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Обсяги держзамовлення
збільшать для військових,
технічних, аграрних фахів,
а також на молодших
спеціалістів

субота, 9 ЛИПня 2016 РОКУ		

Єнс СТОЛТЕНБЕРГ:
«Якщо Грузія
чи Україна, чи будь-яка
інша держава захоче
бути членом НАТО,
це вирішувати їм та 28
союзникам, і ніхто більше
не має на це права».

№127 (5747)

ЦІНА ДОГОВІРНА

Нам потрібний
план «Спека»

Фото з сайту picstopin.com

ЦИТАТА ДНЯ

Постанова Кабінету Міністрів України «Про державне
замовлення на підготовку фахівців, наукових,
науково-педагогічних та робітничих кадрів,
на підвищення кваліфікації та перепідготовку
кадрів у 2016 році»

Генсек НАТО про фундаментальний принцип, за яким
кожна країна має право обирати власний шлях

Кривдники політв’язнів
потраплять
на санкційний гачок
ПЕРСОНАЛЬНО. Україна має намір розширити санкційний
«список Савченко-Сенцова» проти громадян Росії, причетних
до переслідування наших співвітчизників, повідомила учора на
брифінгу прес-секретар МЗС Мар’яна Беца.
«За наявною в МЗС інформацією, на території РФ у незаконному ув’язненні перебувають 13 політв’язнів — громадян України, серед них четверо кримських татар», — поінформувала речник і нагадала, що вже запроваджено санкції проти 84 фізичних
осіб, причетних до переслідування українських громадян.
«Ми зараз працюємо над тим, щоб додати до цього списку всіх громадян, які причетні до переслідування, незаконного
вивезення та тримання, винесення незаконних вироків Чирнію,
Афанасьєву, Виговському, Солошенку, Карпенку, Литвинову,
Карпюку і Клиху», — сказала вона.
Нагадаємо: 30 березня Президент України Петро Порошенко підписав указ про введення в дію рішення РНБО про застосування персональних санкцій проти фігурантів «списку Савченко-Сенцова».

ЦИФРА ДНЯ
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кримінальних правопорушень, вчинених
щодо журналістів, зареєструвала
Генпрокуратура за перше півріччя 2016 року
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КОЛИ АНОМАЛЬНО. Держава має розробити заходи

для мінімізації впливу кліматичних змін на здоров’я населення

Один у полі не воїн

ЛОБІЮВАННЯ. Малому та середньому бізнесу треба вчитися ефективно об’єднуватися

задля обстоювання власних інтересів
Оксана МАЛОЛЄТКОВА,
«Урядовий кур’єр»

У

нашій країні понад міль
йон представників су
б’єктів малого та серед
нього підприємництва. Во
ни мають свій голос (це різ

ні об’єднання), щоправда він
затихий для влади. Чому?
Експерти програми USAID
(Агентство США з міжнарод
ного розвитку) «Лідерство в
економічному
врядуванні»
(ЛЕВ) кажуть, що треба вміти
об’єднуватися, аби ефектив

но обстоювати власні інтере
си. Саме так робить великий
бізнес, який за чисельністю
значно поступається мало
му. Але грамотний лобізм дає
змогу першому більше впли
вати на державну політику в
галузі підприємництва.

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ

4 820103 080053

USD 2481.4798
EUR 2749.4796
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 3.8743
за 10 рублів

/

Щоправда, останнім ча
сом об’єднання малого та се
реднього бізнесу (МСБ) ак
тивніше реагують на зміни,
які пропонує влада (посту
пово професіоналізуються).
І не без успіху, хоч і з сут
тєвими зусиллями, намага

ються захистити підприємців
від шкідливих рішень. Але
це фрагментарні дії, здебіль
шого реакція на заявлені ко
рективи законодавства. Чого
ж бракує об’єднанням
МСБ, аби стати впливо
вішими?

встановлені Національним банком України на

AU 336662.36
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AG 4950.55
PT 265518.34
за 10 тройських унцій

PD 147896.20
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНи
ПОСТАНОВА
від 6 липня 2016 р. № 409
Київ

Про внесення змін до Порядку електронного
адміністрування реалізації пального
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку електронного адміністрування реалізації пального, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 113
«Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального» (Офіційний
вісник України, 2016 р., № 18, ст. 730), такі зміни:
пункт 4 виключити;
у пункті 5:
в абзаці другому слова «платниками податку» замінити словами «платниками
акцизного податку з реалізації пального (далі — платники податку)»;
в абзаці третьому слово «єДРПОУ,» замінити словами і цифрами «єДРПОУ;
для уповноважених юридичних осіб, які ведуть облік діяльності за договорами
про спільну діяльність без утворення юридичної особи та є відповідальними за
утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договорів: назва
договору, найменування уповноваженої особи та податковий номер, наданий
такій особі під час взяття на облік договору згідно з пунктом 63.6 статті 63 та
пунктом 64.6 статті 64 Кодексу;».
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНи
ПОСТАНОВА
від 6 липня 2016 р. № 412
Київ

Про внесення змін до Порядку та умов
надання субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на фінансування
заходів соціально-економічної компенсації
ризику населення, яке проживає на території
зони спостереження
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2012 р. № 91 (Офіційний
вісник України, 2012 p., № 13, ст. 470; 2015 р., № 40, ст. 1190, № 92, ст. 3124),
зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 липня 2016 р. № 412
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку та умов надання субвенції
з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування
заходів соціально-економічної компенсації ризику населення,
яке проживає на території зони спостереження
1. В абзаці восьмому пункту 4 цифри «2015» замінити цифрами «2016».
2. Додаток до Порядку та умов викласти в такій редакції:

РОЗПОРяДЖЕННя
від 1 липня 2016 р. № 460-р
Київ

Про уповноваження на представництво
інтересів Кабінету Міністрів України
в колективному трудовому спорі
між Спільним представницьким органом
репрезентативних всеукраїнських об’єднань
профспілок на національному рівні
та Кабінетом Міністрів України

РОЗПОДІЛ
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на фінансування заходів соціально-економічної компенсації
ризику населення, яке проживає на території зони
спостереження, на 2016 рік
Обсяг
субвенції,
тис. гривень

Зона спостереження Запорізької АЕС
Запорізька область
5862,5
Дніпропетровська область
9330



оголошення



оголошення

З метою забезпечення представництва інтересів Кабінету Міністрів України
та оперативного вирішення питань щодо формування примирних органів у ході



розв’язання колективного трудового спору між Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні та Кабінетом Міністрів України, зареєстрованого розпорядженням
Національної служби посередництва і примирення від 30 квітня 2015 р. № 111:
1. Надати Міністру соціальної політики Реві А. О. повноваження щодо представництва інтересів Кабінету Міністрів України в ході проведення примирних
процедур із розв’язання колективного трудового спору між Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на
національному рівні та Кабінетом Міністрів України з правом підписання угод
про утворення примирних органів, організацію їх роботи, розв’язання зазначеного спору та виконання окремих вимог Спільного представницького органу
репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні,
визначення посадових осіб відповідних центральних органів виконавчої влади
для представництва інтересів Кабінету Міністрів України в роботі примирних органів.
2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів
України від 14 травня 2015 р. № 555 «Про уповноваження на представництво інтересів Кабінету Міністрів України в колективному трудовому спорі між Спільним
представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні та Кабінетом Міністрів України».
3. Міністерству фінансів, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству юстиції, іншим центральним органам виконавчої влади визначати за
зверненням Міністра соціальної політики Реви А. О. посадових осіб для представництва інтересів Кабінету Міністрів України в ході проведення примирних
процедур та оперативно подавати необхідні для розв’язання спору матеріали з
обґрунтуванням позиції Кабінету Міністрів України.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНи
РОЗПОРяДЖЕННя
від 1 липня 2016 р. № 461-р
Київ

Про внесення зміни до пункту 1
розпорядження Кабінету Міністрів України
від 13 лютого 2013 р. № 75
На часткову зміну пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 13
лютого 2013 р. № 75 «Деякі питання укладення генеральної угоди між Кабінетом
Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями профспілок і всеукраїнськими
об’єднаннями організацій роботодавців, галузевих (міжгалузевих) та територіальних колективних угод» — із зміною, внесеною розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 р. № 39, затвердити керівником групи
повноважних представників сторони органів виконавчої влади для проведення
колективних переговорів з питань розроблення, укладення або внесення змін
до генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями профспілок і всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців
Міністра соціальної політики Реву Андрія Олексійовича, увільнивши від виконання цих обов’язків Розенка Павла Валерійовича.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНи
РОЗПОРяДЖЕННя
від 6 липня 2016 р. № 466-р
Київ

Про перерозподіл деяких видатків
державного бюджету, передбачених
Національному агентству з питань
запобігання корупції на 2016 рік

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНи

«Додаток
до Порядку та умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 липня 2016 р. № 412)

Найменування
адміністративно-територіальної одиниці

Дніпропетровська область
9330
Херсонська область
36
Василівський район (Запорізька область)
2509,7
Великобілозерський район (Запорізька область) 753,5
Запорізький район
3,9
Кам’янсько-Дніпровський район (Запорізька
4103,2
область)
Нікопольський район (Дніпропетровська
область)
2473,5
Томаківський район (Дніпропетровська область) 1052,1
Верхньорогачицький район (Херсонська
область)
78,9
м. Нікополь (Дніпропетровська область)
11996,3
м. Марганець (Дніпропетровська область)
4947,6
м. Енергодар (Запорізька область)
7614,2
Зона спостереження Рівненської АЕС
Рівненська область
4897,6
Волинська область
1812,6
Володимирецький район (Рівненська область)
6897,7
Сарненський район (Рівненська область)
498,7
Костопільський район (Рівненська область)
112,3
Маневицький район (Волинська область)
4793,4
м. Кузнецовськ (Рівненська область)
3355,1
Зона спостереження Хмельницької АЕС
Хмельницька область
3957,7
Рівненська область
1709,5
Славутський район (Хмельницька область)
1354,3
Ізяславський район (Хмельницька область)
2470,8
Білогірський район (Хмельницька область)
247,7
Шепетівський район (Хмельницька область)
69,4
Острозький район (Рівненська область)
1901,8
Гощанський район (Рівненська область)
582,3
Здолбунівський район (Рівненська область)
344
м. Славута (Хмельницька область)
2378,3
м. Острог (Рівненська область)
1041,2
м. Нетішин (Хмельницька область)
2833,6
Зона спостереження Южно-Української АЕС
Миколаївська область
7162,2
Арбузинський район (Миколаївська область)
2576,8
Братський район (Миколаївська область)
1293,8
Вознесенський район (Миколаївська область)
1814,7
Доманівський район (Миколаївська область)
2371,6
Первомайський район (Миколаївська область)
507,4
м. Вознесенськ (Миколаївська область)
4566,5
м. Южноукраїнськ (Миколаївська область)
3581,1
Усього
115893,5».

