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Парламент 
хоче спростити 
життя айтішникам 
і фрилансерам

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ. Учора Верховна Рада схвалила за осно-
ву проект закону про усунення адміністративних бар’єрів для екс-
порту послуг. Законопроект №4496 підтримали 246 депутатів. 
Документ зокрема пропонує спростити процедуру укладення зо-
внішньоекономічних договорів, бухгалтерського обліку та фінан-
сової звітності, а також скасувати валютний контроль для опера-
цій з експорту послуг, прав інтелектуальної власності. Проект за-
кону передбачає, що експортери послуг можуть укладати зовніш-
ньоекономічні договори (контракти) не лише в паперовому, а й в 
електронному форматі, а також через прийняття публічної офер-
ти, обміну електронними повідомленнями виставлення рахун-
ку (інвойсу). Крім того, законопроект закріпить заборону банкам 
вимагати переклад документів українською мовою, якщо вони 
оформлені англійською. Також, згідно із законопроектом, інвойс 
визнаватимуть первинним документом, що має спростити проце-
дури ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
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ЦИТАТА ДНЯ

АРСЕН АВАКОВ:

ЦИФРА ДНЯ

99 937     
заяв в електронному й паперовому 

вигляді подали абітурієнти за перший 
день вступної кампанії до вишів

«Ми плануємо 

впоратися 

з упровадженням цього 

сервісу впродовж 

дев’яти місяців».

Красти чиновникам 
стане важче

ДоВкіллЯ

«УК» з’ясовує проблеми 
зберігання й утилізації 
твердих побутових 
відходів на Черкащині 
й Слобожанщині

Україна приречена 
розвивати космічну галузь, 
адже на один вкладений у 
неї долар можна отримувати 
вісім доларів прибутку

ДЕРЖАВНИЙ іНТЕРЕС
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ТЕХНолоГіЇ. Громадськість отримає відкритий доступ 
в інтернеті до нової електронної системи декларування 
майна держслужбовців, що запрацює з середини серпня 

РОЗ’яСнЕння  
Центральної виборчої комісії щодо заборони надання виборцям, закладам, 
установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам товарів 
(крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора 

партії, за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки 
розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, 

кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей (непрямого 
підкупу) під час проведення проміжних виборів народних депутатів України 

17 липня 2016 року в одномандатних виборчих округах № 23 (Волинська 
область), № 27 (Дніпропетровська область), № 85 (Івано‑Франківська 

область), № 114 (Луганська область), № 151 (Полтавська область), 
№ 183 (Херсонська область) та № 206 (Чернігівська область) 

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

України» передвиборна агітація може здійснюватися у будь-яких формах і будь-якими засобами, що 
не суперечать Конституції України та законам України. 

разом з тим, згідно з частиною чотирнадцятою статті 74 Закону України «Про вибори народних 
депутатів України» забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням 
виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів 
(крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, за умови, що вар-
тість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, 
цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей. 

Центральна виборча комісія роз’яснює, що така передвиборна агітація або надання виборцям, за-
кладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам коштів або безоплатно чи 
на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших мате-
ріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати за або не голосу-
вати за певну політичну партію чи кандидата у народні депутати України або згадуванням назви пар-
тії чи імені кандидата, є непрямим підкупом виборців. 

Особи, винні в порушенні законодавства про вибори народних депутатів України, притягаються до 
кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом. 



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

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНи
ПОСТАНОВА

від 6 липня 2016 р. № 410
Київ

Про утворення Ідентифікаційного комітету 
з питань науки

Відповідно до частини четвертої статті 22 Закону України «Про наукову і на-
уково-технічну діяльність» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Утворити Ідентифікаційний комітет з питань науки.
2. Затвердити Положення про Ідентифікаційний комітет з питань науки, що

додається.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 6 липня 2016 р. № 410

ПОЛОЖЕННЯ
про Ідентифікаційний комітет з питань науки

1. Ідентифікаційний комітет з питань науки (далі — Ідентифікаційний комітет)
є дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Ідентифікаційний комітет у своїй діяльності керується Конституцією і за-
конами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради
України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету
Міністрів України, а також цим Положенням та регламентом роботи Ідентифі-
каційного комітету.

Ідентифікаційний комітет діє на принципах незалежності та прозорості.
3. Основним завданням Ідентифікаційного комітету є обрання на конкурсній

основі персонального складу Наукового комітету Національної ради з питань
розвитку науки і технологій (далі — Науковий комітет).

4. Ідентифікаційний комітет відповідно до покладених на нього завдань:
1) затверджує регламент роботи Ідентифікаційного комітету;
2) розробляє і подає МОН для внесення на розгляд Кабінету Міністрів України

Положення про конкурс щодо обрання членів Наукового комітету;
3) після проведення консультацій з вітчизняними та іноземними науковими

організаціями формує та подає МОН кваліфікаційні вимоги до кандидатів у
члени Наукового комітету, які оприлюднюються на офіційних веб-сайтах Кабі-
нету Міністрів України та МОН;

4) розглядає документи, подані кандидатами у члени Наукового комітету;
5) складає рейтинговий список кандидатів у члени Наукового комітету;
6) відбирає шляхом рейтингового голосування із загального числа кандидатів

осіб, які мають найкращі професійний досвід, знання і моральні якості для ви-
конання обов’язків членів Наукового комітету;

7) оприлюднює перелік кандидатів, які подали заяву на участь у конкурсі, а
також перелік осіб, обраних до складу Наукового комітету;

8) подає МОН заяву про відсутність конфлікту інтересів у обраних членів На-
укового комітету та членів Ідентифікаційного комітету, про те, що зазначені
особи не працюють в одній науковій установі, об’єднанні наукових установ, під-
розділі вищого навчального закладу і не є близькими особами згідно із Законом
України »Про запобігання корупції», складену на підставі відповідних письмових
заяв кожного з членів Ідентифікаційного комітету, яка оприлюднюється на офі-
ційних веб-сайтах Кабінету Міністрів України та МОН;

9) затверджує та подає МОН орієнтовний план роботи на період повноважень
Ідентифікаційного комітету, який оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Ка-
бінету Міністрів України та МОН;

10) у разі потреби за результатами роботи готує та подає Кабінетові Міністрів
України пропозиції щодо удосконалення роботи Ідентифікаційного комітету;

11) подає щороку до 1 березня Кабінетові Міністрів України доповідь про ре-
зультати роботи Ідентифікаційного комітету за попередній рік.

5. Кількісний склад Ідентифікаційного комітету становить дев’ять осіб.
Строк повноважень членів Ідентифікаційного комітету становить сім років

без права перезатвердження на другий строк.
Повноваження члена Ідентифікаційного комітету достроково припиняються

з таких підстав:
зазначення членом Ідентифікаційного комітету у своїй письмовій заяві не-

достовірної інформації про факти, передбачені підпунктом 8 пункту 4 цього По-
ложення;

подання ним заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
неможливість виконувати свої повноваження за станом здоров’я;
смерть члена Ідентифікаційного комітету.
До складу Ідентифікаційного комітету входять голова, заступник голови та

члени комітету. Голова та заступник голови обираються з числа членів Іденти-
фікаційного комітету на його засіданні.

Персональний склад Ідентифікаційного комітету затверджується Кабінетом
Міністрів України.

6. Ідентифікаційний комітет формується з вітчизняних та іноземних вчених,
які мають вагомі наукові здобутки, бездоганну наукову репутацію та довіру в
науковому середовищі, є докторами наук (для іноземних вчених — докторами
філософії) та мають досвід керівництва міжнародними проектами.

До складу Ідентифікаційного комітету не може входити особа:
яка за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
яка має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена

або не знята в установленому законом порядку;
яка за вироком суду позбавлена права обіймати відповідні посади;
яка за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопору-

шення — протягом року з дня набрання рішенням суду законної сили;
яка піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення

— протягом року з дня набрання рішенням суду законної сили;
яка підпадає під дію частин третьої і четвертої статті 1 Закону України «Про

очищення влади»;
відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких

застосовано положення Закону України «Про очищення влади»;
яка є керівником української наукової організації, наукової установи, вищого

навчального закладу;
яка має конфлікт інтересів з іншими членами Ідентифікаційного комітету;
яка працює в одній науковій установі, об’єднанні наукових установ, підрозділі

вищого навчального закладу з іншим членом Ідентифікаційного комітету;
яка є близькою особою з іншим членом Ідентифікаційного комітету згідно із

Законом України «Про запобігання корупції».
Пропозиції щодо кандидатів у члени Ідентифікаційного комітету подаються

українськими та іноземними науковими установами, науковими організаціями,
громадськими науковими організаціями, науковими фондами, а також міжна-
родними та національними радами з питань науки. Самовисування не допуска-
ється.

7. Під час формування першого складу Ідентифікаційного комітету форму-
ється рейтинговий список кандидатів у члени Ідентифікаційного комітету з числа
кандидатів, які відповідають вимогам, визначеним у статті 22 Закону України
«Про наукову і науково-технічну діяльність», але не увійшли до складу Іденти-
фікаційного комітету.

Рейтинговий список кандидатів у члени Ідентифікаційного комітету форму-
ється з метою забезпечення можливості заміщення членів Ідентифікаційного
комітету, які достроково припинили свої повноваження.

Кандидат на заміщення члена Ідентифікаційного комітету, який достроково
припинив свої повноваження, обирається МОН з числа осіб, включених до рей-
тингового списку кандидатів у члени Ідентифікаційного комітету відповідно до
рейтингу з урахуванням вимог, передбачених частиною шостою статті 22 Закону
України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Новий склад Ідентифікаційного комітету формується відповідно до статті 22
Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Процедура фор-
мування нового рейтингового списку кандидатів у члени Ідентифікаційного ко-
мітету розпочинається за півроку до закінчення останнього року повноважень
членів Ідентифікаційного комітету.

8. Члени Ідентифікаційного комітету виконують свої обов’язки на громад-
ських засадах.

9. Члени Ідентифікаційного комітету під час виконання своїх обов’язків по-
винні дотримуватися вимог Закону України «Про захист персональних даних».

10. Організаційною формою роботи Ідентифікаційного комітету є засідання,
що проводяться відповідно до затвердженого орієнтовного плану роботи.

Засідання Ідентифікаційного комітету веде голова, а за його відсутності —
заступник голови.

Засідання Ідентифікаційного комітету є правоможним, якщо на ньому при-
сутні більше ніж дві третини його загального складу.

Засідання Ідентифікаційного комітету можуть проводитися в режимі відео-
конференції.

Під час засідання здійснюється технічна підтримка (відео-, аудіозапис).
Засідання Ідентифікаційного комітету проводяться відкрито. На засіданнях

можуть бути присутні представники засобів масової інформації та наукової гро-
мадськості. Інформація про час та місце проведення засідання Ідентифікацій-
ного комітету оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Кабінету Міністрів
України та МОН не пізніше, ніж за два тижні до його початку.

11. Рішення Ідентифікаційного комітету фіксуються у протоколі засідання.
Ведення протоколу засідання Ідентифікаційного комітету здійснюється від-

повідальним представником МОН.
Протокол підписується усіма присутніми на засіданні членами Ідентифіка-

ційного комітету.
У разі проведення засідання у режимі відеоконференції до протоколу дода-

ються скановані листи погодження за підписом членів Ідентифікаційного комі-
тету у форматі ADOBE ACROBAT *.pdf (де * — назва файлу), отримані в
електронному вигляді.

У разі ведення засідання Ідентифікаційного комітету за особистою участю
окремих членів Ідентифікаційного комітету та участю окремих членів у режимі
відеоконференції протокол підписується усіма присутніми на засіданні членами
Ідентифікаційного комітету з доданням до нього сканованих листів погодження
за підписом членів Ідентифікаційного комітету, отримані в електронному вигляді
у форматі ADOBE ACROBAT *.pdf (де * — назва файлу).

Протокол засідання надсилається усім членам Ідентифікаційного комітету та
Кабінетові Міністрів України.

Протокол засідання розміщується на офіційних веб-сайтах Кабінету Міністрів
України та МОН.

Під час визначення кандидатури до складу Наукового комітету рішення Іден-
тифікаційного комітету вважається прийнятим за умови підтримки кандидатури
усіма членами Ідентифікаційного комітету, що взяли участь у засіданні.

