У ДЗЕРКАЛІ СТАТИСТИКИ

В ОБЛОЗІ!
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ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«Блокування трибуни у
такий непростий час —
це злочин проти країни.
Сподіваюся, що цього
тижня ми зможемо
працювати
в нормальному
режимі».

Жителів села Стеблівки,
що на Хустщині,
планомірно позбавляють
десятків гектарів
землі‑годувальниці

№128 (5748)

ЦІНА ДОГОВІРНА

Кербуду
заплатимо окремо

Прем’єр-міністр про нагальну потребу проголосувати
пакет економічних законопроектів

Порушення прав
людини на Донбасі:
покарати винних
ПРАВОСУДДЯ. Конфлікт на сході України залишається причиною людських страждань і смертей. «Час покласти цьому край і
забезпечити ефективне судове переслідування і накладення санкцій на осіб, відповідальних за порушення прав людини», — про це
заявив комісар із захисту прав людини Ради Європи Нільс Мужнієкс у Страсбурзі під час представлення звіту за результатами візиту до Києва, Дніпропетровська та окупованого Донецька, який
відбувся наприкінці березня. Комісар вважає, що всі сторони конфлікту повинні докласти зусиль, щоб забезпечити деескалацію
ситуації і врегулювати всі розбіжності через переговори, як це було визначено у мінських угодах, повідомляє прес-служба РЄ.
У звіті наголошено, що кожна людина, яка називає себе жертвою злочину, пов’язаного з конфліктом на Донбасі, повинна мати доступ до правосуддя, їй слід забезпечити правовий захист і
належне відшкодування. Програми такої підтримки мають бути
доступними всім жертвам нелюдського поводження та їхнім родинам, «щоб повною мірою забезпечити їх реабілітацію».

ЦИФРА ДНЯ

3
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99,8%

становив, за даними Держстату,
індекс споживчих цін (індекс інфляції)
у червні 2016 року порівняно з травнем

РЕФОРМА. Вартість послуги з управління будинком

складатиметься з витрат на власне утримання
і винагороди виконавцеві

Коли подадуть кисень профілактиці?
НЕДАЛЕКОГЛЯДНО. Доки весь цивілізований світ зміщує акценти на запобігання хворобам,

в Україні діє зашкарубла радянська система їх лікування
Тетяна МОІСЕЄВА,
«Урядовий кур’єр»

Н

а початку осені 2013 року,
коли в західній частині Африки лютувала лихоманка Ебола, до київського офіса ВООЗ

зайшов розгублений темношкірий чоловік. Ще кілька днів тому він був у Сьєрра-Леоне, де вірус Ебола викошував цілі родини.
Він розповів, що зі Сьєрра-Леоне,
де померла його сестра та зятьлікар, йому вдалося перебрати-

ся до Гвінеї та отримати українську візу. Чоловікові пообіцяли, що його переправлять до Туреччини, звідти до України, а потім до Австралії. Але в Києві його
планам настав кінець: в аеропорту відібрали документи. Чоловік

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ

4 820103 080015

USD 2483.6822
EUR 2749.4362
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 3.8657
за 10 рублів

чув про існування ВООЗ, тож надибавши адресу київського офіса в інтернеті, взяв таксі й поїхав
у пошуках допомоги. Так людина, що потенційно могла бути носієм смертоносного вірусу, оминувши всі кордони, вже за годи-

встановлені Національним банком України на

/

AU 336812.14

ну вільно йшла центром української столиці. Не бракує, на жаль,
й інших фактів безпорадності вітчизняної системи запобігання
хворобам. Про це свідчить
і торішній спалах поліомієліту, і свіжий жах в Ізмаїлі.
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11 липня 2016 року

AG 4897.82
PT 269727.89
за 10 тройських унцій

PD 151007.88

Колаж Ірини НАЗІМОВОЇ

Економіка України
за січень–травень
2016 року

12

УрЯДОВий КУр’єр

www.ukurier.gov.ua

документи
УКАЗ ПрЕЗиДЕНТА УКрАЇНи
Питання координації євроатлантичної
інтеграції України
З метою забезпечення координації заходів щодо інтеграції України у євроатлантичний безпековий простір, підвищення ефективності виконання
пріоритетних завдань із досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства в Організації Північноатлантичного договору (НАТО), у тому числі в рамках річних національних програм співробітництва Україна — НАТО, та
відповідно до пунктів 3, 17 і 28 частини першої статті 106 Конституції України
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Визначити, що до національної системи координації євроатлантичної інтеграції України входять центральні органи виконавчої влади, інші державні
органи, діяльність яких пов’язана з виконанням завдань у сфері євроатлантичної інтеграції України і співробітництва з НАТО.
2. Утворити Комісію з питань координації євроатлантичної інтеграції України як допоміжний орган при Президентові України.
3. Призначити головою Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України КЛиМПУШ-ЦиНЦАДЗЕ Іванну Орестівну — Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.
4. Затвердити такі, що додаються:
Положення про Комісію з питань координації євроатлантичної інтеграції
України;
склад Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України.
5. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 18 листопада 2010 року № 1039 «Про забезпечення продовження конструктивного партнерства України з Організацією
Північноатлантичного договору»;
Указ Президента України від 3 березня 2011 року № 265 «Про внесення
зміни до Положення про національних координаторів з питань партнерства
України з Організацією Північноатлантичного договору»;
Указ Президента України від 3 березня 2011 року № 266 «Питання партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору»;
Указ Президента України від 23 листопада 2011 року № 1055 «Про внесення змін до деяких актів Президента України»;
Указ Президента України від 20 травня 2013 року № 293 «Про внесення
змін до Указу Президента України від 18 листопада 2010 року № 1039»;
Указ Президента України від 14 січня 2014 року № 6 «Про внесення змін
до Указів Президента України від 18 листопада 2010 року № 1039 та від 3 березня 2011 року № 266».
6. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
8 липня 2016 року
№296/2016
ЗАТВЕрДЖЕНО
Указом Президента України
від 8 липня 2016 року № 296/2016
ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з питань координації євроатлантичної інтеграції України
1. Комісія з питань координації євроатлантичної інтеграції України (далі
— Комісія) є допоміжним органом при Президентові України.
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України,
актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Комісії є:
1) проведення моніторингу, аналіз та оцінка стану діяльності, пов’язаної з
виконанням завдань у сфері євроатлантичної інтеграції України і співробітництва з НАТО, зокрема діяльності центральних органів виконавчої влади,
інших державних органів, залучених до виконання річних національних програм співробітництва Україна — НАТО, індивідуальних програм, галузевих
планів співробітництва з Організацією Північноатлантичного договору;
2) підготовка та внесення в установленому порядку Президентові України
пропозицій щодо розвитку співробітництва між Україною та НАТО, визначення шляхів та способів вирішення проблемних питань у сфері євроатлантичної інтеграції України, підвищення ефективності діяльності центральних
органів виконавчої влади, інших державних органів щодо виконання завдань
у зазначеній сфері, удосконалення нормативно-правової бази з питань співробітництва між Україною та НАТО;
3) сприяння узгодженому виконанню центральними органами виконавчої
влади, іншими державними органами, що входять до національної системи
координації євроатлантичної інтеграції України, завдань щодо розвитку співробітництва України з НАТО;
4) напрацювання пропозицій щодо спрямування діяльності українських
частин спільних робочих груп Україна — НАТО, міжвідомчих робочих груп
співробітництва України з НАТО.
4. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:
1) готувати рекомендації щодо виконання центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами завдань у сфері євроатлантичної
інтеграції України та співробітництва з НАТО;
2) запитувати та одержувати від центральних органів виконавчої влади,
інших державних органів, державних підприємств, установ, організацій необхідні інформацію, документи і матеріали;
3) залучати до участі в роботі Комісії представників центральних органів
виконавчої влади, інших державних органів, державних підприємств, установ
та організацій (за погодженням з їх керівниками), незалежних експертів,
представників Представництва НАТО в Україні (за згодою);
4) створювати в разі потреби постійні або тимчасові робочі групи;
5) організовувати проведення конференцій, симпозіумів, семінарів, нарад,
інших заходів з питань, віднесених до компетенції Комісії.
5. Комісія у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з центральними органами виконавчої влади, іншими
державними органами, державними підприємствами, установами, організаціями, громадськими об’єднаннями, науковими установами, діяльність яких
пов’язана із розвитком співробітництва між Україною та НАТО, а також із
Представництвом НАТО в Україні.
6. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря,
інших членів Комісії, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.
Головою Комісії є за посадою Віце-прем’єр-міністр з питань європейської
та євроатлантичної інтеграції України.
Заступником голови Комісії визначається перший заступник або один із
заступників Міністра закордонних справ України, або заступник Міністра закордонних справ України — керівник апарату.
До складу Комісії як члени включаються, зокрема, перший заступник або
один із заступників Міністра закордонних справ України, Міністра оборони
України, Міністра економічного розвитку і торгівлі України, Міністра фінансів
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України, Міністра юстиції України, Міністра освіти і науки України, Міністра
інформаційної політики України, один із заступників Голови Служби безпеки
України, Голова або один із заступників Голови Державної служби України з
надзвичайних ситуацій, Голова або один із заступників Голови Національного
агентства України з питань державної служби, до компетенції яких відповідно
до розподілу обов’язків віднесені питання євроатлантичної інтеграції України,
а також перші заступники та один із заступників Секретаря ради національної
безпеки і оборони України, до компетенції яких відповідно до розподілу
обов’язків віднесені питання оборони, оборонної промисловості, реформування сектору безпеки і оборони України.
З числа членів Комісії визначаються національні координатори з питань
співробітництва України з НАТО, які забезпечують реалізацію Комісією завдання зі сприяння узгодженому виконанню відповідними центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами завдань щодо
розвитку співробітництва України з НАТО.
Національними координаторами у складі Комісії визначаються:
Національним координатором з питань співробітництва України з НАТО у
сфері зовнішньої політики — перший заступник або один із заступників Міністра закордонних справ України, або заступник Міністра закордонних справ
України — керівник апарату, до компетенції якого відповідно до розподілу
обов’язків віднесені питання євроатлантичної інтеграції України;
Національним координатором з питань співробітництва України з НАТО у
сфері оборони та військовій сфері — перший заступник або один із заступників Міністра оборони України, до компетенції якого відповідно до розподілу
обов’язків віднесені питання євроатлантичної інтеграції України;
Національним координатором з питань співробітництва України з НАТО в
економічній сфері — перший заступник або один із заступників Міністра економічного розвитку і торгівлі України, до компетенції якого відповідно до
розподілу обов’язків віднесені питання євроатлантичної інтеграції України;
Національним координатором з питань співробітництва України з НАТО у
сфері ресурсного (фінансового) забезпечення — перший заступник або один
із заступників Міністра фінансів України, до компетенції якого відповідно до
розподілу обов’язків віднесені питання євроатлантичної інтеграції України;
Національним координатором з питань співробітництва України з НАТО у
правовій сфері — перший заступник або один із заступників Міністра юстиції
України, до компетенції якого відповідно до розподілу обов’язків віднесені
питання євроатлантичної інтеграції України;
Національним координатором з питань співробітництва України з НАТО у
сфері науки — перший заступник або один із заступників Міністра освіти і
науки України, до компетенції якого відповідно до розподілу обов’язків віднесені питання євроатлантичної інтеграції України;
Національним координатором з питань співробітництва України з НАТО у
сфері стратегічних комунікацій — перший заступник або один із заступників
Міністра інформаційної політики України, до компетенції якого відповідно до
розподілу обов’язків віднесені питання євроатлантичної інтеграції України;
Національним координатором з питань співробітництва України з НАТО у
сфері оборони — Перший заступник або один із заступників Секретаря ради
національної безпеки і оборони України, до компетенції якого відповідно до
розподілу обов’язків віднесені питання оборони;
Національним координатором з питань співробітництва України з НАТО у
сфері оборонної промисловості — Перший заступник або один із заступників
Секретаря ради національної безпеки і оборони України, до компетенції якого
відповідно до розподілу обов’язків віднесені питання оборонної промисловості;
Національним координатором з питань співробітництва України з НАТО у
сфері реформування сектору безпеки і оборони України — Перший заступник або один із заступників Секретаря ради національної безпеки і оборони
України, до компетенції якого відповідно до розподілу обов’язків віднесені
питання реформування сектору безпеки і оборони України;
Національним координатором з питань співробітництва України з НАТО у
сфері інформаційної безпеки та боротьби з тероризмом — один із заступників Голови Служби безпеки України, до компетенції якого відповідно до
розподілу обов’язків віднесені питання євроатлантичної інтеграції України;
Національним координатором з питань співробітництва України з НАТО у
сфері надзвичайних ситуацій — Голова або один із заступників Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій, до компетенції якого відповідно до розподілу обов’язків віднесені питання євроатлантичної інтеграції
України;
Національним координатором з питань виконання Програми Україна-НАТО
з професійного розвитку цивільного персоналу сектору безпеки і оборони
— Голова або один із заступників Голови Національного агентства України з
питань державної служби, до компетенції якого відповідно до розподілу
обов’язків віднесені питання євроатлантичної інтеграції України.
Персональний склад Комісії затверджує Президент України за поданням
голови Комісії.
7. Основною організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на три місяці.
Засідання Комісії є правомочним у разі присутності на ньому більше половини від її складу.
Засідання Комісії скликає і веде голова Комісії, а за його відсутності —
заступник голови Комісії.
Підготовку матеріалів до розгляду на засіданнях Комісії забезпечує секретар Комісії.
8. За результатами розгляду питань Комісія ухвалює рішення.
рішення Комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні
членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.
рішення Комісії оформляються протоколом засідання, який підписується
головуючим на засіданні та секретарем Комісії і надсилається усім членам
Комісії. Якщо член Комісії не підтримує рішення Комісії, він може викласти
у письмовій формі окрему думку, що додається до протоколу засідання.
Голова Комісії доповідає Президентові України про результати роботи Комісії.
9. рішення Комісії в разі необхідності реалізуються шляхом видання в установленому порядку актів Президента України.
10. Комісія використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.
Глава Адміністрації Президента України Б. ЛОЖКІН
ЗАТВЕрДЖЕНО
Указом Президента України
від 8 липня 2016 року № 296/2016
СКЛАД
Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України
КЛиМПУШ-ЦиНЦАДЗЕ — Віце-прем’єр-міністр з питань
Іванна Орестівна
європейської та євроатлантичної інтеграції
України, голова Комісії
ПриСТАйКО
— заступник Міністра закордонних справ
Вадим Володимирович
України — керівник апарату, Національний
координатор з питань співробітництва
України з НАТО у сфері зовнішньої політики,
заступник голови Комісії
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АКОПЯН
Мері Андраніківна