оголошення

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м.
Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну справу
№ 2/243/2249/2016 за позовом Марченко Валентини Василівни до
Марченка Олександра Віталійовича про розірвання шлюбу та стягнення аліментів на утримання дитини. Останнє відоме місце мешкання відповідача Марченка Олександра Віталійовича: Донецька
область, м. Горлівка, вул. Першотравнева, буд. 31, кв. 7.
Відповідач викликається до суду на 12 липня 2016 року о 09 год.
00 хв. для участі у судовому засіданні.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову
та докази. У випадку неприбуття в судове засідання, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутністю.



оголошення

Броварський міськрайонний суд Київської області викликає Бабич Йосипа Мирославовича,
24.11.1968 р.н., як відповідача у справі за позовом Жовтенка С. Г. до Бабич Й. М. про визнання
особи такою, що втратила право користуватися
житловим приміщенням, у судове засідання, яке
призначене на 12 липня 2016 р. о 14 год. 00 хв.
у приміщенні суду, що знаходиться за адресою:
Київська обл., м. Бровари, вул. Грушевського, 2,
каб. № 309.
В разі вашої неявки справу буде розглянуто
за наявними матеріалами в справі.
Суддя О. В. Ільяшевич
Суддя Т. В. Селезньова



1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Національному агентству з питань запобігання корупції на 2016 рік у загальному
фонді державного бюджету, перерозподіл видатків за бюджетною програмою
6331010 «Керівництво та управління у сфері запобігання корупції» шляхом
зменшення обсягу видатків споживання в сумі 8 300 тис. гривень (з них оплата
праці — 4 900 тис. гривень) та встановлення обсягу видатків розвитку в сумі
8 300 тис. гривень.
2. Забезпечити:
Національному агентству з питань запобігання корупції — погодження перерозподілу видатків державного бюджету, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних
змін до розпису державного бюджету.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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Романівський районний суд Житомирської області викликає відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю «Сатурн» у судове засідання
для розгляду цивільної справи №290/492/16-ц за
позовом Прокопович Антоніни Іванівни (представник позивача - Саламаха Анатолій Віталійович) до
Товариства з обмеженою відповідальністю «Сатурн» про розірвання договору оренди земельної ділянки, яке відбудеться 14 липня 2016 року об 11.00
год. за адресою: смт Романів, вул. Небесної Сотні,
86/10 Житомирської області, зал судових засідань
№1.
У разі неявки представника відповідача в судове
засідання розгляд справи відбудеться за його відсутності.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2)
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Бухно A. M. про стягнення заборгованості.
Відповідачка по справі Бухно Антоніна Миколаївна,
що проживає за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Соколовського, б. 25, кв. 14, викликається
на 08.20 годину 11 липня 2016 року до суду для участі
у розгляді справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачка повинна повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя В. П. Кравчук

Суддя І. О. Сидоренко

Романівський районний суд Житомирської області викликає як відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю «Сатурн» в судове засідання для розгляду цивільної справи № 290/491/16-ц за позовом
Прокоповича Леоніда Григоровича (представник позивача - Саламаха Анатолій Віталійович) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Сатурн»
про розірвання договору оренди земельної ділянки, яке відбудеться 14
липня 2016 року о 13.00 год. за адресою: смт Романів, вул. Небесної Сотні,
86/10, Житомирської області, зал судових засідань № 1.
У разі неявки представника відповідача в судове засідання розгляд
справи відбудеться за його відсутності.

Романівський районний суд Житомирської області викликає як відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю «Сатурн» в судове засідання для розгляду цивільної справи № 290/472/16-ц за позовом Болгова
Леоніда Михайловича (представник позивача - Саламаха Анатолій Віталійович) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Сатурн» про розірвання
договору оренди земельної ділянки, яке відбудеться 14 липня 2016 року о
09.30 год. за адресою: смт Романів, вул. Небесної Сотні, 86/10, Житомирської області, зал судових засідань № 1.
У разі неявки представника відповідача в судове засідання розгляд
справи відбудеться за його відсутності.

Романівський районний суд Житомирської області викликає як відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю «Сатурн» в судове засідання для розгляду цивільної справи № 290/488/16-ц за позовом Олексійчук
Валентини Сергіївни (представник позивача - Саламаха Анатолій Віталійович) про розірвання договору оренди земельної ділянки, яке відбудеться 14
липня 2016 року о 08.30 год. за адресою: смт Романів, вул. Небесної Сотні,
86/10, Житомирської області, зал судових засідань № 1.
У разі неявки представника відповідача в судове засідання розгляд
справи відбудеться за його відсутності.

Суддя В. П. Кравчук

Суддя В. П. Кравчук

Суддя В. П. Кравчук

Романівський районний суд Житомирської області викликає відповідача
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Сатурн» у судове засідання
для розгляду цивільної справи №290/493/16-ц за позовом Приймак Алли
Сергіївни (представник позивача - Саламаха Анатолій Віталійович) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Сатурн» про розірвання договору
оренди земельної ділянки, яке відбудеться 14 липня 2016 року об 11.30 год.
за адресою: смт Романів, вул. Небесної Сотні, 86/10 Житомирської області,
зал судових засідань №1.
У разі неявки представника відповідача в судове засідання розгляд
справи відбудеться за його відсутності.

Романівський районний суд Житомирської області викликає відповідача
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Сатурн» у судове засідання
для розгляду цивільної справи №290/477/16-ц за позовом Котвіцької Фелікси Францівни (представник позивача - Саламаха Анатолій Віталійович)
до Товариства з обмеженою відповідальністю «Сатурн» про розірвання договору оренди земельної ділянки, яке відбудеться 14 липня 2016 року о
10.30 год. за адресою: смт Романів, вул. Небесної Сотні, 86/10 Житомирської
області, зал судових засідань №1.
У разі неявки представника відповідача в судове засідання розгляд
справи відбудеться за його відсутності.

Романівський районний суд Житомирської області викликає як відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю «Сатурн» в судове засідання для розгляду цивільної справи № 290/487/16-ц за позовом Нетичая
Володимира Гнатовича (представник позивача Саламаха Анатолій Віталійович) про розірвання договору оренди земельної ділянки, яке відбудеться 14
липня 2016 року о 09.00 год. за адресою: смт Романів, вул. Небесної Сотні,
86/10, Житомирської області, зал судових засідань №1.
У разі неявки представника відповідача в судове засідання розгляд
справи відбудеться за його відсутності.

Суддя В. П. Кравчук

Суддя В. П. Кравчук

Суддя В. П. Кравчук

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул.
Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну справу № 2/243/2257/2016 за позовом
Стребеж Наталії Дмитрівни до Стребежа Віталія Валентиновича про надання дозволу
на тимчасовий виїзд малолітньої дитини без згоди батька. Останнє відоме місце мешкання відповідача Стребежа Віталія Валентиновича: Донецька область, м. Горлівка,
вул. Бр. Мазікових, буд. 17-а, кв. 23.
Відповідач викликається до суду на 11 липня 2016 року об 11 год. 00 хв., для участі
в судовому засіданні.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття в судове засідання відповідач повинен повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутністю.

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Лиман, вул.
Незалежності, 13) розглядається цивільна справа за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Рикунова Юрія Миколайовича про стягнення заборгованості.
Відповідач Рикунов Юрій Миколайович викликається до каб. № 18 суду на
14 липня 2016 року о 08 годині 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 відсутність за наявними доказами.

Суддя О. В. Ільяшевич

Суддя Бікезіна О. В.

Деснянський районний суд м. Києва викликає як відповідачів: Корнієнко
Дарину Сергіївну, Разумейчик Євгенію Ігорівну в судове засідання, яке відбудеться 03.08.2016 року о 10.30 год. за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, каб. № 39, для розгляду цивільної справи за позовом
Публічного акціонерного товариства «МетаБанк» до Корнієнко Д. С., Разумейчик Є. І. про звернення стягнення на предмет застави.
В разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їхньої відсутності
за наявними в ній доказами.
Адреса суду: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, каб. № 39.

Дніпровський районний суд м. Києва повідомляє Васильєва Олександра Леонідовича, що 14 липня 2016 року о 09 годині 20 хвилин Дніпровським районним
судом м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 39, буде розглядатись
цивільна справа № 755/7707/16-ц за позовом Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «АХА страхування» до Васильєва Олександра Леонідовича про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної
пригоди, як відповідача, останнє відоме місце проживання якого: вул. Гродненська, 29, кв. 105, м. Київ.
У випадку неявки в судове засідання, справа буде розглянута у вашу відсутність.

Суддя Н. Г. Таран

Суддя В. П. Катющенко

Гайворонський районний суд Кіровоградської області викликає Ко-

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка
Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу № 233/2995/16-ц за
позовом Колеснікова Миколи Миколайовича до Колеснікової Інни Анатоліївни про
розірвання шлюбу.
Відповідачка у справі - Колеснікова Інна Анатоліївна, останнє відоме місце проживання якої: м. Макіївка Донецької області, кв-л Шахтарський, буд. 30, кв. 60, викликається до суду на 14 липня 2016 року о 08.00 годині, каб. № 15, для участі у
розгляді справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачка повинна повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за її відсутності.