Рішення з питань, пов’язаних з діяльністю Ідентифікаційного комітету, вва-
жається прийнятим за умови його підтримки не менш як двома третинами чле-
нів Ідентифікаційного комітету, що взяли участь у засіданні.

Член Ідентифікаційного комітету, який не підтримує рішення, може викласти
у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

У разі проведення засідання у режимі відеоконференції окрема думка члена
Ідентифікаційного комітету додається до протоколу у вигляді сканованого листа
за підписом цього члена Ідентифікаційного комітету, отриманого в електрон-
ному вигляді у форматі ADOBE ACROBAT *.pdf (де * — назва файлу).

12. Ідентифікаційний комітет має право отримувати в установленому порядку
від органів державної влади, наукових установ, наукових організацій, громад-
ських наукових організацій, наукових фондів інформацію, необхідну для вико-
нання покладених на нього завдань.

13. Ідентифікаційний комітет під час виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з органами державної влади, з вітчизняними та іноземними науко-
вими установами, науковими організаціями, громадськими науковими органі-
заціями, науковими фондами, а також міжнародними та національними радами
з питань науки.

14. Ідентифікаційний комітет використовує у роботі бланк із своїм наймену-
ванням.

15. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяль-
ності Ідентифікаційного комітету здійснює МОН.
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Першотравневий районний суд Донецької області (87400, смт Мангуш, вул. Котанова, 102 Пер-
шотравневого району Донецької області) розглядає цивільну справу за позовом Дубіної Любові
Іванівни до Іллічівської сільської ради Першотравневого району Донецької області, Латиш Лариси
Михайлівни, Капранова Андрія Яковича, Щетініна Сергія Вікторовича, Самарченко Марії Олексіївни,
треті особи: Ємельяненко Вікторія Ігорівна, Калюжна Любов Володимирівна, Чілікіна Ольга Ан-
дріївна, Горелік Зінаіда Аронівна, Магер Олег Олександрович, Коваленко Володимир Федорович,
про визнання недійсними рішень, визнання недійсними державних актів про право власності на
земельні ділянки та скасування їх державної реєстрації.

Відповідачі: Капранов Андрій Якович, зареєстрований за адресою: м. Маріуполь, вул. Купріна,
буд. 11, кв. 76, Донецька область, Щетінін Сергій Вікторович, зареєстрований за адресою: м. Ма-
ріуполь, вул. Чорноморська, буд. 14/9, кв. 18, Донецька область, треті особи: Калюжна Любов Во-
лодимирівна, зареєстрована за адресою: м. Маріуполь, вул. Зелинського, буд. 96, кв. 79, Донецька
область, Чілікіна Ольга Андріївна, зареєстрована за адресою: м. Красний Луч, м-н 2, буд. 18-б, кв.
156, Луганська область, Горелік Зінаіда Аронівна, зареєстрована за адресою: м. Маріуполь, пр.
Металургів, буд. 29, кв. 9, Донецька область, Магер Олег Олександрович, зареєстрований за ад-
ресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, буд. 182, кв. 2, Донецька область, Коваленко Володимир
Федорович, зареєстрований за адресою: м. Маріуполь, вул. Брестська, буд. 20, Донецька область,
викликаються на 20 липня 2016 року о 14.00 годині до Першотравневого районного суду, для
участі у розгляді справи по суті.

Капранову Андрію Яковичу, Щетініну Сергію Вікторовичу, Калюжній Любові Володимирівні, Чі-
лікіній Ользі Андріївні, Горелік Зінаіді Аронівні, Магеру Олегу Олександровичу, Коваленку Воло-
димиру Федоровичу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази до 20 липня
2016 року. У випадку неприбуття відповідачів та третіх осіб - вони повинні повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута у їхню відсутність за наявними матеріалами.

Суддя Скудін В. Є., кабінет № 5

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«САТИЛАТ ЛТД»

ідентифікаційний код 39830414, м. Київ, 
вул. Комісара Рикова, 2-А

Відповідно до Протоколу Загальних зборів учасників
№160707/001 від 7 липня 2016 року прийнято рішення про при-
пинення (ліквідацію) ТОВ «Сатилат ЛТД» (ідентифікаційний код
39830414, адреса місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Ко-
місара Рикова, 2-А) за рішенням Учасника відповідно до п.1 ч.1
ст. 110 Цивільного кодексу України. Запис про перебування
ТОВ «Сатилат ЛТД» у стані припинення (ліквідації) внесений до
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань 7 липня 2016 року.

Ліквідатором призначено Петруся Олександра Володимиро-
вича (який займав посаду Директора ТОВ «Сатилат ЛТД»).

Вимоги кредиторів до ТОВ «Сатилат ЛТД» приймаються про-
тягом двох місяців з дня прийняття рішення про припинення
(ліквідацію), а саме до 7 вересня 2016 року в письмовій формі
за адресою: Київ, вул. Комісара Рикова, 2-А.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове
засідання відповідача по справі № 409/1418/16-ц за позовом Петухова
О. Г. до Луганської міської ради про визнання права власності в порядку
спадкування.

Судове засідання відбудеться 19.07.2016 року о 08.00 год. (резервна
дата на 25.07.2016 року о 08.00 год.) у залі суду за адресою: Луганська
область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідач Луганська міська рада, місце реєстрації: 
м. Луганськ, вул. Коцюбинського, буд. 14.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсут-
ності за наявними доказами.

Суддя Полєно В. С.

Приморський районний суд м. Одеси викликає в судове засі-
дання як відповідача Хохлачева Михайла Михайловича у цивільній
справі № 522/475/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості. Судове засідання відбудеться 03 серпня 2016
року о 09 годині 30 хвилин у залі судових засідань № 210 в примі-
щенні Приморського районного суду м. Одеси, що розташований
за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33.

В разі неявки відповідача у судове засідання, суд розглядатиме
справу у його відсутності; в разі неявки особи, суд зобов’язує пові-
домити про причини цього.

Суддя Ю. Б. Свячена

Ємільчинський районний суд Житомирської області ви-
кликає відповідача Сахнюк Любов Володимирівну 19 червня
1962 року народження, у цивільній справі № 277/73/16-ц, за
позовом Третякової Галини Ігорівни до Третякова Олексан-
дра Володимировича, Сахнюк Любові Володимирівни про
визнання договору купівлі-продажу автомобіля укладеного
на підставі довідки рахунку недійсним, витребування майна
з чужого незаконного володіння, поділ спільного сумісного
майна подружжя в судове засідання, яке відбудеться 18
липня 2016 року о 14 годині 20 хвилин за адресою: Жито-
мирська область, смт Ємільчине, вул. Незалежності, 2, зал
№ 3. У разі неявки в судове засідання відповідача без по-
важних причин, справу буде розглянуто за його відсутності
на підставі наявних доказів.

Суддя Т. П. Прищепа

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО 
при здійсненні спеціального судового провадження

Новокаховський міський суд Херсонської області (розташований
за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, пр. Дніпровський,
1а, тел. 05549-4-32-22) повідомляє Охременко Артема Олексійо-
вича, 05 серпня 1985 року народження, зареєстрованого за адре-
сою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Довженка, 27/4, по
кримінальному провадженню № 22014230000000011 за обвину-
вальним актом відносно Охременка Артема Олексійовича, Шеремет
Руслана Анатолійовича, які обвинувачуються у вчиненні криміналь-
них правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст.
110 КК України як обвинуваченого, що 18 липня 2016 року о 10.00
годині відбудеться підготовче судове засідання під головуванням
судді Матвєєвої Н. В., в якому ваша участь є обов’язковою, ухилення
від явки на виклик суду (неприбуття на виклик без поважної при-
чини більш як два рази) обвинуваченого, відповідно до ч. 5 ст. 139
КПК України, є підставою для здійснення спеціального судового
провадження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО 
при здійсненні спеціального судового провадження

Новокаховський міський суд Херсонської області (розташований
за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, пр. Дніпровський,
1а, тел. 05549-4-32-22) повідомляє Шеремет Руслана Анатолійо-
вича, 22 липня 1973 року народження, зареєстрованого за адресою:
Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. М. Букіна, 4/53, по кри-
мінальному провадженню № 22014230000000011 за обвинувальним
актом відносно Охременка Артема Олексійовича, Шеремет Руслана
Анатолійовича, які обвинувачуються у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК
України, як обвинуваченого, що 18 липня 2016 року о 10.00 годині
відбудеться підготовче судове засідання під головуванням судді
Матвєєвої Н. В., в якому ваша участь є обов’язковою, ухилення від
явки на виклик суду (неприбуття на виклик без поважної причини
більш як два рази) обвинуваченого, відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК
України, є підставою для здійснення спеціального судового провад-
ження.

Шосткинський міськрайонний суд

Сумської області викликає відповідача

Конча Анатолія Григоровича, 02.05.1952

р.н. (останнє місце реєстрації: м. Шостка,

Сумська область, вул. Леніна, 5/7, у су-

дове засідання, яке відбудеться 15 липня

2016 року о 09.00 год. у приміщенні суду

за адресою: м. Шостка, вул. Свободи, 63,

каб. 11, у справі №2/589/748/16 за позо-

вом ПАТ «Приват Банк» до Конча А. Г.

про стягнення заборгованості за послуги.
Суддя В. О. Сінгур

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає Накай Ларису Володимирівну та Накай Віктора
Павловича як відповідачів у судове засідання для роз-
гляду цивільної справи ЄУ №420/937/16-ц за позовом
ПАТ КБ «Правекс-Банк» до Накай Л. В., Накай В. П. про
стягнення заборгованості, яке відбудеться 18 липня
2016 року о 16.00 год. (резервна дата судового засідання
- 22 липня 2016 року о 12.45 год.) у приміщенні Новоп-
сковського районного суду за адресою: вул. Українська,
28, смт Новопсков Луганської області.

У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Д. С. Тарасов

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Борисенко Євген Анатолійович,

02.06.1978 року народження, відповідно до ст. ст.
134, 135, 323 КПК України викликається на 15 год.
00 хв. 18 липня 2016 року до Хмельницького міськ-
районного суду (м. Хмельницький, вул. Героїв Май-
дану, 54, каб. 411, суддя Трембач О. Л., тел. 0(382)
70-27-54 для проведення судового розгляду у кри-
мінальному провадженні № 22014240000000022 за
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Поважні причини непри-
буття особи на виклик передбачені у ст. 138 КПК Ук-
раїни. Наслідки неприбуття на виклик передбачені у
ст. 139 КПК України.

П’ятихатським районним судом Дніпропетровської області
призначено до розгляду у судовому засіданні на 09 год. 30 хв.
03 серпня 2016 року справу № 190/972/16-ц провадження №
2/190/328/16 за позовною заявою Сербіна Олександра Мико-
лайовича до Аксютіна Андрія Станіславовича, Песчанського Ва-
дима Івановича, Зац Наталії Андріївни, П’ятихатської міської
громади в особі П’ятихатської міської ради Дніпропетровської
області, третя особа: відділ державної реєстрації П’ятихатської
районної державної адміністрації Дніпропетровської області, про
визнання права власності на 1/2 частину нежитлової будівлі, роз-
гляд справи відбудеться в залі судових засідань № 1 під голову-
ванням судді Семенникова О.Ю. в приміщенні суду за адресою:
Дніпропетровська область, м. П’ятихатки, вул. Шевченко, 114.

Суддя О. Ю. Семенников

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Соляникова Сергія Воло-
димировича про стягнення заборгованості.

Відповідач у справі Соляников Сергій Володимирович,
останнє відоме суду місцезнаходження: 86420, Донецька
обл., м. Єнакієве, вул. Червонофлотська, буд. 31, виклика-
ється на 18 липня 2016 р. об 11 год. 00 хв. до суду (каб. №
203) для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення на
позов та докази. У випадку неможливості прибуття, відпо-
відач повинен повідомити суд про причини неявки. За інших
обставин розгляд справи відбудеться за його відсутності.

Суддя Дубовик Р. Є.

 оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення 
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Втрачені свідоцтво про право власності 
для прогулянкових суден і свідоцтво 

про право плавання 
під Державним прапором України

від 23.05.2008 р. на судно BRP RXT 255 номер
корпусу YDV53879C808 бортовий номер 
ua 0519 DN, що належить Пилипишину 

Олександру Вікторовичу, 
вважати недійсними.