— директор Департаменту міжнародного
співробітництва та європейської інтеграції
Міністерства внутрішніх справ України
БАрАН
— директор Департаменту аналізу та оцінки
Леонід Михайлович
інформації Адміністрації Державної
прикордонної служби України
БрОВЧЕНКО
— заступник Міністра економічного розвитку
Юрій Петрович
і торгівлі України, Національний координатор
з питань співробітництва України з НАТО
в економічній сфері
БУШУєВ
— заступник Голови Національної поліції
Костянтин Володимирович
України — керівник апарату
ВАЩЕНКО
— Голова Національного агентства України
Костянтин Олександрович з питань державної служби, Національний
координатор з питань виконання Програми
Україна — НАТО з професійного розвитку
цивільного персоналу сектору безпеки
і оборони
ГЕНЧЕВ
— завідуючий сектором координації взаємодії
Олексій Валентинович
з НАТО Департаменту міжнародного
співробітництва та протоколу Секретаріату
Кабінету Міністрів України, секретар Комісії
ГЛАДКОВСЬКий
— Перший заступник Секретаря ради
Олег Володимирович
національної безпеки і оборони України,
Національний координатор з питань
співробітництва України з НАТО у сфері
оборонної промисловості
ГОЛОПАТЮК
— начальник Головного управління військового
Леонід Станіславович
співробітництва та миротворчих операцій
Генерального штабу Збройних Сил України
ДЖАПАрОВА
— перший заступник Міністра інформаційної
Еміне Айяровна
політики України, Національний координатор
з питань співробітництва України з НАТО
у сфері стратегічних комунікацій
ДІДЕНКО
— заступник Міністра енергетики та вугільної
Ігор Миколайович
промисловості України
ДОВГАНЬ
— заступник Міністра інфраструктури України
Віктор Миколайович
з питань європейської інтеграції
ДОЛГОВ
— заступник Міністра оборони України
Ігор Олексійович
з питань європейської інтеграції,
Національний координатор з питань
співробітництва України з НАТО у сфері
оборони та військовій сфері
ЖОВКВА
— Керівник Головного департаменту зовнішньої
Ігор Іванович
політики та європейської інтеграції
Адміністрації Президента України
КІЛОЧиЦЬКА
— заступник Голови Державної інспекції
Тетяна Петрівна
ядерного регулювання України
КОВАЛЬ
— Перший заступник Секретаря ради
Михайло Володимирович
національної безпеки і оборони України,
Національний координатор з питань
співробітництва України з НАТО у сфері
оборони
КОВАЛЬЧУК
— перший заступник Голови Державної
Андрій Трохимович
служби фінансового моніторингу України
КриВЕНКО
— перший заступник командувача
Олександр Васильович
Національної гвардії України
КУЗЬО
— заступник Міністра екології та природних
Микола Степанович
ресурсів України з питань європейської
інтеграції
ЛиТВиНЕНКО
— заступник Секретаря ради національної
Олександр Валерійович
безпеки і оборони України, Національний
координатор з питань співробітництва
України з НАТО у сфері реформування
сектору безпеки і оборони України
МАрЧЕНКО
— заступник Міністра фінансів України,
Сергій Михайлович
Національний координатор з питань
співробітництва України з НАТО у сфері
ресурсного (фінансового) забезпечення
ПЕТрУК
— Голова Державного агентства України
Віталій Вікторович
з управління зоною відчуження
ПЕТУХОВ
— заступник Міністра юстиції України
Сергій Ігорович
з питань європейської інтеграції,
Національний координатор з питань
співробітництва України з НАТО у правовій
сфері
СиНЬКЕВиЧ
— заступник Голови Служби зовнішньої
Володимир Геннадійович
розвідки України
СТрІХА
— заступник Міністра освіти і науки
Максим Віталійович
України, Національний координатор з питань
співробітництва України з НАТО у сфері науки
ФрОЛОВ
— заступник Голови Служби безпеки України,
Олег Володимирович
Національний координатор з питань
співробітництва України з НАТО у сфері
інформаційної безпеки та боротьби
з тероризмом
ЧАУЗОВ
— перший заступник Голови Державної
Олександр Миколайович
служби спеціального зв’язку та захисту
інформації України
ЧЕрВАК
— перший заступник Голови Державного
Богдан Остапович
комітету телебачення і радіомовлення
України
ЧЕЧОТКІН
— Голова Державної служби України
Микола Олександрович
з надзвичайних ситуацій, Національний
координатор з питань співробітництва
України з НАТО у сфері надзвичайних
ситуацій
ШЕВЧЕНКО
— перший заступник Міністра соціальної
Василь Васильович
політики України.
Глава Адміністрації Президента України Б. ЛОЖКІН
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Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка
Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу № 233/1642/16-ц за
позовом ПАТ КБ «Правекс-банк» до Олійникової Т. І., Успенського І. В. про стягнення
заборгованості за кредитним договором.
Відповідачі у справі Олійникова Тетяна Іванівна, 17.08.1965 р.н., останнє відоме
місце проживання якої: с.Новодмитрівка Костянтинівського району Донецької області,
вул. Клари Цеткін, буд. 86-а; Успенський Ігор Володимирович, 05.11.1966 р.н., останнє
відоме місце проживання якого: с. Новодмитрівка Костянтинівського району Донецької
області, вул. Клари Цеткін, буд. 42, викликаються до суду на 15 липня 2016 року о 08.00
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 їхньої відсутності.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Ватаманюка Юрія Петровича,
23.04.1974 року народження, останнє відоме місце проживання: м. Чернівці, вул. Маршала Жукова, 13/2, Столаєва Сергія Миколайовича, 24.10.1957 року народження, останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д, кв. 12, Ткач Марію
Михайлівну, 21.06.1962 року народження, останнє відоме місце проживання: м. Київ,
вул. Прорізна, 13, кв. 36, як відповідачів в судове засідання по цивільній справі за позовом ПАТ «УкрСиббанк» до Ватаманюка Юрія Петровича, Столаєва Сергія Миколайовича, Ткач Марії Михайлівни про стягнення заборгованості.
Судове засідання призначене о 09.00 год. 14 липня 2016 року за адресою: м. Чернівці, вулиця Кафедральна 4, кабінет № 20.
До зазначеної дати суд пропонує відповідачам надати заперечення на позов та докази на їх підтвердження. З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи і у випадку їх неявки в судове
засідання справа буде розглянута за їх відсутності.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут,
вул. Миру, 5) проводить розгляд цивільної справи за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «Приват Банк» до Шмарова
Олексія Олександровича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач у справі Шмаров Олексій Олександрович, проживає за адресою: 84551, Донецька область, м. Часів Яр, вул. Лермонтова, буд. 6, викликається в судове засідання, призначене на 13 год. 00 хв. 15.07.2016 р. до
суду, каб. № 213, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення на позов та відповідні
докази. У випадку неможливості прибуття, відповідач повинен повідомити
суд про причини неявки. За інших обставин розгляд справи відбудеться у
його відсутність.