церубу Сергія Дмитровича в судове засідання, яке відбудеться за адресою: м. Гайворон, вул. Воровського, 3, каб. №7 (суддя Ковальчук
С. Я.), 15.07.2016 року о 08.30 год., як відповідача по справі
№385/747/16-ц, 2/385/336/16 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Коцеруби Сергія Дмитровича про стягнення заборгованості.

Суддя О. С. Малінов

У разі неявки, суд розгляне справу у вашу відсутність.
Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове засідання, яке відбудеться 14 липня 2016 року о 09.00 годині в приміщенні
Токмацького районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька
область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28, Книшову Ольгу Леонідівну, зареєстровану за адресою: Донецька область, Старобешівський
район, с. Новокатеринівка, вул. Молодіжна, 8, як відповідачку 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.

Кремінський районний суд викликає Курамшина Вільдана Галімуловича, який
зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Кіровськ, вул. Желєзнодорожна, буд. 14, як відповідача в судове засідання з цивільної справи
№ 414/1063/16-ц, провадження № 2/414/346/2016 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Курамшина Вільдана Галімуловича про стягнення боргу за кредитним
договором, яке відбудеться 15 липня 2016 року о 08.30 годині в приміщенні
суду за адресою: Луганська область, м. Кремінна, пл. Красна, буд. 5.
У разі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Погрібна О. М.

Суддя B. M. Ковальов

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області (84100,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2), розглядається цивільна
справа за позовом Артьомової Анастасії Юріївни до Кривенко Олександра Миколайовича про надання дозволу неповнолітній дитині на
тимчасовий виїзд за кордон без дозволу та супроводу батька.
Відповідач по справі Кривенко Олександр Миколайович (останнє
відоме місце проживання: Донецька область, м. Горлівка, вул. Герцена, будинок 5, квартира 5) викликається на 13 липня 2016 року на
10 годин 00 хвилин, до судді Кривошеєва Д. А. 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.

Корольовський районний суд м. Житомира
викликає Шеремет Ірину Василівну, останнє відоме місце проживання: м. Житомир, як відповідача в судове засідання по цивільній справі
(№296/4434/16-ц) за позовом ПAT КБ «Приватбанк» до Шеремет Ірини Василівни про стягнення заборгованості.
Розгляд справи відбудеться о 10 год. 00 хв.
15 липня 2016 року в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за адресою:
м. Житомир, майдан Соборний, 1, каб. 208.
Суддя Адамович О. Й.

Суддя В. П. Кравчук

Великолепетиський районний суд Херсонської області викликає в судове засідання відповідачка - Мезенцева Юрія Миколайовича, яке відбудеться 15 липня 2016
року о 10.00 год., для розгляду цивільної справи
№ 649/338/16-ц під головуванням судді Мамаєва В. А. за
позовом Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» в особі Відокремленого
підрозділу «Південна електроенергетична система» до
Мезенцева Юрія Миколайовича про встановлення права
земельного сервітуту. Адреса суду: Херсонська область,
смт Велика Лепетиха, вул. Чкалова, 7-А. У разі неявки
відповідача в судове засідання, справа буде розглянута
Суддя О. В. Неженцева за його відсутності на підставі наявних у ній доказів.

Великолепетиський районний суд Херсонської області викликає в судове засідання відповідачку - Візнович Ганну Анатоліївну, яке відбудеться 15 липня 2016
року об 11.00 год., для розгляду цивільної справи
№ 649/314/16-ц під головуванням судді Мамаєва В. А. за
позовом Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» в особі Південної електричної системи до Візнович Ганни Анатоліївни про
встановлення права земельного сервітуту. Адреса суду:
Херсонська область, смт Велика Лепетиха, вул. Чкалова,
7-А. У разі неявки відповідачки в судове засідання,
справа буде розглянута за її відсутності на підставі наявних у ній доказів.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області повідомляє, що цивільна справа № 2/243/2494/2016 за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Сігарьова О. О. про стягнення заборгованості за кредит призначена до розгляду на
13.07.2016 р. о 13.00 год. запасна дата 22.07.2016 р. о 08.00
год. за адресою суду: м. Слов’янськ, вул. Добровольського,
2 (2 поверх).
Явка відповідача Сігарьова Олександра Олександровича,
05.01.1984 року народження, зареєстрованого за адресою:
м. Горлівка Донецької обл., вул. Карельська, 40, обов’язкова.
У разі неявки до судового засідання справа буде розглянута без вашої участі з винесенням заочного рішення.
При собі мати паспорт.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає
цивільну справу за позовом ПАТ «ПриватБанк» до Харішмана Д. А. про стягнення заборгованості.
Відповідач: Харішман Дмитро Анатолійович, останнє
місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Горлівка,
вул. Рогозіна, буд. 2, кв. 10, викликається 13 липня 2016
року о 08 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді справи по
суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута у його відсутність.

Чернівецький районний суд (вул. Леніна, 20,
с. Мазурівка Чернівецького району Вінницької області) викликає як відповідача Блащишину Наталію
Петрівну у цивільній справі № 150/266/16-ц (головуючий суддя Кушнір Б. Б.) за позовом Публічного
акціонерного товариства «Альфа-Банк» до Блащишиної Наталії Петрівни про стягнення заборгованості.
Судовий розгляд справи призначено об 11 годині
00 хвилин 12 липня 2016 року за вищевказаною адресою. В разі неявки до суду справу може бути розглянуто у її відсутність на підставі наявних у справі
Суддя Донченко Ю. В. доказів.

Обвинувачений Іванов Віталій Віталійович, 21.01.1986 року народження,
який зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, буд.
81/1, кв. 230, відповідно до ст. ст.134, 135, 323 КПК України, викликається
на 10 год. 14.07.2016 року до Приморського районного суду м. Одеси
(м. Одеса, вул. Балківська, 33, зал. 133, суддя Гаєва Л. В., (048) 784-71-25)
для проведення судового розгляду у кримінальному провадженні
№ 12015160000000365 від 20.05.2015 року за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст.
369 КК. Поважні причини неприбуття особи на виклик передбачені у ст. 138
КПК України. Наслідки неприбуття на виклик передбачені у ст. 139 КПК України.

Романівський районний суд Житомирської області викликає відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю «Сатурн» у судове засідання
для розгляду цивільної справи №290/475/16-ц за
позовом Клименчук Раїси Броніславівни (представник позивача - Саламаха Анатолій Віталійович) до
Товариства з обмеженою відповідальністю «Сатурн» про розірвання договору оренди земельної ділянки, яке відбудеться 14 липня 2016 року о 10.00
год. за адресою: смт Романів, вул. Небесної Сотні,
86/10 Житомирської області, зал судових засідань №1.
У разі неявки представника відповідача в судове
засідання розгляд справи відбудеться за його відсутності.

Великолепетиський районний суд Херсонської області викликає відповідачку Собур Тетяну Вікторівну в
судове засідання під головуванням судді Соловйова В. В.
у цивільній справі №649/340/16-ц за позовом ДП «НЕК
«Укренерго» в особі Відокремленого підрозділу «Південна електроенергетична система» до Собур Тетяни
Вікторівни про встановлення права земельного сервітуту, що відбудеться 15.07.2016 року об 11.00 год. Адреса суду: Херсонська область, Великолепетиський
район, смт Велика Лепетиха, вул. Чкалова, 7а. У разі неявки відповідачки в судове засідання, справа буде розглянута за її відсутності на підставі наявних у ній доказів.

Великолепетиський районний суд Херсонської області викликає відповідачку Жарчинську Тамару Степанівну в судове засідання під головуванням судді
Соловйова В. В. у цивільній справі №649/315/16-ц за позовом ДП «НЕК «Укренерго» в особі Відокремленого підрозділу «Південна електроенергетична система» до
Жарчинської Тамари Степанівни про встановлення права
земельного сервітуту, що відбудеться 15.07.2016 року
об 11.30 год. Адреса суду: Херсонська область, Великолепетиський район, смт Велика Лепетиха, вул. Чкалова,
7а. У разі неявки відповідачки в судове засідання, справа
буде розглянута за її відсутності на підставі наявних у
ній доказів.

В провадженні Шевченківського районного суду
м. Львова знаходиться цивільна справа за позовом Бербер
Рустема Аметовича до Тухєль Сусанни Олександрівни, третьої особи органу опіки та піклування Шевченківської районної адміністрації Львівської міської ради про усунення
перешкод у вихованні та вільному спілкуванні з дітьми.
Тухєль Сусанна Олександрівна (останнє відоме місце реєстрації відповідача по справі: м. Львів, вул. І. Мазепи, 22/36)
– викликається як відповідачка в судове засідання, яке відбудеться 14.07.2016 р. о 12.00 год. в приміщенні Шевченківського районного суду м. Львова (4 пов./17). У разі
неявки в судове засідання відповідачки справа буде розглядатися за її відсутності.

Корольовський районний суд м. Житомира
викликає Климюка Олександра Олеговича, останнє відоме місце проживання: м. Житомир, як
відповідача в судове засідання по цивільній
справі (№296/4440/16-ц) за позовом ПAT КБ
«Акцент-Банк» до Климюка Олександра Олеговича про стягнення заборгованості.
Розгляд справи відбудеться о 10 год. 20 хв.
15 липня 2016 року в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за адресою:
м. Житомир, майдан Соборний, 1, каб. 208.
Суддя Адамович О. Й.

Великолепетиський районний суд Херсонської області викликає відповідача Єфанова Анатолія Сергійовича в судове засідання під головуванням судді
Соловйова В. В. у цивільній справі №649/316/16-ц за позовом ДП «НЕК «Укренерго» в особі Відокремленого підрозділу «Південна електроенергетична система» до
Єфанова Анатолія Сергійовича про встановлення права
земельного сервітуту, що відбудеться 15.07.2016 року о
10.30 год. Адреса суду: Херсонська область, Великолепетиський район, смт Велика Лепетиха, вул. Чкалова, 7а.
У разі неявки відповідача в судове засідання, справа
буде розглянута за його відсутності на підставі наявних
у ній доказів.