Втрачений оригінал свідоцтва 
про державну реєстрацію друкованого 

засобу масової інформації 
наукового журналу «Електротехнічні 

та комп’ютерні системи» 
серія KB № 17951-6801ПР від 26.07.2011,

виданий Державною реєстраційною 
службою України, вважати недійсним.

Втрачений договір купівлі-продажу,

посвідчений Другою київською 

нотаріальною конторою 29.11.2000 року

за реєстром № 4-8349, 

вважати недійсним.

Втрачений судновий білет

на судно «КРИМ-М» з бортовим 

номером ДНУ-0392К, виданий на ім’я

Дядюра Володимир Олександрович,

вважати недійсним.

Втрачений судновий білет 

№ 024724 від 04.04.07 р., 

власник Ніколаєв Володимир 

Костянтинович, на судно ОДА 0908к 

вважати недійсним.

Святошинський районний суд м. Києва викликає в су-
дове засідання як відповідача Заросила Костянтина
Георгійовича за позовом Заросила Вадима Георгійовича
до Заросила Костянтина Георгійовича, 3-тя особа: Свя-
тошинська районна у м. Києві державна адміністрація
про визнання особи такою, що втратила право користу-
вання жилим приміщенням, яке призначено до слухання
на 27 липня 2016 року о 09 год. 30 хв., яке відбудеться
в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Жилянська,
142, зал № 4.

У разі неявки в судове засідання відповідача без по-
важної причини розгляд справи буде проведено у його
відсутність за наявними доказами по справі.

Суддя Мазур І. В.

Дзержинський міський суд Донецької області
(85200, м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50
років Жовтня), 4) розглядає цивільну справу за по-
зовом ПАТ «Перший український міжнародний
банк» до Малюта Інесси Миколаївни, Дочірнього
підприємства ТОВ «Фармед» «Торгівельний дім «Па-
нацея», ТОВ Компанія «МДД», ТОВ «Фармед», ТОВ
«Компанія «CAT» про стягнення заборгованості. Від-
повідачі по справі Малюта Інесса Миколаївна (заре-
єстрована за адресою: м. Донецьк, Ленінський
район, вул. Камчатська, 22), Дочірнє підприємство
ТОВ «Фармед», «Торгівельний дім «Панацея» (міс-
цезнаходження: 86115, м. Макіївка, вул. Ніколаєва,
14), ТОВ Компанія «МДД» (86154, м. Макіївка, вул.
Цілинна, 2/19), ТОВ «Фармед» (місцезнаходження:
86115, м. Макіївка, вул. Ніколаєва, 14), ТОВ «Компа-
нія «CAT» (місцезнаходження: 86157, м. Макіївка,
вул. Леніна, 59), викликаються 30 серпня 2016 року
о 10.00 год. до суду, каб. № 7, для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття,
відповідачі повинні повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута за їх відсут-
ності.

Суддя В. В. Андреєв

Оболонський районний суд м. Києва викликає
Максимова Сергія Леонідовича як відповідача по ци-
вільній справі № 2/756/2538/16 за позовом Карпенко
Наталії Анатоліївни до Фізичної особи-підприємця
Максимова Сергія Леонідовича про захист прав спо-
живачів на 02 серпня 2016 року на 15.30 годину.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб. 18,
суддя К. А. Васалатій.

Наслідки неявки в судове засідання особи, яка
бере участь у справі, передбачені ст. ст. 169, 170
ЦПК України, ст. 185-3 КпАП України.

Втрачені документи: «Свідоцтво про право влас-
ності на судно» т/х НМС-67 ПВ № 000753, «Свідоцтво
про право плавання під державним прапором Ук-
раїни на судно» т/х НМС-67 KB № 001335, «Свідоц-
тво про право власності на судно» т/х НМС-69 ПВ 
№ 000752, «Свідоцтво про право плавання під дер-
жавним прапором України на судно» т/х НМС-69 KB
№ 001334, що належать Державному підприємству
«Адміністрація морських портів України», вважати
недійсними.

Долинський районний суд Івано-Франківської області по-
відомляє, що 22 липня 2016 року о 09.00 год. в приміщенні
суду за адресою: м. Долина, вул. Обліски, 115, Івано-Фран-
ківської області відбудеться розгляд цивільної справи 
№ 343/1185/16-ц за позовною заявою Ужела Ігоря Петро-
вича до Шовкун Галини Григорівни про стягнення аліментів
у твердій грошовій сумі.

У судове засідання викликають як відповідача, останнє
відоме місце проживання: с. Коржі, Роменського району,
Сумської області. Явка в судове засідання відповідача
обов’язкова. Про причини неявки вона зобов’язана повідо-
мити суд. У разі неявки відповідачки в судове засідання без
поважних причин справу буде розглянуто за наявними в
справі доказами без її участі.

Суддя Тураш В. А.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Ляшенка Вадима Івановича (про-
живає: м. Сєвєродонецьк Луганської області, пр. Хіміків,
25/12) у судове засідання з розгляду цивільної справи
за позовом Кудрявцевої Тетяни Сергіївни до Ляшенка
Вадима Івановича про стягнення сплаченого завдатку,
яке відбудеться 20.07.2016 року о 14 годині 00 хвилин у
приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сє-
вєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19.

У разі неявки на вказане судове засідання суд розгля-
датиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК
України.

Суддя І. О. Юзефович

Втрачені документи, а саме:
1. Свідоцтво про право плавання під державним

прапором — 1 шт.
2. Свідоцтво про право власності — 1 шт.
3. Свідоцтво про придатність малого судна до

плавання — 1 шт.
на судно № UA 0577 DN, власник - Відкрите акціо-

нерне товариство «Запорізький завод високоволь-
тної апаратури», код ЄДРПОУ 05755559 вважати
недійсними.

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє про те, що по ци-
вільних справах за позовами ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Акцентбанк» до:

29.05.2015 р.
Книшов Євген Петрович, справа № 409/1173/15-ц
01.06.2015 р.
Кущевський Євген Геннадiйович
15.06.2015 р.
Сокіркін Євген Олександрович, справа № 409/1375/15-ц
11.09.2015 р.
Баранов Олександр Володимирович, справа № 409/1903/15-ц
13.10.2015 р.
Бєляков Андрiй Миколайович, справа № 409/2367/15-ц
11.11.2015 р.
Онофрiєнко Дмитро Сергiйович, справа № 409/2662/15-ц
01.03.2016 р.
Благіна Ірина Іванівна, справа № 409/111/16-ц
09.03.2016 р.
Проценко (Кужель) Тетяна Олександрівна, справа № 409/257/16-ц
11.03.2016 р.
Уварова Юлія Сергіївна, справа № 409/370/16-ц
14.04.2016 р.
Ясюк Яна Олександрівна, справа № 409/562/16-ц
Пікалова Ольга Володимирівна, справа № 409/571/16-ц
Кравченко Олександр Павлович, справа № 409/566/16-ц
Кандаурова Наталія Володимирівна, справа № 409/569/16-ц
13.06.2016 р.
Попов Олександр Михайлович, справа № 409/1150/16-ц
Ігнатушин Дмитро Олександрович, справа № 409/1149/16-ц
Лінник Людмила Іванівна, справа № 409/1148/16-ц
Сидоренко Ірина Володимирівна, справа № 409/1143/16-ц
Калашнікова Вікторія Георгіївна, справа № 409/1151/16-ц
14.06.2016 р.
Голумб Петро Борисович, справа № 409/1098/16-ц
Каландія Хатуна Нодаріївна, справа № 409/1185/16-ц
Хандожко Володимир Миколайович, справа № 409/1188/16-ц
Воронкова Тетяна Георгіївна, справа № 409/1160/16-ц
Бондар Тетяна Миколаївна, справа № 409/1165/16-ц
Мироненко Руслан Іванович, справа № 409/1176/16-ц
Гула Валентина Іванівна, справа № 409/1173/16-ц 
21.06.2016 р.
Вороніна Людмила Євгенівна, справа № 409/1310/16-ц
Гусак Світлана Миколаївна, справа № 409/1254/16-ц
Гончарова Олександра Іванівна, справа № 409/1248/16-ц
22.06.2016 р.
Кругляков Олександр Ігорович, справа № 409/1322/16-ц
Жуков Геннадій Вікторович, справа № 409/1291/16-ц
Маняхина Гульнар Максутівна, справа № 409/1296/16-ц
24.06.2016 р.
Шека Тетяна Миколаївна, справа № 409/1300/16-ц
Чернякова Ірина Станіславівна, справа № 409/1317/16-ц
Шаркова Віта Михайлівна, справа № 409/1314/16-ц
Соболєв Євген Анатолійович, справа № 409/1307/16-ц
04.07.2016 р.
Купін Григорій Миколайович, справа № 409/1396/16-ц
06.07.2016 р.
Кулаков Михайло Вікторович, справа № 409/1403/16-ц
Остапенко Руслан Вікторович, справа № 409/1429/16-ц
Горячевський Олександр Андрійович, справа №409/1413/16-ц
Куліков Олексій Юрійович, справа № 409/1401/16-ц

Суддя В. В. Тімінський 

про стягнення заборгованості судом були ухвалені заочні рішення, позовні ви-
моги задоволені повністю або частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачам по справах, що заочне рішення може бути
переглянуто Білокуракинським районним судом Луганської обл. шляхом подання
відповідачем заяви про перегляд заочного рішення до цього суду протягом десяти
днів з дня опублікування цього оголошення.

Вознесенівський (Орджонікідзевський)
районний суд м.Запоріжжя викликає як
відповідача Аістова Сергія Петровича, дата
народження — 26.05.1961, останнє відоме
місце проживання — Запорізька обл., 
м. Запоріжжя, вул. Гагаріна буд. 2, кв. 44
для участі в судовому розгляді по цивіль-
ній справі №335/6921/16-ц (провадження
№ 2/335/1560/2016) за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Аістова Сергія Петровича
про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 28 липня
2016 року о 10 год. 30 хв. під головуванням
судді Шалагінової А. В., в приміщенні суду
за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги,
51.

Попереджаємо, що в разі неявки відпо-
відача в судове засідання без поважних
причин або неповідомлення про причини
неявки, справу буде розглянуто за його
відсутності.

Дубровицьким районним судом
Рівненської області 11.02.2016 року у
заочному порядку розглянуто ци-
вільну справу №560/33/15-ц за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Боричевської Світлани Миколаївни
про стягнення заборгованості.

Даним заочним рішенням позов
ПАТ КБ «ПриватБанк» було задово-
лено в повному обсязі. З повним тек-
стом рішення відповідач Боричевська
Світлана Миколаївна може ознайо-
митися, звернувшись до канцелярії
Дубровицького районного суду, за
адресою: м. Дубровиця, вул. Воро-
бинська, 22 Рівненської області. 

Суддя Сидоренко З. С.

20 червня 2016 року втрачені: Паспорт
громадянина України КР 120401, виданий
1 серпня 1996 року Ленінським РВ УМВС
України у Чернівецькій області на ім’я Чи-
курлій Сергій Олександрович; Довідка ДПІ
м. Чернівці від 7 вересня 1998 року про
присвоєння ідентифікаційного номера Чи-
курлію Сергію Олександровичу; Свідоцтво
про загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування, видане на ім’я Чикурлій
Сергій Олександрович.

У зв’язку з цим прошу вважати вище -
вказані документи недійсними, а у випадку
їх пред’явлення з метою укладення ци-
вільно-правових договорів, вчинення
інших правочинів, участі у господарських
правовідносинах, проведення державної
реєстрації, вчинення інших юридично зна-
чимих дій повідомити правоохоронні ор-
гани.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова (Радян-
ська), буд. 39а) розглядає цивільну справу за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Універсал Банк» до Дімакова
Дмитра Олександровича, Дімакової Юлії Леонідівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачі Дімакова Юлія Леонідівна, 3 січня 1983 року на-
родження, яка мешкає за останньою відомою адресою: вул.
Річна, буд. 52, кв. 15, м. Донецьк Донецької області, Дімаков
Дмитро Олександрович, 23 лютого 1980 року народження,
який мешкає за останньою відомою адресою: вул. Щорса, буд.
7, м. Зугрес Донецької області, викликаються до Добропіль-
ського міськрайонного суду Донецької області, як відповідачі
по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Універсал Банк» до Дімакова Дмитра Олександровича,
Дімакової Юлії Леонідівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 12 серпня 2016 року о 09.00
год. у приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. До-
бропілля, вул. Радянська, 39А.