Суддя О. С. Малінов

Суддя В. М. Чебан

Суддя Чопик О. П.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Повідомлення ТОВ «ТриМоб»
про здійснення спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Прокопенко Олександр Леонідович,
Повідомляємо, що ТОВ «ТриМоб» з 18 липня 2016
10.04.1973 року народження, який мешкає за адресою:
м. Миколаїв, вул. Нагорна, б. 87/1, кв. 70, на підставі
року вносить зміни до умов надання послуги
ст.ст.133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися
15.07.2016 року о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу УСБУ у
Дніпропетровській області (м. Дніпропетровськ, вул. Чка- «U’transfer» для приватних осіб.
лова, 23, контактний телефон слідчого: (056) 791-99-83)
Детальну інформацію про внесені зміни можна
старшого слідчого в ОВС Тюлянкіна С. В. для допиту Вас як
підозрюваного та ознайомлення з матеріалами кримінальдізнатись на сайті 3mob.ua або за телефоном
ного провадження №12014040030000253 від 20.05.2014
року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачеКонтакт-центру 0-800-50-11-88.
них ч. 2 ст. 258, ч.1 ст.258-3, ч.1 ст.263 КК України.

Путивльський районний суд Сумської області викликає як відповідача Усенкіна Євгенія Анатолійовича, останнє відоме місце проживання: вул. Миру, 12, с. Веселе,
Путивльського району Сумської області, у цивільній
справі № 584/781/16-ц, пров. № 2/584/268/16 за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Усенкіна Є. А. про стягнення
заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться 15.07.2016 р. о 09.00
годині в залі суду за адресою: Сумська область, м. Путивль, проспект Іоанна Путивльського (вул. Курська),
буд. 54.
В разі неявки в судове засідання справа буде розглянута на підставі наявних в ній доказів.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
про здійснення спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Патрушев Андрій Олександрович,
08.12.1967 р.н., який мешкає за адресою: м. Луганськ, діл.
Цупова, 1/31, на підставі ст.ст.133, 135, 297-5 КПК України,
Вам необхідно з’явитися 15.07.2016 року о 10 год. 00 хв. до
слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області (м. Дніпро,
вул. Святослава Хороброго, 23, контактний телефон слідчого:
(056) 791-99-82) старшого слідчого в ОВС Несеврі Р. С. для
допиту Вас як підозрюваного та ознайомлення з матеріалами
кримінального провадження № 42014160690000022 від
14.06.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3
Суддя Погрібна О. М. ст. 258 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
про здійснення спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Плотницький Ігор Венедиктович,
24.06.1964 р.н., який проживає за адресою: м. Луганськ, вул.
Шевченка, буд. 4, кв. 69, на підставі ст.ст.133, 135, 297-5
КПК України, Вам необхідно з’явитися 15.07.2016 року о 10
год. 00 хв. до слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області (м. Дніпро, вул. Святослава Хороброго, 23, контактний
телефон слідчого: (056) 791-99-82) старшого слідчого в ОВС
Несеврі Р. С. для допиту Вас як підозрюваного та ознайомлення з матеріалами кримінального провадження
№ 42014160690000022 від 14.06.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
про здійснення спеціального досудового розслідування
Підозрюваний
Гурєєв
Олександр
Васильович,
13.07.1960 р.н., який мешкає за адресою: Луганська обл.,
Краснодонський р-н, с. Новоолександрівка, вул. Акіменко,
25, на підставі ст.ст.133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися 15.07.2016 року о 10 год. 00 хв. до слідчого
відділу УСБУ у Дніпропетровській області (м. Дніпро, вул.
Святослава Хороброго, 23, контактний телефон слідчого:
(056) 791-99-82) старшого слідчого в ОВС Несеврі Р. С. для
допиту Вас як підозрюваного та ознайомлення з матеріалами
кримінального провадження № 42014160690000022 від
14.06.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.
258 КК України.

Білоцерківський міськрайонний суд (09113, м. Біла
Церква, вул. Турчанінова, буд. 7, зал судового засідання
№ 5, суддя Рябченко Л. А.) викликає в суд як відповідача
Вінярську Ірину Володимирівну по цивільній справі
№ 357/5122/16-ц, 2/357/2292/16 за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Вінярської Ірини Володимирівни про
стягнення заборгованості, на 14.07.2016 року о 14 год.
00 хв.
У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута за вашої відсутності на підставі наявних у справі доказів.
З опублікуванням у пресі оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи згідно з вимогами ст. 74 ЦПК України.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) проводить розгляд цивільної справи за позовом Єфимович Тетяни Юріївни до Єфимовича Романа Володимировича про розірвання шлюбу.
Відповідач у справі Єфимович Роман Володимирович проживає за адресою: 84500, Доненька область, м. Бахмут, вул.
Маріупольська, буд. 9, кв. 4, викликається в судове засідання, призначене об 11 год. 00 хв. 15.07 2016 р. до суду,
каб. № 213, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення на
позов та відповідні докази. У випадку неможливості прибуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки. За інших обставин розгляд справи відбудеться у його
відсутності.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «Приват банк» до Мельника
С. З. про стягнення заборгованості. Відповідач у справі
Мельник Сергій Зинов’євич (місце реєстрації за адресою: 86420, Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Комуністична, буд. 53, кв. 67) викликається на 12 липня 2016
року о 08.40 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.

Приазовським районним судом Запорізької об-

Попаснянським районним судом Луганської об-

Бородянський районний суд Київської області по
цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Київобленерго» до Качанової Марини Борисівни про стягнення боргу викликає до
суду за адресою: Київська область, смт Бородянка,
вул. Центральна, 315, Качанову Марину Борисівну,
яка проживає за останньою відомою адресою: вул.
Пархоменка, 22/1, с. Блиставиця, Бородянського
району Київської області, 07835, як відповідача на
14 липня 2016 року на 12 годину 00 хвилин.
У разі неявки справу буде розглянуто за вашої відсутності.
Суддя Д. Унятицький
Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове засідання, яке відбудеться 15 липня 2016
року о 09.00 годині в приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька
область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28, Анастасову Наталю Георгіївну, зареєстровану за адресою:
Донецька область, Старобешевський район, смт Старобешеве, вул. Чехова, 46-А, як відповідача в цивільній
справі № 328/2386/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приват Банк» до
Анастасової Наталі Георгіївни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Суддя П. П. Гриценко

Біловодський районний суд Луганської області
викликає відповідача по справі за позовом ПАТ
«Банк Форум» про стягнення заборгованості, яке
відбудеться 15.07.2016 року о 10.30 год. - Ковальчука Сергія Івановича (м. Свердловськ, Луганська
обл.).
Судове засідання відбудеться в 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 С. П. Букрєй
Суддя Є. О. Соболєв

Суддя Чопик О. П.

Жашківський районний суд Черкаської області викликає
Святошинський районний суд м. Києва викликає відпов судове засідання як відповідачку Олійник Тамару Семе- відача Шевченка Юрія Арсентійовича, останнє відоме місце

ласті викликається до суду Бобкова Тетяна Іванівна ласті викликається до суду Комар Віталій Геннадійо- нівну, зареєстровану: с. Побійна Жашківського району Чер- проживання: м. Київ, вул. Верховинна, 87, кв. 75, для участі
в цивільній справі за позовом Ходченко Любові Андріївни
(останнє відоме місце проживання: 72440, Запо- вич (останнє відоме місце проживання: 93294, каської області, у справі за позовом Кухтіцького Василя до Шевченка Юрія Арсентійовича, третя особа: СвятошинМиколайовича про стягнення боргу, пені, інфляційних вирізька обл., Приазовський р-н, с. Гірсівка, вул. Ра- Луганська обл., м. Золоте, вул. Шахтарська, буд. 5, трат, 3% річних, упущеної вигоди та відшкодування матері- ський районний відділ ДМС України в м. Києві, про усунення

перешкод у користуванні власністю шляхом визнання особи
такою, що втратила право користування житловим приміщенням.
Судове засідання відбудеться 15.07.2016 року о 14 год.
00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал № 6,
суддя Семаніва Ю. В.
У разі неявки відповідача до суду без поважних причин
або у разі неповідомлення про причини неявки, справа буде
Суддя М. О. Первак розглядатись за їхньої відсутності.

альних та моральних збитків на суму 475 924,21 грн.
Судове засідання відбудеться 15 липня 2016 року о 10
для участі у розгляді справи № 325/601/16-ц по суті участі у розгляді справи № 423/1553/16-ц по суті за год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: вул. Благовісна,
8, м. Жашків Черкаської області. В разі неявки відповідачки
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення за- позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення забор- в судове засідання та неповідомлення про причини неявки,
справа буде розглянута за її відсутності на підставі наявних
боргованості за кредитним договором.
гованості за кредитним договором.
доказів.