Великолепетиський районний суд Херсонської області викликає відповідачку Візнович Ольгу Дмитрівну в
судове засідання під головуванням судді Соловйова В. В. у
цивільній справі №649/339/16-ц за позовом ДП «НЕК
«Укренерго» в особі Відокремленого підрозділу «Південна електроенергетична система» до Візнович Ольги
Дмитрівни про встановлення права земельного сервітуту, що відбудеться 15.07.2016 року о 10.00 год. Адреса
суду: Херсонська область, Великолепетиський район,
смт Велика Лепетиха, вул. Чкалова, 7а. У разі неявки відповідачки в судове засідання, справа буде розглянута за
її відсутності на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Руденко Л. М.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає відповідачів за позовами ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Акцентбанк» про стягнення заборгованості у судові засідання, які відбудуться:
12.07.2016 р. (резервне судове засідання — 20.07.2016 р.)
Шабар Алла Леонідівна об 11.30 та 9.00 відповідно (останнє відоме місце реєстрації:
м. Луганськ, вул. Центральна, буд. 17, кв. 3), справа № 409/1303/16-ц
Пєвнєва Яна Сергіївна об 11.00 та 8.30 відповідно (останнє відоме місце реєстрації:
м. Луганськ, с. Ювілейне, кв. Шахтарський, буд. 9, кв. 60), справа № 409/1402/16-ц
Ободчук Наталія Юріївна о 13.00 та 9.30 відповідно (останнє відоме місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Київська, буд. 2б), справа № 409/1408/16-ц
Нагель Ольга Юріївна о 13.30 та 10.00 відповідно (останнє відоме місце реєстрації:
м. Луганськ , вул. Героїв Сталінграда, буд. 10, кв. 18), справа № 409/1411/16-ц
Кравченко Валентина Василівна о 14.00 та 10.00 відповідно (останнє відоме місце
реєстрації: Луганська обл., м. Лутугине, вул. Леніна, буд. 16), справа № 409/1415/16-ц
14.07.2016 р. (резервне судове засідання — 21.07.2016 р.)
Кирилова Наталія Олександрівна об 11.30 (останнє відоме місце реєстрації: м. Луганськ, кв. Степний, буд. 1, кв. 71), справа № 409/1484/16-ц
Вороний Віктор Вікторович об 11.30 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська
обл., Лутугинський р-н, с. Паліївка, вул. Комуністична, буд. 20, справа № 409/1486/16-ц
Лебедка Марина Петрівна о 9.00 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл.,
Лутугинський р-н, с. Білоріченський, пр. Юбілейний, буд. 3, кв. 70), справа
№ 409/1497/16-ц
Єфремова Галина Миколаївна о 10.00 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська
обл., Лутугинський р-н, с. Фабричне, кв. Гагаріна, буд. 16, кв. 14), справа
№ 409/1487/16-ц
Суддя В. С. Полєно
19.07.2016 р.
Запорожець Ольга Матвіївна о 9.40 (останнє відоме місце реєстрації: м. Луганськ,
1-й Мікрорайон, буд. 1, кв. 20), справа № 409/1488/16-ц
Пацкан Олександр Іванович о 9.00 (останнє відоме місце реєстрації: м. Луганськ,
вул. Ворошилова, буд. 13, кв. 31), справа № 409/1500/16-ц
Майстренко Клавдія Михайлівна о 9.20 (останнє відоме місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Комунальна, буд. 7), справа № 409/1494/16-ц
Бєляєва Валерія Вікторівна о 10.00 (останнє відоме місце реєстрації: м. Луганськ, вул.
Баха, буд. 3, кв. 2), справа № 409/1495/16-ц
Суддя В. В.Тімінський
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.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як відповідача Забайрачного Олександра Івановича (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул.
Новікова, 23б/155) у судове засідання з розгляду цивільної справи № 428/317/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» м. Київ до Забайрачного
Олександра Івановича про стягнення заборгованості за кредитним договором, стягнення судового збору, яке відбудеться 26.07.2016 року о 08 годині 40 хвилин у
приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бул. Дружби Народів, 19. 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
№ 310/4077/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства «Альфа-Банк» до Чередникова Геннадія Андрійовича про стягнення заборгованості.
Розгляд справи призначено на 15.07.2016 року на
13.00 годину 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 Чередникова Геннадія
Андрійовича. У разі неявки відповідача, справа буде розСуддя І. О. Юзефович глянута за наявними в ній матеріалами.

Комунарський районний суд м. Запоріжжя (вул. Малиновського, 7,
каб. № 33) викликає у судове засідання, яке відбудеться 12.07.2016
року о 16 год. 00 хв. каб. № 33, як відповідача Гринь Ігоря Володимировича за позовом Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк»
до Гринь Ігоря Володимировича про стягнення заборгованості за кредитним договором (справа № 333/1904/16-ц).
У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде розглянута
за його відсутності за наявними у справі доказами.
Суддя Л. О. Варнавська

В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду Петягіна В. В.
знаходиться цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» про стягнення заборгованості № 310/3217/16-ц до Гаврилюк Юлії Євгенівни.
Розгляд справи призначено на 15.07.2016 року на 08 годин 15 хвилин в
приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 502, суддя Петягін В. В., тел.
3-63-75.
Суд викликає як відповідача Гаврилюк Юлію Євгенівну. У разі неявки відповідача, справа буде розглянута за наявними в ній матеріалами.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Попаснянський районний суд Луганської області викликає відповідача Чукву Оксану Рашитівну, 28.06.1979
року народження, який зареєстрований за адресою: Луганська область, Попаснянський район, м. Золоте, вул.
Островського,3, у судове засідання по цивільній справі
за № 423/1477/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк»
про стягнення заборгованості за кредитним договором,
що відбудеться 21 липня 2016 року о 09 год. 00 хв. в
приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6, каб.№ 7.
Суддя А. В. Архипенко
У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справу буде розглянуто за їх відсутності за наявними доказами.
З опублікуванням цього оголошення відповідач по
справі вважається належним чином повідомленим про
час, день та місце проведення судового засідання.

Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що 15.07.2016 року о 12.00 год. у приміщенні Вінницького міського суду Вінницької області за адресою:
м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, у залі судових засідань № 10 відбудеться підготовче судове засідання в
кримінальному провадженні № 42015020420000199 за
обвинуваченням Савенка Геннадія Олександровича у
вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408
КК України.
В судове засідання викликається обвинувачений Савенко Геннадій Олександрович, 13.07.1969 р.н., який
зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим,
м. Джанкой, вул. Московська, в/ч А2306.
Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до суду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання.
Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Ковальчук Л. В., суддів: Курбатової І. Л.,
Гайду Г. В.

Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що 15.07.2016 року о 12:00 год. у приміщенні Вінницького міського суду Вінницької області за адресою:
м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, у залі судових засідань № 10 відбудеться підготовче судове засідання в
кримінальному провадженні № 42015020420000201 за
обвинуваченням Часовськіх Євгена Вікторовича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК
України.
В судове засідання викликається обвинувачений Часовськіх Євген Вікторович, 04.10.1978 р.н., який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим, м. Джанкой,
вул. Московська, 186, кв. 54.
Явка обвинуваченого обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до суду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання.
Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Ковальчук Л. В., суддів: Курбатової І. Л.,
Гайду Г. В.

Драбівський районний суд Черкаської області повідомляє, що 19 липня 2016 року о 09 годині 30 хвилин в приміщенні суду буде слухатися цивільна
справа за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Гаузова
Ярослава Володимировича про стягнення заборгованості.
Розгляд справи відбудеться в приміщенні Драбівського районного суду, який знаходиться за адресою:
вул. Шевченка, 13, смт Драбів Черкаської області,
19800 під головуванням судді Шевченка В. О.
Просимо Гаузова Ярослава Володимировича
з’явитися до суду у вказаний час і дати пояснення по
справі. Попереджаємо, що у разі неявки справа буде
розглянута за вашої відсутності за наявними по
Суддя Діденко С. О. справі доказами.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» до Рзаєва Р.М.О., Рзаєвої Н.Г.К. про
стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідачі у цивільній справі № 233/2766/16-ц Рзаєв Рафіг
Машалл Огли, 05 березня 1953 р.н., Рзаєва Нігар Генджи
Кизи, 18 квітня 1958 р.н., зареєстровані за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Маліновського, 49, викликаються у судове засідання на 08.15 год. 15 липня
2016 р. Розгляд зазначеної цивільної справи відбудеться
в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду
Донецької області (корп. № 2, каб. № 16).
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.

Чернігівський районний суд в порядку частини 9 статті 74
ЦПК України викликає в судове засідання на 10 годину 30 хвилин
19 липня 2016 року як відповідача Назарова Віктора Олександровича, 12.10.1988 року народження, останнє відоме місце перебування: вул. Будьоного, буд. 6, с. Кувечичі Чернігівського
району Чернігівської області, по цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства «АКЦЕНТ-БАНК» до Назарова Віктора Олександровича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.
Судове засідання відбудеться у приміщенні суду за адресою:
м. Чернігів Чернігівської області, вул. Хлібопекарська, 4 під головуванням судді Криворученко Д. П.
Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням оголошення
про виклик відповідач вважається повідомленим про час та
місце розгляду справи, тому у випадку відсутності відомостей
про причини неявки відповідача Назарова Віктора Олександровича, вважати відповідача повідомленим належним чином, або
причину неявки буде визнано судом неповажною, справу буде
розглянуто без його участі на підставі наявних в ній даних чи доказів.