У разі неявки відповідачів до суду справу буде вирішено на
підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя С. А. Притуляк

Голосіївський районний суд м. Києва викликає відповідача
Орищенка Дмитра Володимировича, останнє відоме місце
проживання: м. Київ, вул. Ломоносова, 41, гурт. 3, к. 4203, у
судове засідання, що призначено на 25 жовтня 2016 року о 15
годині 00 хвилин у цивільній справі № 752/19576/15-ц, про-
вадження по справі 2/752/3335/16 за позовом Військового ін-
ституту Київського національного університету імені Тараса
Шевченка до Орищенка Дмитра Володимировича про стяг-
нення витрат пов’язаних з утриманням у вищому військовому
навчальному закладі.

Одночасно повідомляємо, що на виконання вимог ч. 2 
ст. 77 ЦПК України сторони та інші особи, які беруть участь у
справі, зобов’язані повідомляти суд про причини неявки в су-
дове засідання. У разі неповідомлення суду про причини не-
явки, вважається, що сторони та інші особи, які беруть участь
у справі, не з’явились в судове засідання без поважних при-
чин.

У випадку неявки відповідача, відповідно до ст. 169 ЦПК
України, суд може розглянути справу в його відсутності на під-
ставі наявних у ній доказів. 

Адреса суду: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 3-а, кабінет №6.
Суддя А. В. Шумко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Блінова Вя-
чеслава Миколайовича (справа № 219/2374/16-ц); Боде-
ристова Андрія Анатолійовича (справа № 219/2374/16-ц)
про стягнення заборгованості.

Відповідачі у справі Блінов Вячеслав Миколайович,
останнє відоме суду місцезнаходження: 86491, До-
нецька область, м. Єнакієве, смт Ольховатка, вул. На-
гірна, буд. 80; Бодеристов Андрій Анатолійович,
останнє відоме суду місцезнаходження: 86417, До-
нецька область, м. Єнакієве, вул. Вільямса, буд. 44, ви-
кликаються на 18 липня 2016 р. о 10 год. 30 хв. до суду
(каб. №203), для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
на позов та докази. У випадку неможливості прибуття,
відповідачі повинні повідомити суд про причини не-
явки. За інших обставин розгляд справи відбудеться
за їхньої відсутності. 

Суддя Дубовик Р. Є.

Печерський районний суд м. Києва викликає
Сальнікова Івана Івановича у судове засідання як
відповідача, який проживає за адресою: вул. Уні-
верситетська, 16, кв. 27, м. Донецьк, у справі 
№ 757/4055/16-ц за позовом Вишневської Наталі
Петрівни до Сальнікова Івана Івановича про стяг-
нення аліментів, яке відкладено до 14.30 год. 21
липня 2016 року і відбудеться за адресою: м. Київ,
вул. Хрещатик, 42а, каб. 14, суддя Остапчук Т. В.

Пропонуємо подати всі раніше не подані докази.
Ви зобов’язані повідомити суд про причини не-

явки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засі-

дання без поважних причин або не повідомлення
суд про причини неявки, справу буде розглянуто у
вашу відсутність на підставі наявних у ній доказів.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр. Ло-
моносова, № 157) розглядає цивільну справу за позовом
Моторного (транспортного) страхового бюро України до
Лупинос Б. С. про відшкодування в порядку регресу ви-
трат, пов’язаних з виплатою страхового відшкодування.
Відповідач у цивільній справі № 233/2427/16-ц Лупинос
Богдан Сергійович, 18.10.1993 р.н., зареєстрований за ад-
ресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Пугачова, 1/58
викликається у судове засідання о 08.15 год. 19.07.2016
року. Розгляд зазначеної цивільної справи відбудеться в
приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду До-
нецької області (корп. № 2, каб. № 16).

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дач повинний повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за його відсутності. 

Суддя Т. О. Мартишева

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Зарембо Андрій Анатолійович,

11.03.1988 р.н., (прописаний за адресою: вул. 
В. Дивізії, 31, кв. 62, м. Рівне. Україна; інші останні
відомі досудовим слідством місця перебування:
вул. Федорівська, 114, с. М’ятин, Гощанського
району, Рівненська область, Україна та вул. Чехова,
49, м. Сургут, Тюменська область, Росія) відпо-
відно до вимог ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України
викликається 20 липня 2016 року об 11 год. 00 хв.
до старшого слідчого-криміналіста слідчого управ-
ління Головного управління Національної поліції в
Рівненській області Стрельчук Оксани Олексан-
дрівни у каб. № 57 за адресою: м. Рівне, вул. Хви-
льового, 2 (тел. 067-737-45-75), для проведення
слідчих та процесуальних дій у кримінальному
провадженні № 12012190080000136 від 30.12.2012
за п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України.

Квашко Олександр Анатолійович, останнє
відоме місце проживання: м. Луганськ, вул.
30 років Перемоги, 37, кв. 87, викликається
до Яготинського районного суду Київської
області, як відповідач у цивільній справі за
позовом Сердюкової Наталії Григорівни до
Квашка Олександра Анатолійовича, третя
особа - Служба у справах дітей Яготинської
районної державної адміністрації, про стяг-
нення аліментів та позбавлення батьківських
прав. Судове засідання відбудеться о 15 го-
дині 00 хвилин 29 липня 2016 року в примі-
щенні суду за адресою: Київська обл., 
м. Яготин, вул. Незалежності, 67. У разі не-
явки відповідача до суду, справу буде вирі-
шено на підставі наявних у ній даних та
доказів.

Суддя Ю. В. Бурзель

Ізюмський міськрайонний суд Харківської об-
ласті викликає відповідача Ковальова Володи-
мира Костянтиновича, який мешкає за адресою:
Харківська область, м. Ізюм, вул. М. Жукова, 5-а,
кв. 25, по справі № 623/1338/16-ц, 2/623/705/2016
року за позовом Товариства з обмеженою відпо-
відальністю «Фінансова компанія «Європейська
агенція з повернення боргів» до Ковальова Воло-
димира Костянтиновича про стягнення заборго-
ваності в судове засідання, яке відбудеться 18
липня 2016 року о 10 годині 00 хвилин.

Явка відповідача Ковальова Володимира Кос-
тянтиновича 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

Подільський районний суд м. Києва по-
відомляє, що розгляд цивільної справи
№758/1626/16-ц за позовом Атія Олени
Юріївни до Атія Ель Хусейні Хасановича,
третя особа: Служба у справах дітей По-
дільської в м. Києві РДА, про позбав-
лення батьківських прав та стягнення
аліментів відбудеться 02.08.2016 року о
17 год. у приміщенні суду (м. Київ, вул.
Хорива, 21, каб. 17) під головуванням
судді Неганової Н. В.

Роз’яснюємо, що відповідач має право
видати довіреність іншій особі, для пред-
ставлення своїх інтересів у суді, у разі не-
явки відповідача справу буде розглянуто
у його відсутність.

Деснянський районний суд м. Києва
викликає як відповідача Землякова Сергія
Миколайовича на розгляд цивільної
справи за позовом Сороки Олександра
Леонідовича до Землякова Сергія Мико-
лайовича про стягнення заборгованості.

Розгляд справи відбудеться 22.07.2016
року о 09 год. 30 хв. в приміщенні Дес-
нянського районного суду м. Києва
(02225, м. Київ, пр. Маяковського, 5-В,
каб. 30).

В разі неявки в судове засідання
справу буде розглянуто без вашої участі.

Суддя Галась І. А.

Сватівський районний суд Луганської
області, розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя
Перемоги, 34, викликає Євглевського 
Антона Ігоровича, як відповідача в судове
засідання по цивільній справі 
№ 426/1386/16-ц за позовною заявою Єв-
глевської Олександри Олександрівни до
Євглевського Антона Ігоровича про розір-
вання шлюбу, що відбудеться 19 серпня
2016 року о 09.00 год.

У разі неявки на вказане судове засі-
дання, суд розглядатиме справу без
вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя О. М. Попова



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

www.ukurier.gov.ua УРЯДОВИй КУР’ЄР14

оголошення
Арцизький районний суд Одеської області викликає Чулак

Нелю Іванівну, (20.04.1973 р.н., зареєстровану за адресою: вул.
Фрунзе, буд. № 116, с. Павлівка, Арцизького району, Одеської
області) як відповідача по цивільній справі № 492/270/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства комерційного
банку «ПРИВАТБАНК» до Чулак Нелі Іванівни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором. Розгляд справи призна-
чено на 18.07.2016 р. о 10 год. 00 хв. у залі № 1 Арцизького
районного суду Одеської області за адресою: вул. Орджонікідзе,
буд. № 29, м. Арциз, Одеської області, суддя Крутова О. М.,
тел./факс: (04845) 3-62-30, 3-14-38.

У разі неявки відповідача у судове засідання або неповідом-
лення про причину її неявки, справа буде розглянута у її відсут-
ність за наявними у справі матеріалами.

Арцизький районний суд Одеської області викликає Чулак
Нелю Іванівну, (20.04.1973 р.н., зареєстровану за адресою: вул.
Фрунзе, буд. № 116, с. Павлівка, Арцизького району, Одеської
області) як відповідача по цивільній справі № 492/270/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства комерційного
банку «ПРИВАТБАНК» до Чулак Нелі Іванівни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором. Розгляд справи призна-
чено на 05.08.2016 р. о 09 год. 45 хв. у залі № 1 Арцизького
районного суду Одеської області за адресою: вул. Орджонікідзе,
буд. № 29, м. Арциз, Одеської області, суддя Крутова О. М.,
тел./факс: (04845) 3-62-30, 3-14-38.

У разі неявки відповідача у судове засідання або неповідом-
лення про причину її неявки, справа буде розглянута у її відсут-
ність за наявними у справі матеріалами.

Арцизький районний суд Одеської області викликає Лівкоєва
Костянтина Олександровича, (12.05.1988 р.н., зареєстрованого
за адресою: вул. 28 Червня, буд. № 76, м. Арциз, Одеської об-
ласті) як відповідача по цивільній справі № 502/1726/15-ц за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «ПРИВАТБАНК» до
Лівкоєва Костянтина Олександровича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором. Розгляд справи призначено на
18.07.2016 р. о 09 год. 45 хв. у залі № 1 Арцизького районного
суду Одеської області за адресою: вул. Орджонікідзе, буд. № 29,
м. Арциз, Одеської області, суддя Крутова О. М., тел./факс:
(04845) 3-62-30, 3-14-38.

У разі неявки відповідача у судове засідання або неповідом-
лення про причину його неявки справа буде розглянута у його
відсутність за наявними у справі матеріалами.

Арцизький районний суд Одеської області викликає Лівкоєва
Костянтина Олександровича, (12.05.1988 р.н., зареєстрованого
за адресою: вул. 28 Червня, буд. № 76, м. Арциз, Одеської об-
ласті) як відповідача по цивільній справі № 502/1726/15-ц за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «ПРИВАТБАНК» до
Лівкоєва Костянтина Олександровича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором. Розгляд справи призначено на
05.08.2016 р. о 09 год. 30 хв. у залі № 1 Арцизького районного
суду Одеської області за адресою: вул. Орджонікідзе, буд. № 29,
м. Арциз, Одеської області, суддя Крутова О. М., тел./факс:
(04845) 3-62-30, 3-14-38.

У разі неявки відповідача у судове засідання або неповідом-
лення про причину його неявки, справа буде розглянута у його
відсутність за наявними у справі матеріалами.

Арцизький районний суд Одеської області викликає Раткову
Ганну Василівну, (04.03.1982 р.н., зареєстровану за адресою:
вул. Попової, буд. № 55, с. Веселий Кут, Арцизького району, Оде-
ської області) як відповідача по цивільній справі № 492/272/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного
банку «ПРИВАТБАНК» до Раткової Ганни Василівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. Розгляд справи
призначено на 05.08.2016 р. о 08 год. 00 хв. у залі № 1 Арцизь-
кого районного суду Одеської області за адресою: вул. Орджо-
нікідзе, буд. № 29, м. Арциз, Одеської області, суддя Крутова О. М.,
тел./факс: (04845) 3-62-30, 3-14-38.