дянська, буд. 15) на 10 годину 00 хвилин 19.07.2016 р. кв. 24) на 11 годину 30 хвилин 25.07.2016 р. для

Суддя Апалькова О. М.

Суддя Мозолева Т. В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу № 233/2243/16-ц
за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Новікова Б. Б., Новікової
Я. Є. про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачі у справі Новіков Борис Борисович,
15.11.1974 р.н., Новікова Яна Євгенівна, 16.06.1983 р.н.,
останнє відоме місце реєстрації яких: м. Макіївка Донецької області, вул. 118 Павших революціонерів, буд.
22/26, кв. 3, викликаються до суду на 19 липня 2016 року
о 08.00 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.

Ізюмський міськрайонний суд Харківської області викликає як відповідача Душину Олену Петрівну, яка зареєстрована за адресою: м. Кіровоград, вул. Арсенія
Тарновського, 24А, кв. 21, по справі № 623/1264/16-ц
року за позовом Душина Павла Олександровича, Душина Кирила Павловича до Душиної Олени Петрівни про
встановлення часток у праві власності на житло та визнання права власності за кожним співвласником на 1/3
частини квартири № 11-12 с7 по пр-кту Леніна, 47, в
м. Ізюм Харківської області, яке відбудеться 27 липня
2016 року о 10 годині 00 хвилин.
Явка відповідача Душиної Олени Петрівни є обов’язкова.
У разі неявки справу буде розглянуто за вашої відсутності відповідно до частини 4 статті 169 ЦПК України.
Адреса суду: 64300, Харківська область, м. Ізюм, вул.
Соборна, 52.

Суддя О. С. Малінов

Суддя І. В. Вергун

Бобринецький районний суд Кіровоградської області
викликає у судове засідання як відповідача Чернявську
Любов Іванівну у справі № 383/507/16-ц за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП
Факторинг Україна» до Чернявської Любові Іванівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором, засідання відбудеться 2 серпня 2016 року о 09 год. 00 хв.
в залі судових засідань Бобринецького районного суду
Кіровоградської області, що розташоване за адресою:
вул. Миколаївська (Леніна), 80, м. Бобринець Кіровоградської області.
В разі неявки в судове засідання відповідача Чернявської Любові Іванівни справа буде розглядатись за її відсутності за наявними у справі доказами. Крім того суд
роз’яснює відповідачу Чернявській Любові Іванівні її
обов’язок повідомити суд про причини неявки у судове
засідання.

Тульчинський районний суд Вінницької області
викликає Отзель Вікторію Анатоліївну, останнє відоме місце проживання: вул. Леніна, буд. 174, кв. 50,
м. Тульчин, Вінницька область, як відповідача у судове засідання на 28.07.2016 року о 15.00 год. за
ад,ресою: вул. Перемоги, 16, м. Тульчин, для участі
у розгляді цивільної справи за позовом ТОВ «Кредитні ініціативи» до Отзель Вікторії Анатоліївни про
стягнення заборгованості.
У разі неявки відповідача оголошення вважається
належним повідомленням і справу буде розглянуто
за наявними у справі матеріалами.
Отзель Вікторія Анатоліївна у разі неявки з поважних причин зобов’язана повідомити суд про ці причини.
Суддя Бевз О. Ю.
Суддя Штифурко Л. А.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає Марченко Валентину Вікторівну, 26.10.1972 р.н., в судове засідання, яке призначене на 15 годину 00 хвилин 29
липня 2016 року, для розгляду цивільної справи
№ 319/802/16-ц за позовом ПАТ Комерційний банк «ПриватБанк» до Марченко Валентини Вікторівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться за
адресою: вул. Центральна, 26а, смт Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької області.
Суддя Горбачов Ю. М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає Аббасова Сурхая Гусейн огли, 03.11.1969 р.н., в судове
засідання, яке призначене на 15 годину 30 хвилин 29 липня
2016 року, для розгляду цивільної справи № 319/806/16-ц
за позовом ПАТ Комерційний банк «ПриватБанк» до Аббасова Сурхая Гусейн огли про стягнення заборгованості за
кредитним договором, яке відбудеться за адресою: вул.
Центральна, 26а, смт Куйбишеве Куйбишевського району
Запорізької області.
Суддя Горбачов Ю. М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає як відповідача Селезньову Людмилу Вікторівну,
21.03.1964 р.н., в 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.

Втрачений Судновий білет
СЯ 007346 від 12.08.2010 р.
на судно BASSTRACKER
ES-600, номер корпусу
BUJ6293GC505, бортовий
номер ЛУГ-1026-К,
що належить Крутікову
Андрію Михайловичу,
вважати недійсним.

Державне підприємство «Спеціалізований морський порт «Октябрьск» (іден.код 19290012) м. Миколаїв,
а/с 170, повідомляє всіх зацікавлених осіб та контрагентів підприємства про скасування з 01.07.2016 р. довіреностей №01-9/27-12
від 16.03.2016 р. та №01-9/27-19 від 03.06.2016 р., виданих підприємством Дубовому Олександру Павловичу на право підписувати від імені підприємства всі договори про закупівлю будь-яких
товарів, робіт, послуг, у т.ч. тендерних, цивільно-правових, перевалки вантажів (надання послуг з вантажних операцій), агентування (послуг з обслуговування суден), транспортного
експедирування та на право офіційного листування з контрагентами з приводу укладання виконання цих договорів.

Деснянський районний суд м. Києва викликає Оліховського Андрія Степановича в зв’язку з розглядом цивільної
справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Оліховського
А. С. про стягнення заборгованості на 19.07.2016 року
об 11.00 год. за адресою: м. Київ, пр-т Маяковського, 5-В,
каб. 36.
У разі неявки відповідача або представника відповідача в
судове засідання, без поважних на те причин, справа буде
розглянута за його відсутності на підставі наявних у справі
доказів.
Суддя І. В. Клочко

Новомиколаївський районний суд Запорізької області
(вул. Лесі Українки, 11, смт Новомиколаївка, Запорізька область, 70101) викликає у судове засідання Карпову Наталю
Валентинівну як відповідача на 14 год. 00 хв. 20 липня 2016
року у справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості.
Наслідки нез’явлення у судове засідання передбачені
статтею 169 ЦПК України.
Суддя С. С. Гасанбеков

Втрачений документ - судновий
білет на катер прогулянковий
«Bayliner 2655»
№USCC35SBC595, бортовий
реєстраційний номер КИЕ-8031,
1996 року побудови,
дата реєстрації: 15.02.1996,
виданий власнику судна Середі Олександру Івановичу,
04.12.1960 року народження,
зареєстрованому за адресою:
м. Київ, вул. Тимошенка, буд. 3,
кв. 135, вважати недійсним.

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає в судове засідання на 21.07.2016 р. о 15.00 год. за
адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул.
Дружби народів, 3-А, до судді Савіна О. І., як відповідача
Ракшина Дениса Сергійовича у цивільній справі
№ 486/1827/15-ц за позовною заявою ТОВ «ОТП Факторинг
Україна» до Ракшина Дениса Сергійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
В разі неявки відповідача, справу буде розглянуто без
його участі за наявними доказами у справі.

Марківський районний суд Луганської області викликає як відповідачів Тарануху Станіслава Івановича та Тарануху Лейлу Ахмедівну
на судове засідання для розгляду цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРАВЕКСБАНК» до Таранухи Станіслава Івановича, Таранухи Лейли Ахмедівни
про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться в приміщенні суду о 13 годині 00
хвилин 25.07.2016 р. за адресою: с. Марківка, пл. Соборна, буд. 31
Луганської області.
У разі неявки в судове засідання суд розглядатиме справу без
вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Загублений паспорт

Втрачене Свідоцтво
про право власності
та Свідоцтво про право
плавання під державним
прапором України
на моторний човен «Buster XXL»,
номер корпусу
FI-BUSK0212C6061, бортовий
номер «uа 0037 KV»,
зареєстрований на ім’я Назаряна
Володимира Шаліковича,
вважати недійсними.

Суддя В. М. Шкиря

громадянина Коменуельс оф Домініка
на ім’я Ель-Бадауі Хуссейн Мохаммад Хуссейн,
рік народження 05.03.1952,
вважати втраченим.
The Passport of the Citizen of the Commonwealth of Dominica
in the name of Hussein Mohamad Hussein EI Badaui,
born оn 05.03.1952, to consider lost.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя ДонецьПопаснянський районний суд Луганської обл. викої області (87505, м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) розглядає кликає як відповідачів у судові засідання для розцивільну справу за позовом Дудіна Олексія Миколайовича
до Дудіної Юлії Юріївни про поділ спільного майна по- гляду цивільних справ за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» про стягнення заборгованості:
дружжя.
Відповідачка Дудіна Юлія Юріївна викликається судом на
19.07.2016 року
16.00 год. 08 серпня 2016 року в кабінет № 204 для участі у
11.30 - Доскач Наталія Мефодіївна
розгляді справи по суті.
20.07.2016 року
Дудіній Юлії Юріївні пропонується надати свої запере12.00 - Вареньє Наталія Олександрівна
чення щодо позову та докази.
У випадку неприбуття відповідачки Дудіної Юлії Юріївни
21.07.2016 року
в судове засідання вона повинна повідомити суд про при11.30 - Величко Галина Владиславівна
чини неявки, інакше справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя Копилова Л. В.

12.00 - Сомова Ольга Дмитріївна
Суддя Мозолева Т. В.

Згурівський районний суд Київської області викликає Маховського Андрія Анатолійовича, 09 червня 1966 року народження, адреса реєстрації: вул. Набережна, 45, с. Гречана
Гребля Згурівського району Київської області, як відповідача
у справі № 365/243/16-ц (провадження № 2/365/197/16) за
позовом Півня Юрія Олексійовича до Маховського Андрія
Анатолійовича про стягнення заборгованості за договором
позики у судове засідання, яке призначене на 26 липня 2016
року об 11 год. 00 хв. в залі № 1 Згурівського районного
суду Київської області, що знаходиться за адресою: смт Згурівка, вул. Українська, 43, Київська область.
В разі неявки справу буде розглянуто у відсутність відповідача за наявними у справі матеріалами.