Втрачені оригінали договору від 29.09.2010 р. купівліпродажу будівлі літ «А-2, Б-1», загальною площею
2841,3 кв. м, що знаходиться за адресою: Донецька обл.,
м. Донецьк, вул. Горностаївська, буд. № 2, що розташована на земельній ділянці, кадастровий номер
1410136200:00:001:0188, посвідчений приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу
Харківської області Глуховцевою М. В., та договору від
04.10.2010 р. купівлі-продажу нежитлової будівлі дільниці усунення дефектів лакофарбового покриття вантажних автомобілів літ. «Б1», загальною площею 503,4
кв. м, що знаходиться за адресою: Полтавська обл., м.
Кременчук, вул. Салганна, буд. № 14-А, що розташована
на
земельній
ділянці,
кадастровий
номер
5310436500:10:001:0100, посвідчений приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу
Харківської області від 04.10.2010 р. Глуховцевою М. В.,
вважати недійсними.

Херсонський міський суд Херсонської області викликає як відповідача Карповця Сергія Григоровича,
07.08.1971 року народження, останнє відоме місце
проживання: м. Херсон, вул. І. Кулика, буд. 29, кв.
52, у судове засідання для розгляду цивільної
справи за позовом ПАТ «Акцент-Банк» до Карповець
Сергія Григоровича про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться в приміщенні
Херсонського міського суду Херсонської області
22.07.2016 року о 16.00 годині за адресою:
м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, 3 поверх,
каб. 303.
У разі неявки в судове засідання відповідача,
справа буде розглянута у його відсутність за наявними у справі доказами.
Суддя С. І. Майдан

Херсонський міський суд Херсонської області викликає як відповідача Шліченко Ларису Анатоліївну,
07.04.1969 року народження, останнє відоме місце
проживання: Херсонська обл., с. Надніпрянське, буд.
7, у судове засідання для розгляду цивільної справи
за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Шліченко Лариси
Анатоліївни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться в приміщенні
Херсонського міського суду Херсонської області
22.07.2016 року о 16.05 годині за адресою:
м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, 3 поверх,
каб. 303.
У разі неявки в судове засідання відповідача,
справа буде розглянута у її відсутність за наявними
у справі доказами.
Суддя С. І. Майдан

Червоноградський міський суд Львівської області викликає як відповідача Гнот Андрія Ярославовича,
24.11.1952 р.н., у судове засідання по справі за позовом
ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» про стягнення заборгованості
за кредитним договором, яке відбудеться 02.08.2016
року о 10.00 год. у приміщенні суду Львівської області
за адресою: вул. Св. Володимира, 15, м. Червоноград,
Львівська область.
Головуючий суддя по справі Новосад М. Д.
У випадку неявки Гнот А. Я. відповідно до ч. 4 ст. 169
ЦПК України суд розглядатиме справу за його відсутності на підставі наявних у матеріалах справи даних та
доказів.

Вінницький міський суд Вінницької області викликає
як відповідача Задорожнього Юрія Олександровича на
судове засідання, яке відбудеться 19 серпня 2016 року
о 12 год. 00 хв. у Вінницькому міському суді Вінницької
області за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17,
каб. 33. Справа за позовом ТОВ «ЕСТЕЙТ СЕЛЛІНГ» до
Задорожнього Ю. О. про усунення перешкод в користуванні жилим приміщенням.
Справу розглядає суддя Прокопчук А. В.
Явка відповідача до суду є обов’язковою. У випадку
неявки в судове засідання, справу буде розглянуто за
його відсутності.

Нікопольський міськрайонний суд повідомляє, 04
серпня 2016 року о 09.30 год. в приміщенні суду
в м. Нікополі по вул. Шевченка, 201 під головуванням судді Кобеляцької-Шаховал І. О. слухається
цивільна справа № 182/810/16-ц, провадження
№ 2/0182/1759/2016 за позовом ПАТ КБ «Приват Банк»
до Кузнецової Анни Володимирівни про стягнення заборгованості.
Відповідачці Кузнецовій Анні Володимирівні необхідно з’явитись в судове засідання на вказаний час.

Подільський районний суд м. Києва повідомляє Аметову
Е. Ф., Аметова Р. С., Анкудінову О. А., Анкудінова В. О. про
те, що судове засідання у справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до Аметової Е. Ф.,
Аметова Р. С., Анкудінової О. А., Анкудінова В. О. про стягнення заборгованості відбудеться у приміщенні Подільського районного суду м. Києва (м. Київ, вул. Хорива, 21,
зал. с.з. № 6) під головуванням судді Васильченка О. В. 14
липня 2016 року о 12 год. 00 хв.
Ваша явка або явка вашого представника обов’язкова.
Представник повинен мати при собі довіреність та документ,
що посвідчує його особу.
У разі неявки у судове засідання без поважних причин
справа буде розглянута за вашої відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157)
розглядає цивільну справу № 233/2671/16-ц за позовом Державної іпотечної установи до Медянцева С.В. про стягнення заборгованості за договором про іпотечний кредит та інфляційних
витрат.
Відповідач у справі Медянцев Сергій Вікторович, останнє відоме місце проживання якого: м. Макіївка Донецької області,
вул. Островського, буд. 35, кв. 24, викликається до суду на 18
липня 2016 року о 08.30 годині, каб. № 15, для участі у розгляді
справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
за його відсутності.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жовтня),
4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Універсал
Банк» до Дзадзамія Євгена Львовича, Дзадзамія Наталії Йосипівни про стягнення боргу за договором кредиту. Відповідачі по справі Дзадзамія Євген Львович, Дзадзамія Наталія
Йосипівна (зареєстровані за адресою: м. Донецьк, вул. Армавірська, 26/9) викликаються на 05 серпня 2016 року на
14.00 год. до суду, каб. № 8, 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.

Чернігівський районний суд Запорізької області викликає в судове засідання, яке відбудеться 14 липня
2016 року о 10.30 годині в приміщенні Чернігівського
районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул. Соборна, буд. 391,
Мірошниченка Миколу Миколайовича, Мірошниченко
Інну Вікторівну, зареєстрованих за адресою: Донецька
область, м. Хрестівка (Кіровське), вул. Кошевого, 29/16
як відповідачів по цивільній справі № 329/612/16-ц за
позовом ПАТ «Універсал Банк» до Мірошниченка Миколи Миколайовича, Мірошниченко Інни Вікторівни про
стягнення боргу за договором кредиту.

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

Суддя О. С. Малінов

Суддя С. С. Бабенко

Щорський районний суд Чернігівської області викликає як відповідача Кліщенка Віктора Леонідовича, 12.03.1954 року народження
(останнє відоме місце проживання: м. Сновськ, вул. П. Осипенка, 24
Чернігівської області) по цивільній справі за позовом Товариства з
обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» до Кліщенка
Віктора Леонідовича про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 15 липня 2016 року о 10.00 год. у
приміщенні суду за адресою: м. Сновськ, 30 років Перемоги, 37-Б
Чернігівської області.
У разі неявки відповідача в судове засідання без поважних причин
або неповідомлення про причини неявки, справу буде розглянуто у
його відсутність за наявності доказів, що містяться в її матеріалах.

Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що 20.07.2016 року о 10.00 год. у приміщенні Вінницького міського суду Вінницької області за адресою:
м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, у залі судових засідань № 10 відбудеться підготовче судове засідання в
кримінальному провадженні № 42016020420000019 за
обвинуваченням Задорожного Миколи Михайловича у
вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408
КК України.
В судове засідання викликається обвинувачений Задорожний Микола Михайлович, 06.10.1970 р.н., який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим,
м. Феодосія, вул. Федька, 38.
Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до суду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання.
Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Ковальчук Л. В., суддів: Іванченка Я. М.,
Старинщук О. В.

Першотравневий районний суд Донецької області
(87400, смт Мангуш, вул. Котанова, 102 Першотравневого району Донецької області) розглядає цивільну справу за позовом Куркіна Ігоря Вікторовича
до Куркіної Наталі Василівни про розірвання шлюбу.
Відповідачка — Куркіна Наталя Василівна, зареєстрована за адресою: с. Приазовське, вул. Леніна,
б. 62, Першотравневий район, Донецька область, викликається на 15 липня 2016 року о 14.00 годині до
Першотравневого районного суду для участі в розгляді справи по суті.
Куркіній Наталі Василівні пропонується надати
свої заперечення щодо позову та докази до 15 липня
2016 року. У випадку неприбуття відповідачки, вона
повинна повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута в її відсутність за наявними
матеріалами.
Суддя Т. О. Мартишева
Суддя Скудін В. Є., кабінет № 5

Тростянецький райсуд Сумської області викликає
як відповідача Люліна Віктора Григоровича,
29.04.1975 року народження, у судове засідання по
цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
до Люліна Віктора Григоровича про стягнення заборгованості, яке відбудеться о 08.40 год. 18.07.2016 р.
в приміщенні суду за адресою: Сумська обл.,
м. Тростянець, вул. Миру, 9. У разі неявки відповідача справа буде розглянута без його участі.
Суддя Н. М. Пода
Суддя Шевченко B. C.