У разі неявки відповідача у судове засідання або неповідом-
лення про причину її неявки, справа буде розглянута у її відсут-
ність за наявними у справі матеріалами.

Арцизький районний суд Одеської області викликає Раткову
Ганну Василівну, (04.03.1982 р.н., зареєстровану за адресою:
вул. Попової, буд. № 55, с. Веселий Кут, Арцизького району, Оде-
ської області) як відповідача по цивільній справі № 492/272/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного
банку «ПРИВАТБАНК» до Раткової Ганни Василівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. Розгляд справи
призначено на 18.07.2016 р. о 09 год. 00 хв. у залі № 1 Арцизь-
кого районного суду Одеської області за адресою: вул. Орджо-
нікідзе, буд. № 29, м. Арциз, Одеської області, суддя Крутова О. М.,
тел./факс: (04845) 3-62-30, 3-14-38.

У разі неявки відповідача у судове засідання або неповідом-
лення про причину її неявки, справа буде розглянута у її відсут-
ність за наявними у справі матеріалами.

Арцизький районний суд Одеської області викликає Маслен-
нікову Раїсу Вікторівну, (17.02.1994 р.н., зареєстровану за адре-
сою: вул. Піонерська, буд. № 24, м. Арциз, Одеської області) як
відповідача по цивільній справі № 492/435/16-ц за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «ПРИВАТБАНК» до Масленні-
кової Раїси Вікторівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Розгляд справи призначено на 18.07.2016
р. о 08 год. 00 хв. у залі № 1 Арцизького районного суду Одеської
області за адресою: вул. Орджонікідзе, буд. № 29, м. Арциз, Оде-
ської області, суддя Крутова О. М., тел./факс: (04845) 3-62-30,
3-14-38.

У разі неявки відповідача у судове засідання або неповідом-
лення про причину її неявки, справа буде розглянута у її відсут-
ність за наявними у справі матеріалами.

Арцизький районний суд Одеської області викликає Маслен-
нікову Раїсу Вікторівну, (17.02.1994 р.н., зареєстровану за адре-
сою: вул. Піонерська, буд. № 24, м. Арциз, Одеської області) як
відповідача по цивільній справі № 492/435/16-ц за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «ПРИВАТБАНК» до Масленні-
кової Раїси Вікторівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Розгляд справи призначено на 05.08.2016
р. о 09 год. 00 хв. у залі № 1 Арцизького районного суду Одеської
області за адресою: вул. Орджонікідзе, буд. № 29, м. Арциз, Оде-
ської області, суддя Крутова О. М., тел./факс: (04845) 3-62-30,
3-14-38.

У разі неявки відповідача у судове засідання або неповідом-
лення про причину її неявки, справа буде розглянута у її відсут-
ність за наявними у справі матеріалами.

Арцизький районний суд Одеської області викликає Балабуха
Олега Сергійовича, (05.06.1986 р.н., зареєстрованого за адре-
сою: вул. Орджонікідзе, буд. № 8, кв. 3, м. Арциз, Одеської об-
ласті) як відповідача по цивільній справі № 492/557/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства «ПРИВАТБАНК»
до Балабуха Олега Сергійовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Розгляд справи призначено на 18.07.2016
р. о 08 год. 30 хв. у залі № 1 Арцизького районного суду Одеської
області за адресою: вул. Орджонікідзе, буд. № 29, м. Арциз, Оде-
ської області, суддя Крутова О. М., тел./факс: (04845) 3-62-30,
3-14-38.

У разі неявки відповідача у судове засідання або неповідом-
лення про причину його неявки, справа буде розглянута у його
відсутність за наявними у справі матеріалами.

Арцизький районний суд Одеської області викликає Балабуха
Олега Сергійовича, (05.06.1986 р.н., зареєстрованого за адре-
сою: вул. Орджонікідзе, буд. № 8, кв. 3, м. Арциз, Одеської об-
ласті) як відповідача по цивільній справі № 492/557/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства «ПРИВАТБАНК»
до Балабуха Олега Сергійовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Розгляд справи призначено на 05.08.2016
р. о 08 год. 30 хв. у залі № 1 Арцизького районного суду Одеської
області за адресою: вул. Орджонікідзе, буд. № 29, м. Арциз, Оде-
ської області, суддя Крутова О. М., тел./факс: (04845) 3-62-30,
3-14-38.

У разі неявки відповідача у судове засідання або неповідом-
лення про причину його неявки, справа буде розглянута у його
відсутність за наявними у справі матеріалами.

Арцизький районний суд Одеської області викликає Сноп
Юрія Валерійовича, (13.04.1982 р.н., зареєстрованого за адре-
сою: вул. 28-го Червня, буд. № 171, кв. 3, м. Арциз, Одеської об-
ласті) як відповідача по цивільній справі № 492/433/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства «АКЦЕНТ-БАНК»
до Сноп Юрія Валерійовича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Розгляд справи призначено на 05.08.2016 р.
о 08 год. 15 хв. у залі № 1 Арцизького районного суду Одеської
області за адресою: вул. Орджонікідзе, буд. № 29, м. Арциз, Оде-
ської області, суддя Крутова О. М., тел./факс: (04845) 3-62-30,
3-14-38.

У разі неявки відповідача у судове засідання або неповідом-
лення про причину його неявки, справа буде розглянута у його
відсутність за наявними у справі матеріалами.

Арцизький районний суд Одеської області викликає Сноп
Юрія Валерійовича, (13.04.1982 р.н., зареєстрованого за адре-
сою: вул. 28-го Червня, буд. № 171, кв. 3, м. Арциз, Одеської об-
ласті) як відповідача по цивільній справі № 492/433/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства «АКЦЕНТ-БАНК»
до Сноп Юрія Валерійовича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Розгляд справи призначено на 18.07.2016 р.
о 08 год. 45 хв. у залі № 1 Арцизького районного суду Одеської
області за адресою: вул. Орджонікідзе, буд. № 29, м. Арциз, Оде-
ської області, суддя Крутова О. М., тел./факс: (04845) 3-62-30,
3-14-38.

У разі неявки відповідача у судове засідання або неповідом-
лення про причину його неявки, справа буде розглянута у його
відсутність за наявними у справі матеріалами.

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгляда-
ється цивільна справа за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до
Запорожця Дмитра Олександровича про стягнення забор-
гованості.

Відповідач по справі Запорожець Дмитро Олександрович,
який зареєстрований та проживає за адресою: Донецька об-
ласть, м. Горлівка, вул. Петрашевського, 27, викликається
на 08.30 год. 20 липня 2016 року до Слов’янського міськ-
районного суду в зал №5, для участі в судовому засіданні.

У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його
відсутність. 

Суддя М. В. Лаптєв

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дається цивільна справа за позовом ПАТ КБ «Приват
Банк» до Григорова Валерія Івановича про стягнення за-
боргованості.

Відповідач по справі Григоров Валерій Іванович, який
зареєстрований та проживає за адресою: Донецька об-
ласть, м. Горлівка, вул. Казарцева, 13/19, викликається на
11.30 год. 19 липня 2016 року до Слов’янського міськрай-
онного суду в зал № 5, для участі в судовому засіданні.

У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
у його відсутність. 

Суддя М. В. Лаптєв

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Білозерцевої Людмили
Анатоліївни про стягнення заборгованості.

Відповідачка у справі Білозерцева Людмила Анатоліївна,
останнє відоме суду місцезнаходження: 86404, Донецька об-
ласть, м. Єнакієве, вул. Вільямса, 42/8, викликається на 20
липня 2016 р. на 11 год. 30 хв. до суду (каб. № 203) для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення на
позов та докази. У випадку неможливості прибуття відпові-
дачка повинна повідомити суд про причини неявки. За інших
обставин розгляд справи відбудеться за її відсутності. 

Суддя Дубовик Р. Є.

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгляда-
ється цивільна справа за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до
Подорожнього Вадима Івановича про стягнення заборгова-
ності.

Відповідач по справі Подорожній Вадим Іванович, який
зареєстрований та проживає за адресою: Донецька область,
м. Горлівка, вул. Вознесенського, 35/10, викликається на
11.00 год. 19 липня 2016 року до Слов’янського міськра -
йонного суду в зал № 5, для участі в судовому засіданні.

У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його
відсутність. 

Суддя М. В. Лаптєв

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгляда-
ється цивільна справа за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до
Анисимова Романа Олександровича про стягнення заборго-
ваності.

Відповідач по справі Анисимов Роман Олександрович,
який зареєстрований та проживає за адресою: Донецька об-
ласть, м. Горлівка, вул. Фрунзе, 51, викликається на 11.15
год. 19 липня 2016 року до Слов’янського міськрайонного
суду в зал №5, для участі в судовому засіданні.

У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його
відсутність. 

Суддя М. В. Лаптєв

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгляда-
ється цивільна справа за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до
Зубова Дмитра Анатолійовича про стягнення заборгова-
ності.

Відповідач по справі Зубов Дмитро Анатолійович, який
зареєстрований та проживає за адресою: Донецька область,
м. Горлівка, вул. Кренкеля, 40, викликається на 15.00 год.
19 липня 2016 року до Слов’янського міськрайонного суду
в зал № 5, для участі в судовому засіданні.

У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його
відсутність. 

Суддя М. В. Лаптєв

В провадженні Жовтневого районного суду 
м. Маріуполя Донецької області (87500, м. Маріу-
поль, пр. Металургів, 31) знаходиться цивільна
справа за позовом ПАТ «Укрсиббанк» до Пилипенко
В. О., Уварової Г. В. про стягнення заборгованості.

Відповідач Уварова Ганна Вікторівна, 06.11.1969
року народження викликається для участі у розгляді
справи, який відбудеться 15 серпня 2016 року о
09.00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Ма-
ріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.

Суддя Скрипниченко Т. І. 

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає в
судове засідання як відповідача Захарченко Світлану
Володимирівну по цивільній справі за позовом За-
харченка Святослава Володимировича до Захар-
ченко Світлани Володимирівни про оспорювання
батьківства. (Останнє місце проживання: м. Суми,
вул. Писарівська, 20-А). Явка в судове засідання
обов’язкова. Про причини неявки необхідно повідо-
мити суд.

Засідання суду відбудеться 25.07.2016 року о
10.00 год. за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева,
12, каб. 12, пов. 2.

Суддя В. Г. Костенко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бах-
мут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
2/219/2424/2016 за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Юрінка
Андрія Валентиновича, Юрінко Ніни Валентинівни про стягнення
заборгованості.

Відповідачі у справі: Юрінко Андрій Валентинович, Юрінко
Ніна Валентинівна, останнє місце реєстрації: 84500, Донецька
область, м. Бахмут, пров. Цегельний, 20, викликаються на
18.07.2016 року о 08.45 годині до суду, каб. №213, для участі у
розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглядатися у їхню відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, 
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом Чем-
рука Олексія Олександровича до Публічного акціонерного товариства
«Орендне підприємство «Шахта Жданівська» про стягнення забор-
гованості по заробітній платі, по оплаті лікарняних, середнього заро-
бітку за весь час затримки з розрахунком при звільненні.

Відповідач у справі: представник Публічного акціонерного това-
риства «Орендне підприємство «Шахта Жданівська», що знаходиться
за адресою: 86391, м. Жданівка Донецької області, Шахта «Жданів-
ська», викликається на 10.30 годину 19 липня 2016 року до суду, каб.
№ 306, для участі у розгляді вказаної справи по суті.

Представнику відповідача пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен по-
відомити суд про причини неявки. В разі неявки відповідача відпо-
відно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України справа буде розглянута за його
відсутності.

Суддя O. М. Павленко

В провадженні Бориспільського міськрайонного
суду перебуває цивільна справа за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Універсал Банк» до
Близнюка Віктора Івановича про стягнення боргу за
кредитним договором.

У зв’язку з цим суд викликає Близнюка Віктора
Івановича у судове засідання, що відбудеться о 13
годині 00 хвилин 23 серпня 2016 року за адресою:
м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, 10, каб. 
№ 7.