21.07.2016 року
09.30 - Коваленко Сергій Васильович
Суддя Архіпенко А. В.
У разі неявки відповідачів у призначений час або
неповідомлення про причини неявки справу буде
розглянуто за їх відсутності за наявними доказами.
З опублікуванням цього оголошення відповідачі
по справах вважаються належним чином повідомленими про час, день та місце проведення судового
Суддя Р. В. Хижний засідання.

Для проведення слідчих і процесуальних дій у
кримінальному провадженні № 42015000000000584
від 02.04.2015 за ч. 1 ст. 111 КК України відповідно
до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України до начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Блудової С. М. за адресою: м. Київ, вул.
Московська, 8, каб. № 346 (044-200-56-14) викликаються підозрювані:
на 10 год. 15.07.2016 р. - Андреєв Олексій Веніамінович, 05.04.1960 р.н.,
на 12 год. 15.07.2016 р. - Заїченко Анатолій Анатолійович, 05.08.1969 р.н.,
на 14 год. 15.07.2016 р. - Мельник Олександр Йосипович, 12.04.1971 р.н.,
на 15 год. 15.07.2016 р. - Мєшков Володимир Вікторович, 28.04.1960 р.н.
Для проведення слідчих і процесуальних дій у
кримінальному провадженні № 42015010000000114
від 17.07.2015 за ч. 1 ст. 111 КК України відповідно
до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України до начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Блудової С. М. (044-200-56-14) за
адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, на 11 год.
15.07.2016 р. викликається підозрюваний Белик
Дмитро Анатолійович, 17.10.1969 р.н.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська, буд.
39а) розглядає цивільні справи № 227/1639/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Клют Руслана Анатолійовича, Кобіашвілі Давида
Гуладійовича, Нагурного Олексія Івановича, Павленка Сергія Євгеновича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачі:
Клют Руслан Анатолійович, 09 жовтня 1984 року народження,
що мешкає за останньою відомою адресою: Донецька область,
м. Іловайськ, вул. Левіна, 17/21;
Кобіашвілі Давид Гуладійович, 28 липня 1982 року народження, що мешкає за останньою відомою адресою: вул. Шевченка, 112/11, м. Іловайськ Донецької області;
Павленко Сергій Євгенович, 04.04.1987 року народження, що
мешкає за останньою відомою адресою: вул. Краснознаменка,
76, м. Іловайськ Донецької області;
Нагурний Олексій Іванович, 30.09.1989 року народження, що
мешкає за останньою відомою адресою: вул. Ярославського,
14/74, м. Іловайськ Донецької області
викликаються до Добропільського міськрайонного суду Донецької області як відповідачі по цивільних справах за позовом
Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк» про стягнення заборгованості за кредитними договорами.
Судове засідання відбудеться 15 серпня 2016 року о 08.00
год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Радянська, 39А.
У разі неявки відповідачів до суду справу буде вирішено на
підставі наявних у ній даних чи доказів.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
(71001, Запорізька область, смт Куйбишеве, вул. Центральна, 26а) розглядатиме цивільні справи за позовами
ПАТ «Укрсоцбанк» до фізичних осіб про стягнення заборгованості за кредитними договорами. Відповідачі:
- справа №319/439/16-ц - Сергєєнко Андрій Сергійович, останнє відоме місце проживання: Донецька обл.,
м. Сніжне, вул. 250 років Донбасу, буд. 12а, кв. 36, викликається до суду на 09 год. 00 хв. 3 серпня 2016 року;
- справа №319/441/16-ц - Євдокимов Сергій Олександрович, останнє відоме місце проживання: Донецька
обл., м. Сніжне, вул. Нестерова, буд. 4/2, викликається
до суду на 09 год. 45 хв. 3 серпня 2016 року;
- справа №319/578/16-ц - Дорошенко Сергій Юрійович, останнє відоме місце проживання: Донецька обл.,
м. Сніжне, вул. Заводська, буд. 1, кв. 101, викликається
до суду на 09 год. 40 хв. 10 серпня 2016 року;
- справа №319/580/16-ц - Ляхович Михайло Анатолійович, останнє відоме місце проживання: Донецька обл.,
м. Сніжне, вул. Рєпіна, буд. 3, викликається до суду на
09 год. 30 хв. 10 серпня 2016 року;
- справа №319/580/16-ц - Ляхович Катерина Іванівна,
останнє відоме місце проживання: Донецька обл., м.
Сніжне, вул. Рєпіна, буд. 3, викликається до суду на 09
год. 30 хв. 10 серпня 2016 року.
Копію позову та доданих матеріалів, рішення суду
можна отримати в суді за вищевказаною адресою або
через «Електронний суд» e-court.mail.gov.ua.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення
проти позовів та докази на їх підтвердження. У випадку
неявки відповідачів у судові засідання та неповідомлення суду про поважну причину неявки позови будуть
розглянуті за їхньої відсутності за наявними у справі доказами.

Суддя Солодовніков Р. С.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 5) розглядає цивільну справу № 219/5632/16-ц; 2/219/2918/2016
за позовною заявою Задніпровської Олени Федорівни до
Задніпровського Сергія Вікторовича, Задніпровської Олени
Володимирівни про захист права власності шляхом визнання осіб такими, що втратили право користування житловим приміщенням.
Відповідачі по справі Задніпровський Сергій Вікторович,
Задніпровська Олена Володимирівна (останнє відоме суду
місце реєстрації за адресою: Донецька область, м. Бахмут,
вул. Корсунського, буд. 94, кв. 62) викликаються 18 липня
2016 року на 09 годину 00 хвилин до суду, каб. 301, для
участі в розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі
повинні повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута за їх відсутності.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу № 219/8477/15-ц; 2/219/206/2016 за позовною заявою Публічного акціонерного товариства
«Всеукраїнський акціонерний банк» в особі уповноваженої
особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації Славкіної М. А. до Самофал Володимира Івановича, Самофал Наталії Михайлівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором.
Відповідачі по справі Самофал Володимир Іванович, Самофал Наталія Михайлівна (останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: 84500, Донецька область, Бахмутський
район, с. Красне, вул. Зарічна, 60) викликаються 18 липня
2016 року об 11 годині 00 хвилин до суду, каб. 301, для
участі в розгляді справи по суті. Відповідачам пропонується
надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причину
неявки, інакше справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя Конопленко О. С.

Суддя Брежнев О. А.

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно
викликає в судове засідання як відповідача Шумакову Тетяну Кузминічну в судове засідання за позовом Шаманської Людмили Степанівни до
Миколаївської міської ради, Мудригель І. Н., Шумакової Т. К., третьої особи: Товарної біржі «Сангай»
про визнання права власності в порядку спадкування
за заповітом на 20.07.2016 р. о 10.00 год. в каб. 17
Заводського районного суду м. Миколаєва по вул.
Радісна, 3.
Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи
і у разі його неявки позов може бути розглянуто за
його відсутності.
Суддя С. В. Щербина

Ізюмський міськрайонний суд Харківської області викликає як відповідача Васильченка Анатолія Володимировича, який мешкає: Харківська область, с. Бригадирівка
Ізюмського р-ну по справі № 623/1015/16-ц року за позовом ТОВ «Югран» до Васильченко Вікторії Леонідівни,
Фермерського господарства «Яровіт-1», Сухонос Христини Іванівни, Васильченка Анатолія Володимировича про
визнання поновленими договорів оренди землі та визнання недійсними договорів оренди в судове засідання,
яке відбудеться 18 липня 2016 року о 14 годині 00 хвилин.
Явка відповідача Васильченка Анатолія Володимировича є обов’язкова.
У разі неявки справу буде розглянуто за вашої відсутності відповідно до ст. 169 ч. 4 ЦПК України.
Адреса суду: 64309, Харківська область, м. Ізюм, вул.
Соборна, 52.

Новопсковський районний суд Луганської області викликає Орлова Юрія Миколайовича як відповідача в судове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ № 420/1106/16-ц
(Провадження № 2/420/579/16) за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Орлова Юрія Миколайовича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 28 липня 2016 року о 16 год. 40
хв. (резервна дата судового засідання 2 серпня 2016 року о
16 год. 40 хв.), Суровцева Артема Володимировича як відповідача в судове засідання для розгляду цивільної справи
ЄУ № 420/1160/16-ц (Провадження № 2/420/605/16) за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Суровцева Артема Володимировича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 28
липня 2016 року о 16 год. 00 хв. (резервна дата судового засідання 2 серпня 2016 року о 16 год. 00 хв.), Демотка Ігоря
Васильовича як відповідача в судове засідання для розгляду
цивільної справи ЄУ № 420/1149/16-ц (Провадження
№ 2/420/596/16) за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Демотка Ігоря Васильовича про стягнення заборгованості, яке
відбудеться 28 липня 2016 року о 15 год. 40 хв. (резервна
дата судового засідання - 2 серпня 2016 року о 15 год. 40
хв.), Інковського Владислава Вікторовича як відповідача в
судове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ
№ 420/1120/16-ц (Провадження № 2/420/582/16) за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Інковського Владислава Вікторовича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 28
липня 2016 року о 15 год. 20 хв. (резервна дата судового засідання 2 серпня 2016 року о 15 год. 20 хв.), Переверзєву
Ольгу Сергіївну як відповідачку в судове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ № 420/1124/16-ц (Провадження
№ 2/420/586/16) за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Переверзєвої Ольги Сергіївни про стягнення заборгованості, яке
відбудеться 28 липня 2016 року о 15 год. 00 хв. (резервна
дата судового засідання - 2 серпня 2016 року о 15 год. 00
хв.) у приміщенні Новопсковського районного суду за адресою: вул. Українська, 28, смт Новопсков Луганської області.
У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої участі
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. Д. Бєссонова

Суддя Ю. О. Бондар

Суддя С. А. Притуляк

Ізюмський міськрайонний суд Харківської області викликає як відповідача Васильченко Вікторію Леонідівну, яка мешкає: Харківська область, с. Бригадирівка Ізюмського р-ну по справі № 623/1015/16-ц року
за позовом ТОВ «Югран» до Васильченко Вікторії Леонідівни, Фермерського господарства «Яровіт-1», Сухонос Христини Іванівни, Васильченка Анатолія Володимировича про визнання поновленими договорів
оренди землі та визнання недійсними договорів оренди в судове засідання, яке відбудеться 18 липня 2016 року о 14 годині 00 хвилин.
Явка відповідача Васильченко Вікторії Леонідівни є обов’язкова.
У разі неявки справу буде розглянуто за вашої відсутності відповідно
до ст. 169 ч. 4 ЦПК України.
Адреса суду: 64309, Харківська область, м. Ізюм, вул. Соборна, 52.
Суддя Т. Д. Бєссонова

Повістка про виклик обвинуваченого Каширіна Алліка Вікторовича

Повістка про виклик обвинуваченого до суду

Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського, 17, у залі судових засідань №32, 15.08.2016 року о
09.30 годині відбудеться підготовче судове засідання в кримінальному провадженні № 42015020420000194 по обвинуваченню Каширіна Алліка Вікторовича у
вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.
В судове засідання викликається обвинувачений Каширін Аллік Вікторович,
який зареєстрований та проживає за адресою: вул. Нестерова, 29, кв. 44,
м. Джанкой, АР Крим.
Явка обвинуваченого Каширіна Алліка Вікторовича в зазначене судове засідання 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 Старинщук О. В., суддів: Жмудь О. О., Сичука М. М.

Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського, 17, в залі судових засідань № 12, 30.08.2016 року о
15.00 годині відбудеться підготовче судове засідання у кримінальному провадженні по обвинуваченню Матвієнка Андрія Вікторовича у вчиненні кримінальних
правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.
В судове засідання викликається обвинувачений Матвієнко Андрій Вікторович,
який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, пл. Перемоги, 55-а, кв. 64.
Явка учасників процесу 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 Бернади
Є. В., суддів: Гуменюка К. П., Короля O. П.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу
№ 233/2245/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Малиш С. А., Малиш Т. С.
про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачі у справі Малиш Сергій Анатолійович, 24.12.1975 р.н., останнє
відоме місце реєстрації якого: м. Макіївка Донецької області, с. Свердлова,
вул. Таймирська, буд. 42; Малиш Тетяна Станіславівна, 21.05.1983 р.н., останнє відоме місце реєстрації якої: м. Макіївка Донецької області, 663 квартал, буд. 2, кв. 19, викликаються до суду на 19 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.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, 39а) розглядає цивільну справу за
позовом Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «ЕкспресБанк» до Воронова Дмитра Вікторовича, Калмикова Сергія Володимировича
про стягнення заборгованості за кредитним договором № 93347/07/к від
02.02.2012 року.
Відповідачі Воронов Дмитро Вікторович, Калмиков Сергій Володимирович викликаються на 21 липня 2016 року на 09.00 годину до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 15, для участі у розгляді справи у
відкритому судовому засіданні.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття вони повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у їх відсутність.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка
Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ
КБ «Приватбанк» до Малдар С. В., Селищева Е. В. про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідач у цивільній справі № 233/2758/16-ц Малдар Світлана
Валентинівна, 09.06.1981 р.н., зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Донецька, 167, викликається у судове засідання на 08.00 год. 18 липня 2016
року. Відповідач у цивільній справі № 233/2754/16-ц Селищев Едуард Вікторович,
20.02.1963 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Макіївка, кв-л Гвардійський, 17/1, викликається у судове засідання на 08.15 год. 18.07.2016 р. Розгляд
зазначених цивільних справ 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.

Суддя О. С. Малінов

Суддя Здоровиця О. В.

Суддя Т. О. Мартишева

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» до Чернова O. І. про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідач у цивільній справі № 233/1973/16-ц Чернов Олег Іванович, 16
травня 1978 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька
область, м. Макіївка, сел. Крупської, вул. Ростовська,
19/1, викликається у судове засідання на 08.00 год. 19
липня 2016 р. Розгляд зазначеної цивільної справи відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області (корп. № 2, каб. № 16).
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності.

В провадженні Фрунзенського районного суду м.
Харкова знаходиться цивільна справа за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційний
банк «Приват Банк» до Мульгіної Лідії Спиридівни
про стягнення заборгованості.
Фрунзенський районний суд м. Харкова викликає
Мульгіну Лідію Спиридівну, останнє відоме місце
проживання: м. Харків, вул. Салтівське шосе, 256,
кв. 409, до Фрунзенського районного суду м. Харкова за адресою: м. Харків, б-р Б. Хмельницького,
32/38, каб. 16 в судове засідання 18.07.2016 року о
09 год. 30 хв., відповідно до ст. 74 ЦПК України.
У випадку неявки до суду без поважних причин та
неповідомлення суду про причини неявки справу
може бути розглянуто без відповідача при заочному
розгляді.
Суддя В. М. Чебан
Суддя І. В. Ульяніч

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає
Шлейкіна Віталія Володимировича, 23.05.1976 року народження, останнє місце проживання: вул. Вижницька, 31, кв.
3а, м. Чернівці, як відповідача в судове засідання по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства
комерційного банку «ПриватБанк» до Шлейкіна Віталія Володимировича про стягнення заборгованості.
Судове засідання призначене о 09.00 год. 20 липня 2016
року за адресою: м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, кабінет № 20.
До зазначеної дати суд пропонує відповідачу надати заперечення на позов та докази на їх підтвердження.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у
випадку його неявки в судове засідання справа буде розглянута за його відсутності.
У разі вашої неявки в судове засідання справу буде розглянуто у вашу відсутність.

Суддя Т. О. Мартишева

Ільченко Сергій Ігорович, останнє місце проживання
чи мешкання: м. Дніпродзержинськ, вул. Інтернаціоналістів, буд. 16, кв. 124, викликається у відкрите судове
засідання як відповідач на 09.30 годину 05 вересня 2016
року у справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Приватбанк» до Ільченка
Сергія Ігоровича про стягнення заборгованості.
Відкрите судове засідання у цивільній справі відбудеться під головуванням судді Байбара Г. А. в приміщенні
Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська за
адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Петровського, 166,
1 поверх, кабінет № 2.
На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі Ільченко Сергій Ігорович вважається повідомленим про час і місце розгляду справи.
У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за
його відсутності.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Шевченківський районний суд м. Запоріжжя ви-

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя ви-

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя ви-

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя ви-

кликає Деопіка Павла Миколайовича в судове засі- кликає Порхунову Наталю Вікторівну в судове засі- кликає Румянцеву Ольгу Федорівну в судове засі- кликає Фісуна Олега Анатолійовича в судове засідання як відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват дання як відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват дання як відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват дання як відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват
Банк» до Деопіка Павла Миколайовича, справа Банк» до Порхунової Наталі Вікторівни, справа Банк» до Румянцевої Ольги Федорівни, справа Банк» до Фісуна Олега Анатолійовича, справа
336/3249/16-ц про стягнення заборгованості на 336/3254/16-ц про стягнення заборгованості на 336/3223/16-ц про стягнення заборгованості на 336/3354/16-ц про стягнення заборгованості, на
20.07.2016 року на 10:00 годину, яке відбудеться за 20.07.2016 року на 10:45 годину, яке відбудеться за 20.07.2016 року на 09:30 годину, яке відбудеться за 01.08.2016 року на 10:45 годину, яке відбудеться за
адресою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 117а.

адресою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 117а.

адресою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 117а.

Суддя Голубкова М. А.

Суддя Голубкова М. А.

Суддя Голубкова М. А.

Сосницький районний суд Чернігівської області
викликає відповідача Пшонька Вячеслава Юрійовича
по справі № 745/319/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Пшонька Вячеслава Юрійовича про
стягнення боргу в судове засідання на 17.08.2016
року о 09:00, яке відбудеться в приміщенні зали суду
за адресою: Чернігівська область, смт Сосниця, вул.
Чернігівська, 54, під головуванням судді Смаль І. А.
У випадку неявки відповідача справа буде розглянута на підставі наявних у ній доказів.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом Публічного акціонерною товариства «АКЦЕНТ-БАНК» до Горожанкіної Ірини Олександрівни про стягнення заборгованості.
Відповідач Горожанкіна І.О. викликається до каб. № 6
суду на 08 серпня 2016 року об 11 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 її відсутності за наявними доказами.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до Абрамова Андрія Вікторовича про стягнення заборгованості.
Відповідач Абрамов А.В. викликається до каб. № 6
суду на 08 серпня 2016 року о 13 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 відсутності за наявними доказами.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№157) розглядає цивільну справу №233/1733/16-ц за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» до Шевченко Л. В., Шевченка О. М., Путніс В. О.
про стягнення заборгованості. Відповідачі у справі Шевченко Лариса Василівна, 7 липня 1960 р.н., Шевченко Олександр Михайлович, 30 серпня 1958 р.н., Путніс Вікторія Олександрівна, 29
січня 1978 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Макіївка, вул. Міцули, буд. 55, викликаються до суду
на 08.45 годину 16 серпня 2016 року (корп. №2, каб. №21), для
участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі неприбуття відповідачі повинні повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за їхньої
відсутності.

Біловодський районний суд Луганської області викликає відповідача по справі №408/106/16-ц за позовом Добровольського А. О. про визнання дійсним договору
купівлі-продажу житлового будинку - Смикову Ларису
Іларіонівну (с. Бірюкове, Свердловський район, Луганська область) та третю особу Лебединського Сергія Вікторовича (с. Бірюкове, Свердловський район, Луганська
область).
Судове засідання відбудеться 21.07.2016 року о 16 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 О. В. Каліуш
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,
м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу №233/1734/15-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк»
до Кононенко І. А., Кононенка О. А. про стягнення заборгованості.
Відповідачі у справі - Кононенко Ірина Анатоліївна, останнє відоме
місце проживання: Донецька область, м. Макіївка, с. Свердлова, вул.
гер. Сталінграда, 4-38, Кононенко Олександр Анатолійович, останнє
відоме місце проживання: Донецька область, м. Макіївка, с. Свердлова, вул. гер. Сталінграда, 4-38, викликаються до суду на 08 год.
30 хв. 16 серпня 2016 року (корп. №2, каб. №21), для участі у розгляді
справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову
та докази. У разі неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута за їхньої відсутності.