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область,
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає
що належить ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль»,
Романенко Олену Василівну як відповідача в суа саме:
дове засідання по цивільній справі № 426/3807/16-ц
- свідоцтва про реєстрацію: КІ064751 від
за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Романенко
Олени Василівни про стягнення заборгованості,
26.01.2010 р., АБ№560532 від 08.04.2008 р.,
що
відбудеться 02 серпня 2016 року об 11.00 год.
АБ№483416 від 15.10.2007р., АБ№560540
У разі неявки на вказане судове засідання, суд
від 08.04.2008 р., АБ№483477 від 22.10.2007 р.,
розглядатиме справу без вашої участі на підставі
АБ№483418 від 15.10.2007 р.,
ст. 169 ЦПК України.
вважати недійсними.
Суддя М. М. Валевач
Суддя А. С. Река

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як
відповідача Залозецьку Зінаїду Дмитрівну за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта
Банк» до Залозецької Зінаїди Дмитрівни про стягнення заборгованості за кредитним договором. Судове засідання відбудеться 25.08.2016 р. о 12 год.
30 хв. у приміщенні Суворовського районного суду
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського
козацтва, 68, зала судових засідань № 19. У разі неявки Залозецької Зінаїди Дмитрівни у судове засідання воно буде проведене у її відсутність.
Суддя Н. В. Виноградова

Втрачені реєстраційні документи

на сільськогосподарську техніку,

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської
області (суддя Бондаренко В. М.) викликає як відповідача
Бабенка Володимира Анатолійовича, 07.08.1965 року народження, останнє місце проживання якого: м. Донецьк, вул.
Савченко, буд. 10, кв. 11, по цивільній справі № 185/5019/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Бабенка Володимира Анатолійовича про стягнення
заборгованості.
Судове засідання призначене на 14 липня 2016 року на
09.00 год. за адресою: 51400, Дніпропетровська область,
м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб № 306.
У разі неявки відповідача в судове засідання справа,
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за
його відсутності.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Бондаренко В. М.) викликає як відповідача Гохман Елеонору Дмитрівну, 08.01.1989 року
народження, останнє місце проживання якої: м. Донецьк, вул. Депутатська, буд. 2, по цивільній справі
№ 185/5144/16-ц за позовом Гохмана Леоніда Борисовича до Гохман Елеонори Дмитрівни про розірвання
шлюбу.
Судове засідання призначене на 15 липня 2016 року
о 10.00 год. за адресою: 51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. №306.
У разі неявки відповідача в судове засідання справа,
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута
за його відсутності.

Дзержинський міський суд Донецької області
(85200, м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50
років Жовтня), 4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Анцупова Михайла Михайловича про стягнення заборгованості. Відповідач
по справі Анцупов Михайло Михайлович (зареєстрований за адресою: 85200, м. Дзержинськ, вул.
Пролетарська, 9/4) викликається на 29 липня 2016
року о 13.00 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя С. С. Бабенко

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Бойка Олександра Миколайовича, Бойко Ольги Анатоліївни про стягнення
заборгованості.
Відповідачі Бойко О. М. та Бойко О. А. викликаються
до каб. № 6 суду на 15 липня 2016 року о 09 годині 00
хвилин для участі в розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідачів,
справа буде розглянута у їхню відсутність за наявними
доказами.

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

Суддя Бєлоусов А. Є.
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оголошення
Товариство з обмеженою відповідальністю
«ВТК КАШТАН»
(код ЄДРПОУ 00309298, місцезнаходження: м. Київ, пр-т
Перемоги, 123, тел.(044) 424-32-53) повідомляє про скликання загальних зборів учасників, що відбудуться 9 серпня
2016 р. о 17.00 год. за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 123
(2 поверх - приміщення ТОВ «ВТК КАШТАН»).Реєстрація
учасників з 16.30 до 17.00 год.
Порядок денний:
1. Про обрання голови та секретаря зборів.
2. Про затвердження річних результатів діяльності.
3. Про вихід учасників товариства: Каліхман Г.Й., Більдюкевич Т.Я., Кондрашової Л.І., Ядути Н.М., Хомяк В.І., Ачкасової Н.В., Хоменко А.І., Безкровної Т.В., Івженко К.М.,
Маркевича Л.Б., Грищенко О.П., Сопленко О.Г., Волченко
Н.О., Непотюк Л.Д., Вєтрової Л.П. шляхом передачі (відступленням) безоплатно своєї частки на користь іншого учасника: громадянина України Борисенка Семена Івановича,
згідно з поданими заявами.
4. Про затвердження Статуту товариства в новій редакції.
5. Про визначення особи, яка відповідатиме за проведення комплексу заходів з державної реєстрації змін відомостей (у тому числі змін до Статуту товариства), що
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців.
Учасники повинні мати документ, що засвідчує особу.
Представники повинні мати також документи, що належним
чином підтверджують їх повноваження.
З документами, винесеними на розгляд та затвердження
загальних зборів учасників ТОВ «ВТК КАШТАН», можна буде
ознайомитись за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 123 (2
поверх - приміщення ТОВ «ВТК КАШТАН»).

28 квітня 2016 р. Центрально-Міським районним судом
м. Кривого Рогу винесено заочне рішення по цивільній
справі №216/6601/15ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до БАБЕНКО Тетяни Володимирівни, ДУМ’ЯК Едуарда Радіковича,
про стягнення заборгованості за кредитним договором, відповідно до якого позовні вимоги ПАТ «Дельта Банк» задовольнити у повному обсязі. Стягнути з БАБЕНКО Тетяни
Володимирівни, 01.07.1961 р.н., яка народ. у с.Щербаківське
Карабутанського р-ну Актювінської обл., ІПН 2246222900,
та ДУМ’ЯК Едуарда Радіковича, 12.04.1976 р.н,, який народ.
у смт Добровеличківка Добровеличківського р-ну Кіровоградської обл., ІПН 2786113539, у солідарному порядку на
користь ПАТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020, МФО
280236, юр. адреса: 01133, м. Київ, вул. Щорса, 36б):
- заборгованість за Договором про надання споживчого
кредиту №11175850000/2 від 26.06.2007 р., яка станом на
20.07.2015 р. становить 7574 (сім тисяч п’ятсот сімдесят
чотири) грн. 19 коп., з яких: (- тіло кредиту -1816,19 грн; заборгованість за відсотками - 4101,36 грн; - пеня - 1543,70
грн; - 3% від простроченої заборгованості - 54,49 грн;
- 3% від простроченої по відсоткам - 58,45 грн.) Витрати
пов’язані з публікацією в пресі оголошення про виклик відповідача у розмірі 500 (п’ятсот) грн.
Стягнути з БАБЕНКО Тетяни Володимирівни та Дум’як
Едуарда Радіковича у рівних частинах на користь держави
судовий збір у розмірі – 243(двісті сорок три) грн. 60 коп.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає
цивільну справу за позовом Пєстової Альони Олександрівни
до Пєстова Дмитра Володимировича про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини.
Відповідач по справі: Пєстов Дмитро Володимирович,
який зареєстрований за адресою: Донецька область,
м. Слов’янськ, вул. Вольна, б. 59, викликається на 08.30 годину 14 липня 2016 року до суду для участі у розгляді
справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута за його відсутності.

У провадженні Червонозаводського районного
суду м. Харкова знаходиться цивільна справа за позовом Арістова Сергія Миколайовича до Вараніци
Ірини Анатоліївни про розірвання шлюбу (справа
№ 646/51/16-ц). Для об’єктивного розгляду справи
Червонозаводський районний суд м. Харкова викликає Вараніцу Ірину Анатоліївну як відповідача за позовом Арістова Сергія Миколайовича про розірвання
шлюбу. Судове засідання відбудеться 15.07.2016
року об 11.00 год. у приміщенні Червонозаводського
районного суду м. Харкова за адресою: м. Харків,
м-н Героїв Небесної Сотні, 36, п. 3, під головуванням
Суддя І. О. Сидоренко судді Шелест І. М.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова викликає Бєляєву Олену Володимирівну, 21.12.1980
року народження, як обвинувачену на 11.00 годину
18 липня 2016 року по кримінальному провадженню
№ 644/10913/15-к; №/п 1-кп/644/33/16 у відношенні
Бєляєвої Олени Володимирівни, обвинуваченої у
вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 4
ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Місцезнаходження
суду: м. Харків, просп. Архітектора Альошина, 7, каб.
№ 16.
Голова суду Черняк В. Г.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Гр. Тофан Сергій Сергійович, 13.07.1983 р.н., зареєстрований за адресою: Миколаївська область, Арбузинський район, с. Воєводське, вул. Набережна, буд. 103,
мешкає за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби Народів, буд. 6, кв. 18.
Відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам
необхідно з’явитися: 15.07.2016 о 09.00 год., 18.07.2016
о 09.00 год., 20.07.2016 о 09.00 год., 22.07.2016 о 09.00
год. до Слідчого управління ГУНП в Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 12, каб.
№ 65, тел. (0512)498002, 0637800750, для участі у процесуальному статусі підозрюваного у кримінальному
провадженні №120131600800000246 у наступних процесуальних діях: вручення письмового повідомлення про
підозру, допит підозрюваного, вручення повідомлення
про завершення досудового розслідування, відкриття
матеріалів досудового розслідування, вручення копії обвинувального акта і реєстру матеріалів досудового розслідування.
Згідно зі ст. 139 КПК України у разі нез’явлення підозрюваного на виклик слідчого, прокурора без поважних
причин або неповідомлення про причини свого неприбуття, на підозрюваного накладається грошове стягнення і може бути застосовано привід.
У разі наявності поважних причин неприбуття на виклик, передбачених ст. 138 КПК України, необхідно
обов’язково заздалегідь повідомити слідчого про неСуддя Бондарєва О. І. можливість з’явлення.