Суддя Борець Є. О.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Гулакова Руслана Мико-
лайовича про стягнення заборгованості.

Відповідач у справі Гулаков Руслан Миколайович, ос-
таннє відоме суду місцезнаходження: 86485, Донецька обл.,
м. Єнакієве, смт Карло-Марксове, вул. Суворова, 3/1, викли-
кається на 20 липня 2016 р. на 13 год. 00 хв. до суду (каб.
№ 203) для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення на
позов та докази. У випадку неможливості прибуття, відпо-
відач повинен повідомити суд про причини неявки. За інших
обставин розгляд справи відбудеться за його відсутності.

Суддя Дубовик Р. Є.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бах-
мут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
2/219/1835/2016 за позовом ПАТ АКБ «Капітал» до Марченко
Надії Володимирівни про стягнення заборгованості.

Відповідачка у справі Марченко Надія Володимирівна, ос-
таннє місце реєстрації: Донецька область, Бахмутський р-н, 
с. Парасковіївка, вул. Леніна, 155, викликається на 18.07.2016
року о 08.30 годині до суду, каб. №213, для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачка повинна по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглядатися у її відсутність. 

Суддя Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бах-
мут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
2/219/2453/2016 за позовом Шподарєвої Вікторії Сергіївни до
Лисака В’ячеслава Кузьмича про визнання особи такою, що
втратила право користування житловим приміщенням.

Відповідач у справі Лисак В’ячеслав Кузьмич, останнє місце
реєстрації: Донецька область, м. Бахмут, вул. Чайковського,
16/32, викликається на 19.07.2016 року о 09.00 годині до суду,
каб. №213, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглядатися у його відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом Заєць Тамари Миколаївни
до Заєць Василя Івановича про визнання особи такою,
що втратила право користування житловим приміщен-
ням.

Відповідач Заєць Василь Іванович викликається до
каб. № 18 суду на 21 липня 2016 року на 09 годину 00
хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідача, справа
буде розглянута у його відсутності за наявними дока-
зами.

Суддя Бікезіна О. В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157)
розглядає цивільну справу № 233/2717/16-ц за позовом Полі-
вода Юлії Вікторівни до Полівода Андрія Володимировича про
розірвання шлюбу.

Відповідач у справі Полівода Андрій Володимирович,
04.07.1988 р.н., останнє відоме місце проживання якого: м. Ма-
кіївка Донецької області, вул. Р.Люксембург, буд. 167, виклика-
ється до суду на 19 липня 2016 року о 08.20 годині, каб. № 15,
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
за його відсутності. 

Суддя О. С. Малінов

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157)
розглядає цивільну справу № 233/1912/16-ц за позовом Тітаре-
вої Ганни Анатоліївни до Тітарева Олексія Івановича про розір-
вання шлюбу.

Відповідач у справі Тітарев Олексій Іванович, 10.12.1980 р.н.,
останнє відоме місце проживання якого: м. Сніжне Донецької
області, вул. Ярославського, буд. 10, викликається до суду на 19
липня 2016 року о 08.30 годині, каб. № 15, для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
за його відсутності. 

Суддя О. С. Малінов

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бах-
мут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
2/219/1717/2016 за позовом ПАТ АКБ «Капітал» до Таран Кате-
рини Карпівни про стягнення заборгованості.

Відповідачка у справі Таран Катерина Карпівна, останнє місце
реєстрації: Донецька область, м. Бахмут, вул. Польова, 43/14, ви-
кликається на 18.07.2016 року о 08.35 годині до суду, каб. №213,
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачка повинна по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглядатися у її відсутність. 

Суддя Хомченко Л. І.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) роз-
глядає цивільну справу № 2/243/2426/2016 за позовом
Смирнової Віолети Валеріївни до Смирнова Олександра
Олександровича про поділ майна подружжя. Відповідач у
справі Смирнов Олександр Олександрович, останнє відоме
місце мешкання якого: м. Горлівка, вулиця Верхня будинок
12 викликається до суду на 28 липня 2016 року на 13 годину
00 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачеві пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач по-
винен повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за його відсутністю.

Суддя М. О. Гусинський

Великоновосілківським районним судом Донецької
області 5 липня 2016 року розглянуто цивільну справу
№ 220/943/16-ц, провадження №2/220/372/16 за позо-
вом ПАТ «Укрсоцбанк» до Ловіцького Юрія Івановича,
Ловіцької Наталії Володимирівни про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.

Даним заочним рішенням позов ПАТ «Укрсоцбанк»
було задоволено. З повним текстом рішення відповідачі
можуть ознайомитися, звернувшись до канцелярії Ве-
ликоновосілківського районного суду за адресою: До-
нецька область, Великоновосілківський район, смт
Велика Новосілка, вул. Фонтанна, 21.

Суддя О. М. Якішина
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Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає як відповідача Слободенюк Наталію
Аркадіївну, 26.03.1980 р.н., м. Луганськ, пр. Костіна,
8а, в судове засідання по цивільній справі 
№ 409/1058/16-ц за позовом ПАТ «Ідея Банк» про
звернення стягнення на предмет застави, що відбу-
деться 09.08.2016 року об 11 год. за адресою: 92200,
смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Із опублікуванням цього оголошення відповідач
вважається належним чином повідомленим про час,
день та місце проведення судового засідання.

Суддя В. Г. Скворцова

Оболонський районний суд м. Києва викликає в
судове засідання Аль-Хасуда Мустафу як відпові-
дача по цивільній справі № 2/756/3806/16
(756/6355/16-ц) за позовом Ільєнченко Людмили
Миколаївни до Аль-Хасуда Мустафи про визнання
шлюбу недійсним, внаслідок фіктивності.

Судове засідання відбудеться 15 серпня 2016 р. о
10.00 годині в приміщенні Оболонського районного
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Тимошенка,
2-є, каб. 15.

Суддя Д. Г. Камбулов

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запо-
різької області знаходиться цивільна справа за № 310/4248/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоц-
банк» до Шмідт Олени Петрівни, Шмідт Володимира Генрі-
ховича про стягненні заборгованості за кредитним
договором. Судовий розгляд справи призначено на 29 сер-
пні 2016 року о 13 год. 00 хв. в приміщенні Бердянського
міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, 
м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 409. Суддя Парій О. В.,
тел. (код 06153) 4-70-63). Суд викликає Шмідт Олену Пет-
рівну, Шмідт Володимира Генріховича як відповідачів. Явка
до суду є обов’язковою. В разі неявки справа розглядати-
меться за наявними матеріалами.

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає Щербакова Олександра Валерійовича, як відпо-
відача, у судове засідання для розгляду цивільної справи
ЄУ № 420/3521/15-ц (Провадження № 2/420/250/16) за
позовом ПАТ «ВіЕйБіБанк» до Щербакова Олександра
Валерійовича, про стягнення заборгованості, яке відбу-
деться 28 липня 2016 року о 14 год. 40 хв. (резервна
дата судового засідання 02 серпня 2016 року о 14 год.
40 хв.), в приміщенні Новопсковського районного суду
за адресою: вул. Українська, 28, смт Новопсков, Луган-
ської області.

У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Ю. О. Бондар

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської
області викликає в судове засідання як відповідача гр. Ук-
раїни Приходька Євгенія Володимировича, 06.07.1974 року
народження, останнє відоме місце реєстрації проживання:
Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Б.
Хмельницького, 84, кв. 83 у справі за позовом Приходька
Володимира Павловича до Приходька Євгенія Володимиро-
вича, третя особа: Комунальне підприємство «Виробниче
управління житлово-комунального господарства» про ви-
знання особи такою, що втратила право користування жит-
ловим приміщенням на 10.00 год. 25 липня 2016 року.

У разі неявки відповідача у судове засідання суд розгляне
справу на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Рева О. І.

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київ-
ської області викликає в судове засідання як відповідача
гр. України Графову Світлану Павлівну, 16.10.1935 року
народження, останнє відоме місце реєстрації прожи-
вання: Київська область, м. Переяслав-Хмельницький,
вул. Сковороди, буд. 58, кв. 2 у справі за позовом Гра-
фової Валерії Олександрівни до Графової Світлани Па-
влівни про визнання особи такою, що втратила право
користування житловим приміщенням на 10.00 год. 19
липня 2016 року.

У разі неявки відповідача у судове засідання суд роз-
гляне справу на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Рева О. І.

Сколівський районний суд Львівської області викли-
кає Царинського Василя Михайловича, в судове засі-
дання як відповідача у цивільні справі за позовом
Публічного акціонерного товариства «Українська стра-
хова компанія «Княжна Вієнна Іншуранс Груп» до Царин-
ського Василя Михайловича про відшкодування
матеріальної шкоди.

Судове засідання відбудеться о 10 год. 00 хв.
01.08.2016 р. у приміщенні суду за адресою: м. Сколе,
вул. Д. Галицького, 8, Львівської області.

У випадку неявки відповідача Царинського Василя
Михайловича справу буде розглянуто у його відсутності
на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Ясінський Ю. Є.

Викликаю Сухініна Віталія Валерійовича, останнє ві-
доме місце проживання м. Донецьк, вул. Савченко,
19/26, в судове засідання, яке призначене на 18 липня
2016 року о 09-40 годині в приміщенні Берегівського
районного суду Закарпатської області (м. Берегове, вул.
Бетлена Габора, 3, Закарпатської області), як відповідача
у цивільній справі за позовом Сухініної Крістини Ігорівни
до Сухініна Віталія Валерійовича, третя особа без само-
стійних вимог на стороні відповідача виконавчий комітет
Берегівської міської ради Закарпатської області в особі
служби у справах дітей, про розірвання шлюбу та визна-
чення місця проживання дитини. У разі неявки відпові-
дача справа може бути розглянута за його відсутності.

Суддя Драб В. І.

Старобільський районний суд Луганської області викли-
кає Магденко Вероніку Станіславівну, яка мешкає за адре-
сою: Луганська обл., м. Красний Луч, вул. Нагорна буд. 21,
кв. 2, як відповідача у судове засідання по цивільній справі 
№ 431/2028/16 р. провадження № 2/431/624/16 за позовом
ПАТ «Банк Форум» до Кривошеєва М. В., Демент’єва М. Ю.,
Магденко B. C. про стягнення заборгованості за кредитним
договором, яке відбудеться 19 липня 2016 року о 09 годині
00 хв. в приміщенні суду за адресою: Луганська область, 
м. Старобільськ, вул. Миру (Пролетарська), 38а.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розгляда-
тиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Олійник С. В.

Білоцерківський міськрайонний суд Київської об-

ласті викликає Фастовець Ганну Володимирівну по

цивільній справі № 357/4980/16-ц за позовом Пуб-

лічного акціонерного товариства «Київобленерго»

про стягнення коштів за електроенергію на

18.07.2016 року на 12 год. 00 хв. Адреса суду: м. Біла

Церква, вул. Першотравнева, 4а, зал суду № 4.

Суддя О. В. Бондаренко

Старобільський районний суд Луганської області викли-
кає Кривошеєва Максима Володимировича, який мешкає за
адресою: Луганська обл., м. Антрацит, с. Кріпенське, вул. 
Хімічна, буд. 23, кв. 3, як відповідача у судове засідання 
по цивільній справі № 431/2028/16 р. провадження 
№ 2/431/624/16 за позовом ПАТ «Банк Форум» до Криво-
шеєва М. В., Демент’єва М. Ю., Магденко B. C. про стягнення
заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 19
липня 2016 року о 09 годині 00 хв. в приміщенні суду за ад-
ресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Пролетар-
ська, 38а.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розгляда-
тиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Олійник С. В.

Старобільський районний суд Луганської області викли-
кає Демент’єва Максима Юрійовича, який мешкає за адре-
сою: Луганська обл., м. Красний Луч, м-н 2 буд. 5, кв. 59, як 
відповідача у судове засідання по цивільній справі 
№ 431/2028/16 р. провадження № 2/431/624/16 за позовом
ПАТ «Банк Форум» до Кривошеєва М. В., Демент’єва М. Ю.,
Магденко B. C. про стягнення заборгованості за кредитним
договором, яке відбудеться 19 липня 2016 року о 09 годині
00 хв. в приміщенні суду за адресою: Луганська область, 
м. Старобільськ, вул. Миру (Пролетарська), 38а.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розгляда-
тиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Олійник С. В.

