будуть Хорватія, Ісландія,
Туреччина, Фінляндія та Косово.
На вчорашній прес-конференції Андрій Павелко розповів
і про подання заявки на проведення фіналу найпрестижнішого європейського клубного турніру.
«Незабаром для проведення
фіналів Ліги чемпіонів будуть
змінені критерії. І проведення
фіналу у Києві, напевно, буде
неможливим у найближчі 50
років», — зазначив керівник
ФФУ.
Тож нині є історична можливість для проведення фіналу
Ліги чемпіонів-2018 у Києві.
Виконано велику роботу. Україна озвучила всі свої аргументи, підготувала потрібні
документи, заручилася підтримкою влади. Залишається
сподіватися, що цього достатньо під час голосування за нашу позицію у вересні.

Полтавські села забезпечать швидкісним
інтернетом
Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ. На Полтавщині найбільше в Україні
сіл і хуторів. Тому необхідність
розбудови швидкісного інтернету давно на порядку денному. Адже без якісного й потужного павутиння не може бути
якісних послуг. І в рамках реформи децентралізації зокрема. Цю аксіому нещодавно озвучив голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко. Після чого зустрівся з

представниками найбільших
компаній-провайдерів, які працюють в області, й попросив їх
з’єднати сучасним швидкісним
зв’язком навіть найвіддаленіші
села.
— Ми не можемо говорити
про якісну екстрену допомогу,
якщо лікарі не в змозі дистанційно швидко провести діагностику чи консультацію з досвідченішими колегами. Те саме
стосується і якісної освіти на селі, яку важко уявити без доступу до інформації, — пояснив
Валерій Головко.

На зустріч запросили керівників усіх департаментів та управлінь адміністрації, селекторним зв’язком підключили
голів райдержадміністрацій.
Вони разом з профільними департаментами та управліннями
ОДА мають «намалювати»
своєрідну карту майбутньої
швидкісної мережі. До неї
включать усі соціальні заклади:
екстреної медичної допомоги,
пожежні частини, опорні і звичайні школи, ЦНАПи, бібліотеки, фельдшерські пункти, лікарні. Свої пропозиції райони

мають подати до кінця червня.
Залежно від них представники
провайдерських компаній протягом липня нададуть фахові
технічні рекомендації.
Мережу розбудовуватимуть
з урахуванням як наявних
об’єднаних територіальних громад, так і тих, які планують
створити. Проплачуватиметься
все їхнім коштом. Тому питання створення мережі швидкісного інтернету полтавці внесуть
окремим розділом у програму
соціально-економічного розвитку області на наступний рік.

Дискусії на бастіоні Дорошенка
Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
ТУРИЗМ. У Чигирині відбувся перший туристський
форум, який зібрав майже
сотню учасників з Черкащини
та інших куточків України.
Експертні дискусії про туризм
тривали просто неба на бастіоні Дорошенка.
— Шевченків край багатий
на неповторні місця, — зауважив голова облдержадміністрації Юрій Ткаченко. — Водночас багато з них не відомі
широкому загалу. Тому наше

завдання — відкрити їх для
всіх. А для цього потрібна
справді комплексна робота.
Цей форум має на меті налагодити співпрацю між учасниками місцевого туристичного
ринку та напрацювати механізми ефективної взаємодії.
Своїм баченням і досвідом поділилися люди, які працюють
у галузі туризму, тобто практики.
Учасники форуму наголосили на необхідності створення
єдиної туристичної асоціації.
Подібний досвід уже є в інших
галузях. Це й плідна співпраця з

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

Українською бізнес-асоціацією
і створення ІТ-кластера.
Такий форум у регіоні проводять уперше. Логотипом заходу обрали серце. Знак символічний, адже Черкащина
розташована в самому серці
України і має неабиякий етнічний, історичний та культурний потенціал задля розвитку
туристичної галузі. Бракує хіба що об’єднавчої складової
та активного маркетингового
просування. Ось і зібралися
всі учасники туристичного
ринку, щоб спільно напрацювати перспективні проекти та

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

знайти шляхи інвестування галузі.
На форумі презентували
проекти стратегії розвитку туризму і курортів на 2016—
2020 роки, фестивального туристського руху Чигиринщини, розвитку сільського зеленого туризму та відродження
козацьких українських традицій бойового мистецтва тощо.
Тут відбувся захід з погашення нової поштової марки
«Черкащина туристична» на
знак вдалого та успішного початку нової перспективної віхи
в розвитку туризму в області.

погода на завтра

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 26 ЧЕРВНЯ
Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Нiч
+15 +20
+15 +20
+12 +17
+12 +17
+17 +22
+15 +20
+15 +20
+15 +20
+15 +20
+15 +20
+15 +20
+15 +20
+15 +20

День
+28 +33
+28 +33
+28 +33
+28 +33
+28 +33
+28 +33
+28 +33
+28 +33
+28 +33
+28 +33
+28 +33
+28 +33
+28 +33

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

День
+28 +33
+28 +33
+28 +33
+28 +33
+29 +34
+31 +36
+31 +36
+31 +36
+28 +33
+28 +33
+28 +33
+31 +36
+30 +32

Укргiдрометцентр

У Запоріжжі
презентували
бельгійський фільм
про війну
Євген ЛОГАНОВ,
«Урядовий кур’єр»
СПІВДРУЖНІСТЬ. Днями посол Бельгії в Україні Люк
Якобс ознайомив запоріжців з подіями Першої світової війни,
пов’язаними з участю в бойових діях бельгійського автобронедивізіону. У концертному залі імені Довженка презентували проект, до якого увійшли тематична виставка й показ
фільму Cafard.
Цю тематичну виставку організував бельгійський інститут
ветеранів війни. На спеціально оформлених стендах у хронологічному порядку розміщено фотографії та матеріали
про бойовий шлях бельгійського автобронедивізіону, а також окремих його постатей. А фільм заслуговує на увагу
тим, що розповідає про подальші долі людей, які пережили
війну. Картину відзначено кількома кінематографічними нагородами.
— Я вдячний місцевій владі за можливість презентувати
фільм у Запоріжжі, — зазначив Люк Якобс на прес-конференції, — бо його засновано на реальних історичних подіях.
То унікальна сторінка спільної історії бельгійського та українського народів. Це історія 400 добровольців бельгійської армії, які воювали на території Галичини впродовж 1916—1918
років.
У презентації проекту взяв участь заступник Запорізького
міського голови Анатолій Пустоваров, який зазначив про актуальність порушеної теми. Вона, на його думку, ще раз нагадує, наскільки важливий мир, що війна не має повторюватися. Такі приклади героїзму та мужності мають неабияке
значення для українців і нині.
— Міська влада підтримує подібні проекти, які реалізуються нашими європейськими партнерами, — зазначив він. —
Це передовсім обмін досвідом, історичними фактами, які пережив український народ. Тож ці заходи не лише цікаві, а й
пізнавальні.
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