Біловодський районний суд Луганської області
викликає відповідача по справі №408/330/16-ц за позовом Кривоноса В. М. про розірвання шлюбу - Кривонос Людмилу Федорівну (13.05.1955 р.н.,
м. Свердловськ Луганської області).
Судове засідання відбудеться 02.08.2016 року о
09 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою:
Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська,
30.
У разі неявки справу буде розглянуто без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Є. О. Соболєв

Київський районний суд м. Одеси викликає як відповідача Фролова
Сергія Євгеновича в судове засідання, яке відбудеться 2 серпня 2016
року о 10.00 год. у приміщенні Київського районного суду м. Одеси за
адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, зал № 6, в якому слухається
цивільна справа № 520/11650/14-ц за позовною заявою Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до Фролова Сергія Євгеновича
про звернення стягнення на предмет іпотеки. У разі неявки в судове
засідання відповідача Фролова Сергія Євгеновича справа буде розглянута за його відсутності.
Суддя О. В. Васильків

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жовтня), 4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Даніліна Георгія Володимировича про
стягнення заборгованості. Відповідач по справі: Данілін
Георгій Володимирович (зареєстрований за адресою:
83001, м. Донецьк, вул. Прожекторна, 2/31) викликається на 17 серпня 2016 року о 10.00 год. до суду, каб
№ 7, для участі в розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя B. B. Андреєв
Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жовтня), 4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Пляцун Наталі Вікторівни про стягнення
заборгованості. Відповідачка по справі: Пляцун Наталя
Вікторівна (зареєстрована за адресою: 83119, м. Донецьк, вул. Щетиніна, 28/19), викликається на 12 серпня
2016 року о 10.00 год. до суду, каб. №7, для участі в розгляді справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачка повинна повідомити суд при причини неявки,
інакше справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя B. B. Андреєв

У провадженні Бережанського районного суду Тернопільської області
знаходиться цивільна справа за позовом Асістішвілі Анни Георгіївни до Асістішвілі Давида, третя особа: Орган опіки та піклування Бережанської райдержадміністрації, про позбавлення батьківських прав.
Розгляд справи призначено на 10 год. 00 хв. 15 липня 2016 року в залі
№ 3 Бережанського районного суду за адресою: м. Бережани, вул. Банкова, 2.
Суд викликає по цій справі відповідача Асістішвілі Давида.
В разі неявки відповідача в судове засідання справа буде розглянута по
суті у його відсутність на підставі наявних матеріалів.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру,
буд. 5) розглядає цивільну справу № 2-1354-2008; 2-зз/219/11/16 за заявою Пащенко Світлани Григорівни
про скасування заходів забезпечення позову.
Позивачка по справі: Осташкіна Тетяна Валеріївна (останнє відоме суду місце реєстрації за адресою:
Донецька область, м. Єнакієве, вул. Убоєвича, буд. 17) викликається 15 липня 2016 року на 11 годину 00
хвилин до суду, каб. 301, для участі в розгляді справи по суті.
У випадку неприбуття позивачка повинна повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде
розглянута за її відсутності.

Суддя Конопленко О. С.

Суддя В. М. Крамар

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає
цивільну справу про визнання осіб такими, що втратили
право користування житловим приміщенням, за позовною
заявою Білущенко Анастасії Володимирівни до:
Відповідач: Білущенко Володимир Олексійович, останнє
місце реєстрації та проживання: Донецька обл.,
м. Слов’янськ, пр. Г. Батюка, буд. 5, кв. 36, викликається 13
липня 2016 року о 15 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді
справи по суті;
Відповідач: Білущенко Андрій Володимирович, останнє
місце реєстрації та проживання: Донецька обл.,
м. Слов’янськ, пр. Г. Батюка, буд. 5, кв. 36, викликається 13
липня 2016 року о 15 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді
справи по суті;
Відповідач: Білущенко Вікторія Вікторівна, останнє місце
реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Слов’янськ, пр.
Г. Батюка, буд. 5, кв. 36, викликається 13 липня 2016 року о
15 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті;
Відповідач: Білущенко Марина Володимирівна, останнє
місце реєстрації та проживання: Донецька обл.,
м. Слов’янськ, пр. Г. Батюка, буд. 5, кв. 36, викликається 13
липня 2016 року о 15 год. 00 хв. до суду 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 Кузнецов Р. В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля Донецької області, вул.
Банкова, буд. 39а) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості.
Відповідачі:
Чураков Сергій Олександрович, 23.11.1982 р.н.,
останнє відоме місце проживання: Донецька область, Харцизький р-н, с. Тр. – Харцизьк, вул. Кірова,
104;
Романюк Олена Петрівна, 21.10.1974 р.н., останнє
відоме місце проживання: Донецька область, м. Харцизьк, провулок Паторжинського, 7/18;
Семенова Ольга Олексіївна, 25.08.1968 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька область,
м. Харцизьк, вул. Жуковського, 43/7;
викликаються на 15 липня 2016 року на 09.00 годину 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 них даних чи доказів і ухвалено заочні рішення.
Суддя Лаврушин О. М.

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
повідомляє Агаджанову Світлану
Гаврилівну про втрату договору
дарування квартири від 08.10.2002
року, що знаходиться за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Товариська,
буд. 66-а, кв. 71., посвідченого
08 жовтня 2002 p. приватним
нотаріусом Запорізького міського
нотаріального округу Вакуленко С. О.
за реєстровим № 6414.

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
повідомляє Вайнтруб Тетяну
Миколаївну про втрату договору
купівлі-продажу квартири
від 28.11.2006 року, що знаходиться
за адресою: м. Запоріжжя, бульв.
Будівельників, буд. 21, кв. 123,
посвідченого 28 листопада 2006 p.
приватним нотаріусом Запорізького
міського нотаріального округу
Грибановою О. В. за реєстровим
№ 1219.

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Димитровський міський суд Донецької області (Донецька область, м. Мирноград, вул.
Центральна, буд. 73) викликає Тарасенка Сергія Олександровича, 24.06.1991 року народ- повідомляє Олійник Ольгу Вікторівну про втрату
договору купівлі-продажу квартири
ження, на 15 липня 2016 року о 08.30 год. як відповідача у цивільній справі №2/226/462/2016
за позовом Тарасенко Надії Володимирівни до Тарасенка Сергія Олександровича про розір- від 09.08.2007 року, що знаходиться за адресою:
м. Вільнянськ, вул. Жовтнева, буд. 179,
вання шлюбу.
посвідченого 09 серпня 2007 p. приватним
У разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута у вашу відсутність на підставі
нотаріусом Вільнянського районного
наявних у ній доказів.
нотаріального округу Тиханською С. Я.

Голова суду Т. О. Коваленко

за реєстровим № 1693.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає відповідача Селезньову
Людмилу Вікторівну, 21.03.1964 р.н., у судове засідання, яке призначене на 16.00 годину 26.07.2016 року, для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «ПриватБанк»
до Селезньової Людмили Вікторівни про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться за адресою: вул. Центральна, 26а, смт Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької області.
Суддя Мальований В. О.

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає відповідача Єрошенко
повідомляє Москалець Наталію Валеріївну
Надію Миколаївну, 23.12.1953 р.н., у судове засідання, яке призначене на 15.30 годину
про втрату договору купівлі-продажу квартири
26.07.2016 року, для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «ПриватБанк» до від 29.06.2006 року, що знаходиться за адресою:
м. Запоріжжя, Профспілок майдан, 4, кв. 1,
Єрошенко Надії Миколаївни про стягнення заборгованості за кредитним договором,
посвідченого 29 червня 2006 p. приватним
яке відбудеться за адресою: вул. Центральна, 26а, смт Куйбишеве Куйбишевського
нотаріусом Запорізького міського нотаріального
району Запорізької області.
округу Нечипуренко Г.Ф. за реєстровим
Суддя Мальований В. О.
№ 1617.

Хмельницький міськрайонний суд повідомляє Царенко Ольгу Валеріївну, 07.10.1966
року народження, що 15 липня 2016 року о 15 годині 30 хвилин буде слухатись справа
за позовом Тихоненка Олега Миколайовича до Тихоненка Валерія Олеговича, Царенко
Ольги Валеріївни про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини в приміщенні суду по вулиці Кам’янецькій, 117, м. Хмельницький, 1
поверх, кабінет № 12.
Суддя Н. М. Салоїд

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає відповідача Корольова
повідомляє Колодіна Павла Вікторовича
Василя Івановича, 13.06.1953 р.н., у судове засідання, яке призначене на 15.00 годину
про втрату договору купівлі-продажу квартири
26.07.2016 року, для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «ПриватБанк» до Ко- від 20.08.2007 року, що знаходиться за адресою:
м. Енергодар, вул. Козацька, буд. 26, кв. 58,
рольова Василя Івановича про стягнення заборгованості за кредитним договором,
посвідченого 20 серпня 2007 p. приватним
яке відбудеться за адресою: вул. Центральна, 26а, смт Куйбишеве Куйбишевського
нотаріусом Енергодарського міського
району Запорізької області.
нотаріального округу Кошкіною В. В.
Суддя Мальований В. О.
за реєстровим № 4263.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру,
5) розглядає цивільну справу за позовом Полякової Олени Юріївни до Тейшейри Жозе Велашку де Беса
про стягнення аліментів на утримання дитини.
Відповідач по справі Тейшейра Жозе Велашку де Беса, який проживає за адресою: 84500, Донецька
область, м. Бахмут, вул. Декабристів, 41/9, викликається до суду на 15.07.2016 р. о 10.00 год. за адресою:
м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 210, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута в його відсутність.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби
Вважати недійсним загублений
(50 років Жовтня), 4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Ільченка Давида
судновий білет
Павловича про стягнення заборгованості. Відповідач по справі Ільченко Давид Павлович (зареєс- № 010554, виданий 05.09.06 р. на човен
трований за адресою: 85294, м. Дзержинськ, смт Новгородське, вул. Піонерська, 52) викликається
«КАЗАНКА 5 М 2», реєстраційний
на 29 липня 2016 року о 13.05 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи до суті.
номер МЕЛ-0445-К, власник Білий
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприСергій Олександрович,
буття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за
м. Запоріжжя, пр. Леніна/вул. Лепіка,
його відсутності.

Суддя Н. З. Полтавець

Суддя С. С. Бабенко

Оболонський районний суд м. Києва викликає Михайленка Вячеслава Олеговича,
05.06.1991 р.н., останнє відоме місце реєстрації: м. Київ, пр-т Г.Сталінграда, 15-а, кв.
210, як відповідача по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «Приватбанк» до Михайленка Вячеслава Олеговича про стягнення боргу. Судове засідання відбудеться 15 вересня 2016 р. о 12 год. 00 хв.
у приміщенні Оболонського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-є, каб. 22.
Суддя І. В. Белоконна

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд.
2), розглядає у порядку спеціального судового провадження кримінальне провадження за підозрою Морозова Павла Павловича, за ч. 1 ст. 258-3 КК України, внесеного до ЄДРДР (42015050000000443). Адреса
проживання Морозова П. П.: Донецька область, м. Горлівка, вул. Жукова, б. 18, кв. 35. Він викликається
до приміщення Слов’янського міськрайонного суду на 15 липня 2016 року о 13 год. 00 хв.
Таким чином, згідно із вимогами ст. 323 КПК України, суд розміщує інформацію про виклик обвинуваченого Морозова П.П. у пресі та роз’яснює, що з моменту опублікування повістки про виклик у засобах
масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним
чином ознайомленим з її змістом.