Арцизький районний суд Одеської області викликає Доро-
шенко Ганну Миколаївну, (07.08.1965 р.н., зареєстровану за ад-
ресою: вул. Інтернаціональна, буд. № 4, кв. 58, м. Арциз, Одеської
області) як відповідача по цивільній справі № 492/548/16-ц за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «ПРИВАТБАНК» до
Дорошенко Ганни Миколаївни про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Розгляд справи призначено  на
18.07.2016 р. о 08 год. 15 хв. у залі № 1 Арцизького районного
суду Одеської області за адресою: вул. Орджонікідзе, буд № 29,
м. Арциз, Одеської області, суддя Крутова О. М., тел./факс:
(04845) 3-62-30, 3-14-38.

У разі неявки відповідача у судове засідання або неповідом-
лення про причину її неявки, справа буде розглянута у її відсут-
ність за наявними у справі матеріалами.

Арцизький районний суд Одеської області викликає Доро-
шенко Ганну Миколаївну, (07.08.1965 р.н., зареєстровану за ад-
ресою: вул. Інтернаціональна, буд. № 4, кв. 58, м. Арциз, Одеської
області) як відповідача по цивільній справі № 492/548/16-ц за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «ПРИВАТБАНК» до
Дорошенко Ганни Миколаївни про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Розгляд справи призначено  на
05.08.2016 р. о 08 год. 45 хв. у залі № 1 Арцизького районного
суду Одеської області за адресою: вул. Орджонікідзе, буд. № 29,
м. Арциз, Одеської області, суддя Крутова О. М., тел./факс:
(04845) 3-62-30, 3-14-38.

У разі неявки відповідача у судове засідання або неповідом-
лення про причину її неявки, справа буде розглянута у її відсут-
ність за наявними у справі матеріалами.

Дунаєвецький районний суд Хмельницької області викли-
кає в судове засідання Коренного Сергія Анатолійовича
(17.09.1975 р.н.) мешканця: вул. Станіславського, 50, кв. 72,
м. Суходільськ Краснодонського району Луганської області,
як відповідача по цивільній справі №674/816/16-ц, пров.
№2/674/523/16 за позовом Коренної Лілії Миколаївни до Ко-
ренного Сергія Анатолійовича про стягнення аліментів, яке
відбудеться 21.07.2016 р. о 08.30 год. у залі суду за адре-
сою: 32400, Хмельницька область, м. Дунаївці, вул. Красін-
ських, 11.

В разі неявки відповідача в судове засідання або непові-
домлення про причину неявки, справа буде розглянута за
наявними матеріалами за їхньої відсутності (заочний роз-
гляд).

Суддя О. М. Маринчак

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2)
розглядає цивільну справу за позовом Лисиціної Вікторії
Євгенівни до Горлівської міської ради про визнання
права власності. Відповідач у справі Горлівська міська
рада, останнє відоме місце проживання: м. Горлівка, пр.
Перемоги, буд. 67, викликається на 18 липня 2016 року
на 08 годину 00 хвилин до суду для участі у розгляді
справа по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Чемодурова Н. О.

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача у судове засідання Сагіну
Ірину Володимирівну по справі № 433/800/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства «Ідея
Банк» до Сагіної Ірини Володимирівни про звер-
нення стягнення на предмет застави.

Засідання відбудеться 28 липня 2016 року о 15
год. 00 хв. за адресою: Луганська область, смт Тро-
їцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну
справу за позовом Беряльцевої Наталії Миколаївни до Квітко
Сергія Миколайовича, про надання дозволу на виїзд дитини за
кордон без згоди батька. Відповідач у справі Квітко Сергій Ми-
колайович останнє відоме місце проживання: Донецька область,
м. Горлівка, вул. Кутузова, буд. 48, викликається на 18 липня
2016 року на 08 годину 20 хвилин до суду для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
у його відсутність.

Суддя Чемодурова Н. О.

Березанський міський суд Київської області ви-
кликає в судове засідання відповідача Якименка
Сергія Миколайовича по справі за позовом Сивака
Олега Володимировича про стягнення боргу.

Судове засідання відбудеться 26 липня 2016 року
о 14 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: вул.
Шевченків шлях, 32, м. Березань Київської області.
В разі неявки відповідача Якименка Сергія Мико-
лайовича в судове засідання справа буде розглянута
за його відсутності.

Суддя І. О. Капшученко

Старобільський районний суд викликає Мітченка Воло-
димира Олександровича, який проживає за адресою: вул.
Петровського, буд. 75, кв. 65, м. Антрацит Луганської об-
ласті, як відповідача в судове засідання по цивільній справі
№ 2/431/837/2016 року за позовом Гребенюк Яни Станісла-
вівни до Мітченка Володимира Олександровича про надання
дозволу на виїзд за кордон неповнолітньої дитини без згоди
батька, яке відбудеться 22 липня 2016 року о 10 год. 00 хв.
у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Ста-
робільськ, вул. Миру, 38-«а».

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розгляда-
тиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. М. Березка

Хмельницький міськрайонний суд повідомляє, що
цивільна справа за позовом Тетірез Ангеліни Михай-
лівни до Ципіна Сергія Олександровича про надання
дозволу на виїзд за кордон дитини без згоди батька
призначена до розгляду на 18.07.2016 року о 16 год.
00 хв. за адресою: м. Хмельницький, вул. Г. Май-
дану, 54, каб. 304, 3 поверх. 

Явка в судове засідання Ципіна Сергія Олексан-
дровича обов’язкова. 

Суддя О. В. Мазурок

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як від-
повідачів: Смірнова Іллю Васильовича, Смірнову Лідію
Василівну за позовом Кушніренко Валентини Олексан-
дрівни до Смірнова Іллі Васильовича, Смірнової Лідії Ва-
силівни про визнання права власності в порядку
набувальної власності. Судове засідання відбудеться 2
серпня 2016 року о 14 годині 30 хвилин у приміщенні
Суворовського районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68, зала судо-
вих засідань № 21. У разі неявки Смірнова Іллі Васильо-
вича, Смірнової Лідії Василівни судове засідання буде
проведене у їхню відсутність.

Суддя B. К. Кисельов

Дунаєвецький районний суд Хмельницької області викликає
в судове засідання Бутля Світлану Анатоліївну (10.10.1968 р.н.)
та Бутля Андрія Вікторовича (10.04.1995 р.н.) мешканців: вул.
Київська, 8/14, м. Дунаївці Хмельницької області, як відповідачів
по цивільній справі №674/814/16-ц, пров. №2/674/521/16 за по-
зовом Бутля Віктора Вікторовича до Бутля Світлани Анатоліївни,
Бутля Андрія Вікторовича про визнання особи такою, що втра-
тила право користуватися житловим приміщенням, яке відбу-
деться 20.07.2016 р. о 13.30 год. у залі суду за адресою: 32400,
Хмельницька область, м. Дунаївці, вул. Красінських, 11.

В разі неявки відповідачів у судове засідання або неповідом-
лення про причину неявки, справа буде розглянута за наявними
матеріалами за їхньої відсутності (заочний розгляд).

Суддя О. М. Маринчак

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропет-

ровської області (суддя Гаврилов В. А.) повідомляє,

що 8 червня 2016 року суддею Гавриловим В. А.

було винесено заочне рішення по цивільній справі

№ 185/3420/16-ц за позовом ПАТ «Державний екс-

портно-імпортний банк» до Алексашкіної Ганни Ми-

колаївни про звернення стягнення.

Останнє місце проживання відповідачки: м. До-

нецьк.

Відповідач Біляк Денис Володимирович виклика-

ється у Вінницький міський суд Вінницької області

(м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, зал № 18) на су-

довий розгляд 01.09.2016 р. о 15 год. у справі за по-

зовом Печенюка В. П. про визнання договору

купівлі-продажу недійсним та витребування майна у

добросовісного покупця.

Суддя О. П. Король

Трушова Лілія Олексіївна, 03.12.1983 року народження,
уродженка: с. Благодатне (Радгоспне), Скадовського
району, Херсонської області, останнє відоме місце прожи-
вання: Херсонська область, Скадовський район, с. Благо-
датне (Радгоспне), вул. 40 років Перемоги, буд. № 67,
викликається як відповідачка по цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційного банку
«ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Судовий розгляд відбудеться 26.07.2016 року о
09 год. в приміщенні Скадовського районного суду розта-
шованого в м. Скадовську, Херсонської області, вул. Ман-
губінська, 39. У разі неявки, справа розглядатиметься за
наявними доказами.

Суддя Н. І. Ведмідська

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Шафаренко Богдан Миколайович,

05.11.1990 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-
5 КПК України викликається 18 липня 2016 року на 11.00
год. до старшого слідчого Генеральної прокуратури Ук-
раїни Музики В.М. у каб. № 209 за адресою: м. Київ, вул.
Борисоглібська, 18 (тел.: 044-200-70-79), для прове-
дення слідчих та процесуальних дій у кримінальному
провадженні № 42015000000001642 за ч. 4 ст. 41, ч. 3
ст. 365 (в редакції від 07.04.2011); ч. 3 ст. 258 (в редакції
від 21.09.2006); ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 4 ст. 41, п.п. 1, 5,
12 ч. 2 ст. 115 (в редакції від 05.11.2009); ч. 4 ст. 41, ч. 2
ст. 15, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 (в редакції від 05.11.2009),
ч. 2 ст. 262 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Проноза Євген Костянтинович,

05.01.1982 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-
5 КПК України викликається 18 липня 2016 року на 12.00
год. до старшого слідчого Генеральної прокуратури Ук-
раїни Музики В.М. у каб. № 209 за адресою: м. Київ, вул.
Борисоглібська, 18 (тел.: 044-200-70-79), для прове-
дення слідчих та процесуальних дій у кримінальному
провадженні № 42015000000001642 за ч. 4 ст. 41, ч. 3
ст. 365 (в редакції від 07.04.2011); ч. 3 ст. 258 (в редакції
від 21.09.2006); ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 4 ст. 41, п.п. 1, 5,
12 ч. 2 ст. 115 (в редакції від 05.11.2009); ч. 4 ст. 41, ч. 2
ст. 15, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 (в редакції від 05.11.2009),
ч. 2 ст. 262 КК України.

Кам’янець-Подільський міськрайсуд Хмельницької
обл. повідомляє, що 22 липня 2016 року об 11 год. 30
хв. в приміщенні суду по вул. Драй-Хмари, 7/2, в 
м. Кам’янець-Подільський, суддя Вдовичинський А. В.,
буде розглядатися цивільна справа № 676/2011/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства «Приват-
банк» до Беланенка Андрія Петровича про стягнення
боргу. Судом викликається в судове засідання як відпо-
відач Беланенко Андрій Петрович, 09.02.1983 р.н., ос-
таннє відоме місце проживання: вул. Пушкінська, 28/14,
м. Кам’янець-Подільський. В разі неявки відповідача в
судове засідання справа буде слухатись у його відсут-
ності за наявними матеріалами.

Іванівський районний суд Одеської області викликає Ані-
сімова Сергія Вікторовича, як відповідача по справі 
№ 499/411/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться
26 липня 2016 року о 10 годині 00 хвилин в приміщенні Іва-
нівського районного суду Одеської області, за адресою: вул.
Центральна, 81А, смт Іванівка, Іванівський район, Одеської
області.

У разі неявки у судове засідання відповідача справа буде
розглянута за його відсутності на підставі наявних у справі
доказів.

Наслідки неявки на судове засідання особи, яка бере
участь у справі, передбачені статтями 169, 170 ЦПК України.

Суддя І. В. Погорєлов

Канівський міськрайонний суд викликає як відпові-
дача Іщенка Миколу Яковича по справі № 697/1313/16-ц
за позовом Іщенко Марії Миколаївни до Іщенка Миколи
Яковича про розірвання шлюбу в судове засідання, яке
відбудеться 05.09.2016 року о 09 год. 30 хв. та
07.09.2016 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні суду за ад-
ресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Успенська, 22.

Після опублікування оголошення в пресі, відповідач
вважається повідомленим про час і місце розгляду
справи. У разі неявки відповідача справа розглядати-
меться за наявними матеріалами на підставі ст. 169 ЦПК
України.