Суддя О. В. Каліуш

адресою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 117а.
Суддя Голубкова М. А.

Розгляд справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Паршина Юрія Сергійовича, 19.05.1985 р.н. (адреса: 87300, Донецька обл., м. Амвросіївка, вул. 8-й
з’їзд рад, буд. 104, кв. 56) про стягнення заборгованості за кредитним договором призначено на 13 годину 00 хвилин 25.08.2016 року у приміщенні
Оріхівського районного суду м. Оріхів за адресою:
Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Першотравнева,
б. 23. У разі неявки у судове засідання відповідача
справа буде розглянута за його відсутності за наявними у справі доказами з постановленням заочного
рішення.
Суддя Бєлоусов А. Є.
Суддя Мінаєв М. М.

Суддя Бєлоусов А. Є.

В провадженні судді Бердянського міськрайонного
суду Черткової Н. І. знаходиться цивільна справа
№ 310/4236/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства «Укрсоцбанк» до Ковтушенко (Гарібової)
Ольги Вікторівни про стягнення заборгованості.
Розгляд справи призначено на 18.07.2016 року о 13.00
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 відповідачку Ковтушенко (Гарібову)
Ольгу Вікторівну. У разі неявки відповідачки, справа
Суддя Є. О. Соболєв буде розглянута за наявними в ній матеріалами.

Розгляд справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Савченка Володимира Миколайовича, 29.10.1977
р.н. (адреса: 87360, Донецька обл., Амвросіївський
р-н, с. Кошарне, вул. Степова, буд. 32) про стягнення
заборгованості за кредитним договором призначено
на 13 годину 15 хвилин 25.08.2016 року у приміщенні Оріхівського районного суду за адресою: Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Першотравнева, б. 23.
У разі неявки у судове засідання відповідача справа
буде розглянута за його відсутності за наявними у
справі доказами з постановленням заочного рішення.
Суддя Мінаєв М. М.

У Подільському районному суді м. Києва 19 липня

Білогірський районний суд Хмельницької області викликає як відповідачку Зацепанюк Тетяну Анатоліївну,
12 жовтня 1973 року народження, по цивільній справі
№669/262/16-ц за позовом Каленик (Поліщук) О. П. до
Зацепанюк Т. А. про розірвання трудового договору,
третя особа, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору - Білогірський районний центр зайнятості.
Судове засідання відбудеться 12 серпня 2016 року о
10 год. 00 хв. у приміщенні Білогірського районного суду
Хмельницької області: вул. Шевченка, 42, смт Білогір’я
Хмельницької області. В разі неявки Зацепанюк Т. А.,
справа буде слухатися за її відсутності на підставі доказів, які є в її матеріалах справи.

Мелітопольський міськрайонний суд повідомляє
Лук’янову Світлану Василівну, яка була зареєстрована
за адресою: м. Мелітополь Запорізької області, вул. Селянська, 54, що 28 вересня 2016 року о 09.30 годині в
приміщенні Мелітопольського міськрайонного суду за
адресою: м. Мелітополь, вул. Шмідта, 11, буде слухатися
цивільна справа за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Лук’янової С. В. про стягнення заборгованості за кредитним договором.
З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачка по справі Лук’янова С.В. вважається повідомленою про час та місце розгляду справи і у випадку неявки
справа підлягає розгляду за її відсутності.

2016 року о 09 год. 30 хв. під головуванням судді Богінкевич С. М. буде розглядатись цивільна справа за
позовом Національного авіаційного університету до
Денщик Ірини Ігорівни про стягнення заборгованості.
Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) у су-

Суддя H. C. Бараболя

Суддя Т. М. Міщенко дове засідання обов’язкова.

Апеляційний суд Дніпропетровської області повідомляє, що цивільна справа за апеляційною скаргою
Яценко Ірини Петрівни на заочне рішення Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 1
грудня 2015 року по справі за позовом Яценко Ірини
Петрівни до Бондаренка Романа Володимировича
про розірвання шлюбу, призначена до розгляду в
Апеляційному суді Дніпропетровської області
(м. Дніпро, вул. Харківська, 13) на 3 серпня 2016
року о 09 год. 30 хв.
У разі неявки відповідача по справі в судове засідання, вона буде розглянута за його відсутності.
Суддя О. В. Каліуш
Суддя Е. Л. Демченко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу №233/2248/16-ц за
позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Комлєва В. В. про стягнення
заборгованості. Відповідач у справі Комлєв Василь Васильович, 17 листопада 1952 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька область, пос. Крупської, м. Макіївка, вул.
Уборевича, буд. 12-5, викликається до суду на 08 год. 15 хв.
16 серпня 2016 року (корп. №2, каб. №21) для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У разі неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Будникова
Віктора Юрійовича, Коваль Вероніки Ігорівни про солідарне
стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачі: Будников В. Ю. та Коваль В. І. викликаються
до каб. № 6 суду на 8 серпня 2016 року о 10 годині 00 хвилин
для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідачів справа
буде розглянута в їхню відсутність за наявними доказами.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004,
м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська, буд. 39а) розглядає
цивільні справи № 227/664/16-ц; 227/663/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Виноградова Андрія Геннадійовича про стягнення заборгованості.
Відповідач Виноградов Андрій Геннадійович, 8 лютого 1968 року
народження, останнє відоме місце проживання якого: Донецька обл.,
м. Харцизьк, вул. Постишева, 180, викликається до Добропільського
міськрайонного суду Донецької області як відповідач по цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк»
до Виноградова Андрія Геннадійовича про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 09.08.2016 року о 08.00 год. у приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова (Радянська), 39А. У разі неявки відповідача до суду справу буде
вирішено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Бєлоусов А. Є.

Суддя C. A. Притуляк

Токмацький районний суд Запорізької області повторно викликає у судове засідання на 10.00 годину 18
липня 2016 року до Токмацького районного суду (Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, 28, каб.
№ 10) Денисенко Ганну Миколаївну, 13.12.1976 р.н., яка
зареєстрована за адресою: Донецька область, Старобешівський район, с. Мар’янівка, вул. Чкалова, 34, як відповідачку у цивільній справі за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Денисенко Ганни Миколаївни про стягнення заборгованості. В разі неявки в судове засідання справа
буде розглянута в її відсутність за наявними в справі доказами.

Києво-Святошинський районний суд Київської області повідомляє відповідача Савчука Олександра Вікторовича, що розгляд цивільної справи за позовом
Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський
банк розвитку» до Савчука Олександра Вікторовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором, відбудеться о 10 год. 30 хв. 22 вересня 2016 року в приміщенні Києво-Святошинського районного суду Київської
області за адресою: м. Київ, вул. Мельниченка, 1.
У випадку неявки в судове засідання справа буде розглянута за вашої відсутності на підставі наявних у ній доказів.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова,
39а) розглядає цивільну справу за позовом Власової Марини Олександрівни до Власова Олександра Анатолійовича про розірвання шлюбу.
Відповідач Власов Олександр Анатолійович викликається на 20 липня 2016 року о 14.00 годині до Добропільського міськрайонного суду, кабінет №15, для участі
у розгляді справи у відкритому судовому засіданні.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття він повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута у його відсутність.

В провадженні судді Київського районного суду м. Харкова знаходиться цивільна справа за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Кононенка Сергія Олександровича про
стягнення заборгованості.
Останнє відоме місце реєстрації відповідача Кононенка
Сергія Олександровича: м. Харків, вул. Пушкінська, б. 79/1.
Повідомляємо, що судове засідання по вказаній справі
призначено на 18 серпня 2016 року об 11.25 год. у приміщенні Київського районного суду м. Харкова за адресою:
м. Харків, вул. Валентинівська, 7-Б, у залі засідань №38.
В разі неявки відповідача справа буде розглянута за його
відсутності.

Оболонський районний суд міста Києва викликає як
відповідача Долобана Ярослава Вікторовича (останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. Героїв Сталінграда,
б. 2-г, корп. 1, кв. 52), у судове засідання на 25.07.2016
року о 15 год. 20 хв., у зв’язку з розглядом цивільної
справи за позовом Лимар Тетяни Сергіївни до Долобана
Ярослава Вікторовича про розірвання шлюбу та надання
дозволу на виїзд з України неповнолітньої дитини без
згоди та супроводу другого з батьків.
В разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута у відсутність відповідача на підставі зібраних по ній
доказів.
Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 21.

Суддя Н. М. Бородіна

Суддя Яценко Н. О.

Подільський районний суд м. Києва викликає Померлеу Інну Леонідівну, яка проживає за адресою: Автономна
Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Індустріальна, 55,
як відповідачку по справі № 758/5459/16-ц за позовом
Померлеу Беррі Аллена до Померлеу Інни Леонідівни про
розірвання шлюбу.
Засідання призначено на 15 серпня 2016 року о 09.30
год. за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 10, під головуванням судді Л. О. Трегубенко.
З опублікуванням оголошення про виклик до суду,
відповідачка вважається повідомленою про день, час та
місце розгляду справи і в разі неявки до суду справа
Суддя Ушатий І. Г. може бути розглянута за її відсутності.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду знаходиться цивільна справа № 310/3623/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПРИВАТБАНК» до Сініциної Світлани Василівни про стягнення заборгованості.
Розгляд справи призначено на 26.07.2016 р. о 09 годині
20 хвилин в приміщенні Бердянського міськрайонного суду
за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 406, суддя Троценко Т. А., тел. (код 06153)
3-55-31.
Суд викликає Сініцину Світлану Василівну як відповідача.
Явка відповідача до суду є обов’язковою. В разі неявки
відповідача справа буде розглянута за наявними матеріаСуддя Здоровиця О. В. лами.