Суддя О. В. Ільяшевич

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

68/24, кв. 140.
Втрачену печатку
ОСББ «МИР ВАШОМУ ДОМУ»,
код ЄДРПОУ 40151204,
вважати недійсною.
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
погода на завтра
НАШЕ КІНО. Нещодавно завершилися зйомки першого українського
фентезі про супергероїв «Сторожова
застава», прем’єру якого запланована
на 22 грудня. Знятий за мотивами однойменної книжки українського письменника Володимира Рутківського
фільм наповнений сучасними візуальними ефектами і призначений для широкого загалу глядачів. «Це історія про
те, як звичайний школяр Віктор через
портал часу потрапляє у загадкове
минуле, де знайомиться з билинними
богатирями Олешком, Іллею, Добринею і разом із ними стає на захист
Сторожової застави від половців. Вітько опиняється в самому епіцентрі неймовірних подій, стає до битви з міфічними істотами і дізнається, що таке
справжня хоробрість», — йдеться в
описі до фільму.
Локаціями для зйомок фільму стали
українські Карпати та скелі Довбуша,
Коростишівський кар’єр, Тетерівський
кіш, таємничі озера та болота, натурний майданчик кіностудії FILM.UA, де
спеціально були збудовані масштабні
декорації.

Молоде-зелене, а вже турист!
Євген ЛОГАНОВ,
«Урядовий кур’єр»
ІНІЦІАТИВА ВИНАГОРОДЖУЄТЬСЯ. У селі Атманай Якимівського району підбито перші
підсумки пілотного проекту
«Фестиваль «Арка миру», що
проводили в рамках розвитку
сільського зеленого туризму.
Він об’єднав понад 500 дітей із
Запоріжжя, Мелітополя, Якимівки, Сімферополя, Севастополя,
Дніпра, Києва та кількох європейських країн, зокрема Німеччини. Його організатори створили для дітей і молоді літній мовний табір з вивчення англійської

мови, організували відпочинок
та оздоровлення, провели майстер-класи з українського ужиткового мистецтва.
Ідея облаштування цього табору належить учителеві Атманайської ЗОШ Галині Карабут,
яку підтримали місцеві педагоги. Не залишилися байдужими й
жителі села — взяли активну
участь в облаштуванні та благоустрої «Зеленої садиби Атманая». Як вважають організатори, таке поєднання відпочинку і
змістовного дозвілля у період
літніх канікул створює умови
для підвищення мотивації саморозвитку, патріотичного вихо-

вання, збереження українського
народного мистецтва та традицій.
— Щоб відпочинок та оздоровлення дитини були різноманітними, ми пропонуємо в липні
майстер-класи для гостей Атманая, — говорить керівник проекту Галина Карабут. — Окрім
відпочинку на морі, діти разом з
дорослими залюбки займатимуться ремеслами чи відпочиватимуть у «Зеленій Садибі».
До вчителів — волонтерів, які
працюють з дітьми влітку, бажає
долучитися місцевий житель,
який пропонує майстер-клас із
пошиття пляжних сумок та шкі-

ряних виробів. За попередньою
домовленістю чекаємо групу
екологів з центру туризму міста
Запоріжжя, які зможуть провести майстер-класи з визначення
рослин степової і прибережної
зон Атманая.
У серпні планують провести
літературний «круглий стіл», де
поділяться своїми творчими
надбаннями місцеві школярі та
дорослі. У планах організаторів
також «Свято Кавуна», майстер-класи для дітей з розгортання наметів, орієнтування на місцевості, основ першої медичної
допомоги, приготування страв
на природі тощо.

Португалія — Франція: кому дістанеться
Кубок Анрі Делоне?
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»
ЄВРО-2016. Букмекери вважають, що збірна Франції обіграє збірну Португалії в фіналі
чемпіонату Європи-2016, який
відбудеться 10 липня в Сен-Дені. Про це свідчать відповідні
котирування. Зокрема на перемогу «триколірних» у вирішальному поєдинку в основний час
можна поставити з коефіцієнтом 1,95, нічию — 3,10, а на успіх Кріштіану Роналду і Ко —
4,50.

Найімовірніший результат
матчу — перемога Франції з рахунком 1: 0 — на нього букмекери пропонують ставити з коефіцієнтом 5,50.
Обидві збірні ще не зазнали
на турнірі гіркоти поразок, однак когось точно не омине розчарування. Адже чемпіон лише
один.
6 липня Португалія в матчі
1/2 фіналу обіграла Уельс 2:0,
а Франція 7 липня з таким самим рахунком здолала Німеччину. Між собою команди зустрічалися 24 рази: 5 разів пере-

магали португальці, 18 —
французи. І лише один раз суперники розходилися миром —
далекого 1928 року. У вересні
2015 року відбулася остання
зустріч збірних — тоді в товариському матчі «триколірні»
перемогли 1:0.
Наставник французів Дідьє
Дешам заявив, що в фіналі все
залежатиме від його команди:
— Шанси на перемогу у фіналі в нас є, як і в португальців.
Ми господарі, ми вибили Німеччину, хоча у фіналі це не дає додаткової переваги. Але ми віри-

мо в себе, як вірять у себе й португальці.
Зокрема капітан збірної Португалії Криштіану Роналду заявив, що його команді до снаги
виграти чемпіонат Європи, фінал якого, він сподівається,
складеться інакше, ніж 2004 року, коли португальці програли
збірній Греції на домашній першості континенту «Краще розпочати погано, а закінчити добре», — переконаний футболіст, який уже встановив на Євро-2016 кілька особистих досягнень.

ся курортів Миколаївської та
Херсонської областей розклад
руху більш-менш зручний, то
для тих, хто вирушає до столиці
у відрядження та звідти, не зовсім. Так, з Києва потяг відправляється о 7.37, прибуває до Миколаєва о 14.07, до Херсона о
14.52. З Херсона поїзд виходитиме о 15.57, з Миколаєва о

16.43, прибуватиме до Києва о
23.07. Вартість квитків на «Інтерсіті» на рівні купейного місця
у фірмових потягах.
Міністр повідомив, що вагони
не нові, однак вони повністю
відремонтовані і комфортні. Зараз «Інтерсіті» призначений на
літній період, та якщо буде попит, він може стати постійним.

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 10 ЛИПНЯ
Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Нiч
+10 +15
+10 +15
+10 +15
+10 +15
+10 +15
+10 +15
+8 +13
+8 +13
+10 +15
+10 +15
+10 +15
+10 +15
+10 +15

День
+20 +25
+20 +25
+20 +25
+20 +25
+21 +26
+20 +25
+20 +25
+20 +25
+20 +25
+20 +25
+20 +25
+20 +25
+20 +25

Oбласть
Нiч
Черкаська
+10 +15
Кіровоградська +11 +16
Полтавська
+10 +15
Дніпропетровська +11 +16
Одеська
+14 +19
Миколаївська
+13 +18
Херсонська
+13 +18
Запорізька
+12 +17
Харківська
+10 +15
Донецька
+11 +16
Луганська
+10 +15
Крим
+13 +18
Київ
+13 +15

День
+20 +25
+20 +25
+20 +25
+20 +25
+22 +27
+20 +25
+21 +26
+21 +26
+21 +26
+21 +26
+21 +26
+20 +25
+21 +23

Укргiдрометцентр

Прадід грав, і я граю
Олена ОСОБОВА,
«Урядовий кур’єр»
ЛУГАНЩИНА ПАТРІОТИЧНА. Новий обласний фестиваль української народної гри та іграшки одразу перетворився на свято: всі
райони та міста підконтрольної території області делегували своїх
народних умільців, які влаштували майстер-класи з виготовлення
українських іграшок та сувенірів на березі річки Красна, що на
Кремінщині.
«А ми привезли й спеціально створений до фестивалю фольклорний колектив — троїсті музики, — веде своєрідну екскурсію
начальник управління культури Біловодської РДА, заслужений працівник культури Геннадій Верескун. — Керівник цього колективу —
нащадок прадіда, який зробив барабан з гільзи корабельного снаряда часів Російсько-Японської війни. Взагалі цей інструмент у нас
як музейний, бо йому понад сто років. Та й прадід Сіпака був музика, тому й склепав цей барабан, і наш Олексій Дмитрович ним користується, бо уся родина Сіпаків дотепер грає на музичних інструментах, зроблених власноруч».
Учасники нового Луганського фестивалю вважають, що традиції
не повинні стати просто історією — треба, аби вони стали дороговказом для сьогодення. Бо в них український дух, якого так не вистачає у боротьбі з «русськім міром».
З такими думками погоджується й начальник департаменту
культури обласної ОДА Аліна Адамчук: «Упевнена, цей фестиваль
навчить людей більше цінувати ту землю, на якій ми живемо. Ми
вкотре відчули, що — українці».
Фото автора

Фото з сайту vidia.org

фотофакт

На південь за сім годин
Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
ТРАНСПОРТ. Днями Укрзалізниця запустила потяг «Інтерсіті» до двох південних обласних центрів.
Перед першим рейсом міністр інфраструктури Володимир Омелян особисто проін-

спектував поїзд Київ — Миколаїв — Херсон.
Потягом до Херсона можна
буде доїхати за сім годин 15
хвилин, а до Миколаєва — за 6
годин 30 хвилин. Порівняно з
фірмовими Київ — Херсон та
Київ — Миколаїв час у дорозі
скорочується на 3—4 години.
Якщо для тих, хто хоче дістати-

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