Суддя О. М. Льон

Сколівський районний суд Львівської області викли-
кає Капало Ігоря Омеляновича, Мазур Дмитра Мико-
лайовича, в судове засідання як відповідачів у цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «Приват Банк» до Капало Ігоря Оме-
ляновича, Мазур Дмитра Миколайовича про стягнення
заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 15 год. 00 хв.
01.08.2016 р. у приміщенні суду за адресою: м. Сколе,
вул. Д. Галицького, 8, Львівської області.

У випадку неявки відповідачів Капало Ігоря Омеляно-
вича, Мазур Дмитра Миколайовича справу буде розгля-
нуто у їх відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Ясінський Ю. Є.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 14 ЛИПНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +19 +24    +29 +34
Житомирська +19 +24    +29 +34
Чернігівська +19 +24    +29 +34
Сумська +19 +24    +29 +34
Закарпатська +13 +18    +24 +29
Рівненська +13 +18    +24 +29
Львівська +13 +18    +24 +29
Івано-Франківська +13 +18    +24 +29
Волинська +13 +18    +24 +29
Хмельницька +13 +18    +24 +29
Чернівецька +13 +18    +24 +29
Тернопільська +13 +18    +24 +29
Вінницька +17 +22    +29 +34

Oбласть Нiч          День
Черкаська +17   +22   +29  +34
Кіровоградська +17   +22   +29  +34
Полтавська +17   +22   +29  +34
Дніпропетровська +18   +23   +32  +37
Одеська +19   +24   +32  +37
Миколаївська +20   +25   +32  +37
Херсонська +20   +25   +32  +37
Запорізька +20   +25   +32  +37
Харківська +18   +23   +32  +37
Донецька +18   +23   +32  +37
Луганська +18   +23   +32  +37
Крим +21   +26   +32  +37
Київ +20   +22   +32  +34

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Патріотичне
таборування
підтримують з бюджету 

Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»

ВИШКІЛ. Молодіжний громадсько-патріотичний табір «Лисо-
ня» три дні діяв поблизу печери Млинки, що в с. Залісся на Тер-
нопіллі. Захід відбувався у  рамках освітнього проекту «Курс віль-
них людей». 

Таборування задля патріотичного вишколу та гуртування ак-
тивної української молоді вперше скликали ще 1998 року. І ор-
ганізовує їх Молодіжний націоналістичний конгрес. Цей табір є
одним із 35 обраних проектів від громадських організацій, які
Тернопільська обласна державна адміністрація допомагає втілю-
вати за рахунок бюджету краю.   

У цьогорічному таборуванні взяли участь понад сорок юнаків і
дівчат від 16 до 24 років. Вони приїхали не лише з різних районів
Тернопільщини, а й з інших областей. Захід мав пізнавально-роз-
важальне спрямування, був наповнений тренінгами, теоретични-
ми та практичними заняттями. Молодь побувала на лекціях з
найактуальніших проблем сьогодення, на практичних заняттях
мала можливість поглибити свої знання та навчитися обстоювати
власні думки, погляди. Цікаві дискусії, гутірки змінювалися діло-
вими іграми. 

Безперечно, «Лисоня» щоразу випробовує й фізичну силу,
спритність своїх учасників. Тож, крім освітньої частини, молоді
таборяни змагалися, зокрема, у командному подоланні смуги пе-
решкод, в інших спортивних іграх. Вечорами  збиралися біля ват-
ри, співали пісні. А ще на них чекав, як самі зауважують, справ-
жній сюрприз — екскурсія в печеру Млинки. Не менш важливо й
те, що в таборі багато хто знайшов нових друзів, знайомих.

Незабаром таке молодіжне таборування відбудеться у Львів-
ській, Київській та Сумській областях.        

Євген ЛОГАНОВ,
«Урядовий кур’єр»

ЄДНАННЯ ПОКОЛІНЬ. У
2010 році в центрі Запоріжжя
встановили пам’ятний знак на
честь славнозвісного козаць-
кого отамана Байди Вишне-
вецького. Відтоді щороку зби-
раються біля нього місцеві ко-
заки, щоб віддати данину
пам’яті своєму ватажкові. Цьо-
го року третього липня на
честь 460-ї річниці з дня почат-
ку переможних козацьких по-
ходів славетного отамана тут
зібралися понад 300 представ-
ників козацьких старшин, ота-
манів і козаків із шести облас-
тей України. Найбільші делега-
ції прибули з Дніпропетровщи-
ни, Херсонщина та Кіровоград-
щини, щоб уславити великого
козака. На урочистостях «Дні
переможних походів Байди Ви-

шневецького» були також на-
чальник управління внутріш-
ньої політики Запорізької ОДА
Олександр Зубченко, началь-
ник штабу 37-го батальйону
Збройних сил України Ілля Ла-
пін, голова міжнародної органі-
зації «Спас» Олександр Приту-
ла. А організувала цей захід
рада з питань козацтва Запо-
різької ОДА на чолі з відомим
науковцем і письменником
Дмитром Сухініним.

— Починаючи з 2014 року ми
постійно вшановуємо заснов-
ника першої Запорозької Січі й
Хортицької фортеці. Він органі-
зував козаків у велику дисцип-
ліновану армію проти загарбни-
ків та окупантів, — каже Дмит-
ро Сухінін. — 1554 року козаки
рушили на Очаків, і це вже були
не окремі ватаги, а потужна ко-
зацька армія під командуван-
ням Байди Вишневецького.

У Запорізькому обласному
краєзнавчому музеї відбулася
науково-практична конферен-
ція, присвячена військовим опе-
раціям, які проводив Байда Ви-
шневецький. Йшлося про те,
що він розробив нову тактику і
стратегію бою: козаки перема-
гали навіть тоді, коли їхні вій-
ська в рази були меншими, ніж
у супротивника. Завдяки талан-
ту полководця Запорозька Січ
змогла закрити південно-східні
кордони України. Отаман збу-
дував кілька фортець і «засіч-
них укріплень». Багато разів хо-
див на Туреччину та Кримське
ханство, ставши особистим во-
рогом загарбника султана Су-
леймана.

На мітингу-пам’яті славетно-
го українця керівники місцевої
влади поклали квіти до його
пам’ятника, відтак керівник
апарату Запорізької облради

Володимир Подорожко вручив
почесні грамоти сьогоднішнім
українським отаманам, учасни-
кам спецоперації «Дозор» за
особисту хоробрість під час за-
хисту блокпостів і мостів, патру-
лювання вулиць Запоріжжя. Ці
нагороди отримали Сергій Вол-
ков, Олександр Горшков і Воло-
димир Лютий. Володимир По-
дорожко вручив першому ди-
ректорові першої Національної
козацької бібліотеки Дмитру
Сухініну понад півсотні книг для
козаків. На урочистостях також
були кращі солдати та офіцери
55-ї артбригади, яка дислоку-
ється в Запоріжжі. Після ознай-
омлення з експонатами крає -
знавчого музею ці 45 бійців
уперше в історії бригади склали
козацьку присягу. На завер-
шення затвердили програму
«Запоріжжя — козацька столи-
ця України».

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області викликає
в судове засідання як відповідача Фесенко Олену Олексіївну по
цивільній справі за позовом ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» до
Фесенко Олени Олексіївни про стягнення заборгованості. Засі-
дання відбудеться 9 серпня 2016 року об 11 год. 00 хв. в примі-
щенні Золотоніського міськрайонного суду за адресою: Черка-
ська обл., м. Золотоноша, вул. Шевченка, 76, каб. 304. Ваша явка
обов’язкова. В разі неявки справа буде розглядатися без участі
відповідача по наявних у матеріалах справи доказах.

Суддя М.В. Матвієнко

Бійці АТО склали козацьку присягу

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

За 23 дні стартують ХХХІ
Олімпійські ігри в Ріо-де-

Жанейро. На сьогодні 202 ук-
раїнських спортсменів вибо-
роли право представляти на-
шу країну на головних зма-
ганнях чотириріччя. А на та-
кому відповідальному для
кожного атлета старті не бу-
ває дрібниць. Сподіваємося, в
Бразилії наші олімпійці мати-
муть чудовий вигляд і почу-
ватимуться комфортно.

У понеділок відбулася пре-
зентація форми української
збірної на нинішню Олімпіа-
ду. Нову колекцію громад-
ськості представили прези-
дент Національного олімпій-
ського комітету Сергій Бубка,
міністр молоді та спорту Ігор
Жданов, представник фірми-
виробника PEAK Sport Влад
Клочан і автор колекції Ан-
дре Тан.

Моделями під час спеці-
ально організованого показу
виступили провідні україн-
ські атлети, члени олімпій-
ської збірної команди Украї-
ни на Іграх-2016: чемпіон сві-

ту з греко-римської боротьби
Жан Беленюк, чемпіонка сві-
ту з художньої гімнастики
Анна Різатдінова, медалістки
І Європейських ігор з худож-
ньої гімнастики Євгенія Го-
мон, Валерія Гудим, Анаста-
сія Возняк, Олександра Гри-
дасова, Олена Дмитраш, чем-
піон світу з дзюдо Георгій За-
нтарая, призер чемпіонату
світу з дзюдо Яків Хаммо,
призер І Європейських ігор з
дзюдо Кеджао Ньябалі, меда-
лісти чемпіонату світу з лег-
коатлетичного багатоборства
Анна і Олексій Касьянови,
чемпіонка світу та Європи з
плавання Дарина Зевіна,
чемпіонка І Юнацьких олім-
пійських ігор зі стрибків у ви-
соту Юлія Левченко, медаліс-
тка чемпіонату Європи серед
юніорів зі стрибків у висоту
Ірина Геращенко. 

Нову форму також презен-
тували посли підтримки ук-
раїнських олімпійців від фут-
больного клубу «Маестро»,
його гравці й відомі вітчизняні
найспортивніші представни-
ки шоу-бізнесу: шоумени
Олександр Педан і Андрій
Джеджула, фронтмен гурту

«Танок на Майдані Конго»
Олександр Фоззі Сидоренко,
переможець конкурсу «Голос
Країни» Ігор Грохоцький, а
також гуру латиноамерикан-
ських танців хореограф Ама-
дор Лопес.

Завдяки співпраці Націо-
нального олімпійського комі-
тету України з відомою ком-
панією PEAK Sport, яка вис-
тупає офіційним постачаль-
ником екіпіровки олімпій-
ської збірної України та пар-
тнером НОК до 2020 року, ук-
раїнську збірну безкоштовно
забезпечено повним комплек-
том якісної спортивної форми
для повсякденного викорис-
тання за різних погодних
умов та одностроями для офі-
ційних і врочистих заходів на
зимових і літніх олімпіадах,
Юнацьких олімпійських іг-
рах, Європейських іграх та
Європейських юнацьких
олімпійських фестивалях —
на всіх рівнях наші атлети бу-
дуть стильними та почувати-
муться комфортно.

Створена в національних
кольорах спортивна колекція
виготовлена з використанням
передових сучасних техноло-

гій виробництва. Оптимальне
поєднання натуральних і син-
тетичних матеріалів екіпіров-
ки сприяє циркуляції повітря
та підтримці високого рівня
комфорту.

Варто зазначити, що роз-
робники врахували специфі-
ку кліматичних умов Брази-
лії, а виробники зшили її
якісно. До речі, парадну фор-
му виготовили в Україні.

Спеціально для цієї колек-
ції Андре Тан розробив оригі-
нальний принт, який він за-
патентував і назвав «Діаман-
това Україна». Він відобра-
жає всю багатогранність на-
шої країни і символізує Ук-
раїну. Колекція цього разу
комфортніша. Плаття будуть
вільного напівприталеного
силуету зі вставкою, викона-
ною з шовкової тканини. До-
повнить парадний комплект
для жінок укорочений жакет
з рукавом «три чверті», який
підкреслить офіційність за-
ходу. А чоловіки будуть одяг-
нені у футболки поло, звуже-
ні донизу й укорочені  брюки-
чінос і світлі піджаки зі
стрейчевого котону в стилі
Сен-Тропе.

Костюм з вилиском уже є
ДО ДРІБНИЦЬ. У столиці презентували нову олімпійську форму
української збірної 
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Костюмчик важливий для Ріо — доведено літературними героями