Новопсковський районний суд Луганської області
викликає Віндера Костянтина Юрійовича як відповідача в судове засідання для розгляду цивільної
справи ЄУ №420/1121/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Віндера К. Ю. про стягнення заборгованості, яке відбудеться 19 липня 2016 року о 09.30
год. (резервна дата судового засідання 22 липня
2016 року о 08.00 год.) у приміщенні Новопсковського районного суду за адресою: вул. Українська,
28, смт Новопсков Луганської області.
У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя А. Я. Волчко
Суддя Д. С. Тарасов

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає у порядку спеціального судового провадження кримінальне провадження за підозрою Протасова Аркадія Сергійовича за ч. 1 ст.
258-3 КК України, внесеного до ЄДРДР (42015050000000445).
Адреса проживання Протасова А.С.: Донецька обл., м. Горлівка,
вул. 60 років СРСР, 63/29. Він викликається до приміщення
Слов’янського міськрайонного суду на 18 липня 2016 року о 13
год. 00 хв.
Згідно із вимогами ст. 323 КПК України, суд розміщує інформацію про виклик обвинуваченого Протасова А.С. 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.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за позовною заявою Медведєвої Яни
Леонідівни до Медведєва Андрія Миколайовича про розірвання
шлюбу. На судове засідання по справі, яке призначено на 19
липня 2016 року о 08.00 годині (каб. №26), викликається відповідач Медведєв Андрій Миколайович, 20.09.1975 року народження, уродженець: м. Горлівка Донецької області, останнє
відоме місце його мешкання: Донецька область, м. Горлівка, вул.
Безсонова, б. 13, кв. 27.
Відповідачу пропонується надати до вищевказаної дати письмові заперечення щодо позову та посилання на докази, якими
він обґрунтовує. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157)
розглядає цивільну справу № 233/2582/16-ц за позовом Супрун
Ірини Миколаївни, Попової Людмили Леонідівни до Супруна Богдана Миколайовича про надання дозволу на виїзд дитини за кордон без згоди та супроводу батька.
Відповідач у справі Супрун Богдан Миколайович, 10.07.1996
р.н., останнє відоме місце проживання якого: м. Макіївка Донецької області, вул. Арзамаська, буд. 4, викликається до суду
на 18 липня 2016 року о 08.00 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.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
Донецька область, м. Бaxмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу № 219/3053/16-ц; 2/219/1914/2016 за позовною заявою
Уварової Валерії Юріївни до Уварова Деніса Сергійовича про надання дозволу на тимчасовий виїзд неповнолітньої дитини за
кордон без згоди одного із батьків.
Відповідач по справі Уваров Деніс Сергійович (останнє відоме
суду місце реєстрації за адресою: 86401, Донецька область, м.
Єнакієве, пр. 50 років Жовтня, 7/6) викликається 18 липня 2016
року на 15 годину 00 хвилин до суду, каб 301, для участі в розгляді справи по суті. Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідач повинен повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя О. В. Ільяшевич

Суддя Лутай A. M.

Суддя О. С. Малінов

Суддя Брежнев О. А.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 13 ЛИПНЯ

П’ЯТНАДЦЯТИЙ ЧЕМПІОН. Цього разу у португальців усе вийшло. Тренер переможців Фернанду Сантуш заявив: «Коли я казав команді, що можемо виграти Євро-2016, вони вірили!»
Отже, збірна Португалії — новий чемпіон Європи. П’ятнадцятий. Португальці виграли в фінальному поєдинку у господарів турніру — французів з мінімальним рахунком. М’яч на 81-тисячній
арені «Стад де Франс» у Сен-Дені в овертаймі, на 109-й хвилині,
ударом здалеку забив Едер.
Характерно, що перемогу португальська команда здобула без
свого знаного лідера світового футболу Кріштіану Роналду, який
усередині першого тайму через травму був змушений залишити
поле.
Це перший успіх португальців у Кубку Анрі Делоне. До цього піренейці зазнали фіаско від Греції (0:1) у фіналі домашнього Євро-

2004. По три рази континентальну першість вигравали Іспанія та
Німеччина, двічі — французи, по разу — СРСР, Італія, Голландія,
Чехословаччина, Данія та Греція.
Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш після фінального матчу Євро-2016 з Францією зазначив, що однією з причин успіху стали його взаємини з футболістами. «Я завжди казав:
ми — команда! Завжди говорив їм, що вони дуже талановиті, але
потрібно більше битися, бігати більше, ніж суперник, і бути більш
сконцентрованими, ніж суперник», — поділився рецептом успіху
Сантуш. Він також прокоментував роль Кріштіану Роналду в перемозі команди. «Наш капітан зробив величезний внесок у перемогу, це командний гравець з великої літери. Кріштіану двічі намагався повернутися на поле, та його присутність багато значила
і в роздягальні, й на лавці. Він, як і я, вірив, що сьогодні наш день».

«Ліве» пальне заправляли модулі
Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
СПРАВА №. На широку ногу
організували на Сумщині свій
підпільний бізнес ділки від АЗС,
які взяли на виробниче «озброєння» сучасні автоматизовані
паливно-заправні модулі. Вони

створили спеціалізовану мережу заправок, де використовували пластикові чипові карти.
Звісно, для цього не мали
жодних дозвільних документів,
порушували правила безпеки
тощо.
Такій діяльності поклали
край працівники податкової мі-

Провівши обшуки і слідчі дії,
вони виявили і вилучили понад
15 тисяч літрів дизельного
пального, два паливно-заправних модулі загальною вартістю
більш як 1,3 мільйона гривень.
Вирішується питання про
притягнення порушників до відповідальності.

ліції Головного управління ДФС
у Сумській області спільно з органами прокуратури та національної поліції. На підставі ухвал слідчого судді та доручення
прокурора вони відкрили кримінальне провадження, що кваліфікується за ч.1 ст. 275 Кримінального кодексу України.

Фото з сайту sport.unian.net

Наталія Прищепа —
вундеркінд середніх дистанцій
Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
ТРІУМФ ПО-ЄВРОПЕЙСЬКИ. Першу і, на жаль,
єдину медаль для збірної України, та зате найвищої проби, здобула на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Амстердамі 22-річна рівнянка
Наталія Прищепа.
«Вундеркінд середніх дистанцій», як називають її в
рідному місті, здійснила прорив на біговій доріжці між
двома сильними суперницями і на останніх 30 метрах
вирвалася вперед: у підсумку стала єдиною, хто зумів
вибігти з двох хвилин. Результат Наталії — 1.59,70.
Француженка Реней Ламот
була другою з результатом у
2.00,19 хв. Трійку замкнула
спортсменка із Швеції Ловізе
Ліндх, її час — 2:00,+37 хв.

Із таким результатом і в Ріо не соромно

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

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

Рівне та Україна радіють і
вже тримають кулаки за перемогу на Оліміпійських іграх у
Ріо-де-Жанейро: часу ж бо залишається обмаль! «У 2013-му
Наталія виграла золото на
юніорському чемпіонаті Європи
в Італії — їй тоді було 19, тепер
— цей тріумфальний забіг, —
ділиться емоціями голова відділення Національного олімпійського комітету в Рівненській
області Микола Петренчук. —
До речі, вона активно популяризує найдешевший і найдоступніший вид спорту — біг, разом з іншими професійними
спортсменами створила Rivne
Running Club. І не відмовляється брати участь у проекті «Розминка від чемпіона»: радо їде в
поліську глибинку, щоб зустрітися з дітлахами, можливо, навіть майбутніми олімпійцями».

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

Нiч
+17 +22
+17 +22
+17 +22
+17 +22
+17 +22
+17 +22
+15 +20
+15 +20
+15 +20
+17 +22
+13 +18
+17 +22
+17 +22

День
+29 +34
+29 +34
+29 +34
+29 +34
+29 +34
+29 +34
+29 +34
+29 +34
+29 +34
+29 +34
+29 +34
+29 +34
+29 +34

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

День
+29 +34
+29 +34
+29 +34
+30 +35
+28 +33
+29 +34
+30 +35
+30 +35
+30 +35
+30 +35
+30 +35
+30 +35
+32 +34

Укргiдрометцентр

На херсонських
пляжах аншлаг
Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
ВІДПОЧИНОК. Узбережжя Чорного та Азовського морів на Херсонщині масово заповнюють відпочиваючі. Ще наприкінці червня,
коли температура повітря піднялася до літніх 32-35 градусів і припинилися дощі, на місцеві курорти почали прибувати туристи. Цілком
заповнені пляжі на Арабатській стрілці, на чорноморських пляжах
Скадовська, Залізного Порту, Лазурного. З настанням тепла тут на
повну силу запрацювали пансіонати, готелі, розважальні заклади.
Місцеві жителі задоволені тим, що туристів багато. Адже для багатьох жителів приморських сіл і міст курортний сезон — пора заробітку. За рахунок туристів наповнюються і місцеві бюджети.
Як зазначила директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності, туризму і курортів Херсонської облдержадміністрації Тетяна Волинець, очікування щодо кількості туристів виправдовуються.
«Ми відвідали Арабатську
стрілку, Скадовськ та Залізний Порт. Справді, яблуку ніде
впасти. Важливо, що сезон
почали ще з квітня. Більше
людей їде в заповідник «Асканія-Нова», на травневі свята
майже повністю були заповнені заклади зеленого туризму, бази активного відпочинку, а тепер прийшла пора відпочинку на морі. Хто хотів заробляти і привабити туристів,
зробив все для цього».
Відмінність нинішнього курортного сезону в тому, що обласна влада заздалегідь поставила
завдання навести лад на дорогах. Як повідомляють в облдержадміністрації, до морських курортів відремонтували понад 90% дорожнього покриття. Місцева та обласна влада також стежить за поліпшенням інфраструктури на базах відпочинку. Серед новацій — розширення мережі 3G-зв’язку провідних мобільних операторів України
по всіх містах і містечках, куди приїжджають туристи. За словами
Тетяни Волинець, сервіс поліпшується, власники з радістю чекають
на гостей, що помітно в наведенні порядку на пляжах і на самих базах відпочинку. Працюють посилені патрулі поліції, місцева влада
намагається вирішити проблему з накопиченням сміття, покращується стан освітлення вулиць. Втім, і владі, і власникам баз відпочинку ще є над чим працювати.
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Сервіс поліпшується,
власники з радістю
чекають на гостей, що
помітно в наведенні
порядку на пляжах
і на самих базах
відпочинку.
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