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Постанова Кабінету Міністрів
України «Про затвердження
Типових вимог до осіб, які
претендують на зайняття посад
державної служби категорії «А»
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ЦІНА ДОГОВІРНА

ДЖУДІТ ГОФ:

«Велика Британія
тісно співпрацює
з іншими міжнародними
партнерами,
щоб Україна отримала
саме той пакет
допомоги, якого вона
потребує».

Шанс не занапастити
життя

Фото з сайту 15minut.org

ЦИТАТА ДНЯ

Посол Великої Британії в Україні про незмінність
курсу з підтримки нашої країни на шляху перетворень

Сьогодні
приймає
численні вітання
з нагоди 85-річчя
Іван Дзюба
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Православні
почули одне одного
ХРЕСНА ХОДА. Будь-які силові протистояння під час так
званої хресної ходи за мир Української православної церкви
Московського патріархату в Києві 27 липня розцінюватимуть
як провокації. Про це на брифінгу заявив начальник Головного управління СБУ в Києві та Київській області Степан Грищук.
Cпівробітники правоохоронних органів і силових структур
провели зустріч із представниками духовенства українських
православних церков Московського та Київського патріархатів.
«Після цієї наради і після всіх заяв хочу сказати, що будьяких міжконфесійних конфліктів або непорозумінь між двома
православними громадами в Україні немає. Вони акцентували на цьому, — цитує УНІАН слова фахівця. — Звісно, якщо
виникатимуть будь-які силові протистояння чи порушення правопорядку або будуть дії, що призводитимуть до безпорядків,
ми розцінюватимемо це як провокацію окремих громадян, а також, можливо, залучених до цього представників якихось спецслужб, які хочуть дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію
в нашій країні». СБУ не виявила жодних закликів учасників ходи антиконституційного характеру.

ЦИФРА ДНЯ

ФЕМІДА. Як запобігти тому,

367,8 тисячі тонн

щоб малолітній правопорушник
не перетворився в майбутньому
на дорослого затятого
злочинця

становлять запаси дефіцитної
антрацитної марки вугілля
на складах вітчизняних ТЕС
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Інвестиція обертається втратами
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Через податкове непорозуміння під час електронного адміністрування ПДВ

лізингодавці втратили 100 мільйонів гривень
Вікторія КОВАЛЬОВА,
«Урядовий кур’єр»

З

а оцінками асоціації «Укра
їнське об’єднання лізинго
давців», за період дії електрон
ного адміністрування ПДВ, за

провадженого з 1 січня 2015 ро
ку, втрати лізингодавців сяга
ють майже 100 мільйонів гри
вень і зростають щодня. По
передні механізми відновлен
ня економічної справедливос
ті у фіскальних відносинах між

кредитором і боржником ска
совано, натомість нових не за
проваджено. Через такі зміни
правил в оподаткуванні деякі
гравці взагалі думають про ви
хід з українського ринку. Про це
«УК» повідомила директор асо

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ

4 820103 080015

USD 2481.2552
EUR 2732.8545
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 3.8393
за 10 рублів

ціації «Українське об’єднання
лізингодавців» Марина Масіч.
Річ у тім, що через складну
економічну ситуацію невпинно
зростає питома вага проблемної
частини портфеля лізингових
компаній, збільшується кіль

встановлені Національним банком України на

/

AU 328319.69

кість випадків примусового ви
лучення майна лізингоотриму
вачів. Така операція в податко
вому обліку — це постачання,
яке має супроводжувати
ся видачею податкової на
кладної боржником.
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25 липня 2016 року

AG 4888.07
PT 270208.69
за 10 тройських унцій

PD 167732.85

26 липня 2016 року, вівторок, № 138

www.ukurier.gov.ua
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оголошення
Старобільський районний суд Луганської області
викликає відповідачів за позовами ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Акцентбанк», про стягнення заборгованості, у судові засідання, які відбудуться:
01.08.2016 р.
Березовчук Юрій Іванович о 8.00
Назаренко Михайло Вікторович о 9.15
Струтинський Володимир Романович о 8.30
Кимаковський Володимир Дмитрович о 8.15
Колеснікова Наталія Олександрівна о 9.00
Гризлов Олег Олександрович о 8.45
Суддя І. В. Кудрявцев
03.08.2016 р.
Фіногєєва Юлія Олександрівна о 9.00
Суддя В. М. Сергєєв
01.08.2016 р.
Романюк Людмила Василівна о 10.00
Гуменчук Олександр Валентинович о 9.00
Лазарєв Володимир Прокопійович о 9.30
Суддя О. О. Пелих
27.07.2016 р.
Галкін Олександр Михайлович о 15.45
Кіселев Іван Анатолійович о 15.30
29.07.2016 р.
Лавренов Антон Павлович о 9.30
Кущенко Надія Володимирівна о 9.15
Зелинський Валерій Вікторович о 9.00
Кондратьєв Сергій Олександрович о 8.50
Суддя О. М. Березка
30.08.2016 р.
Зайцев Олександр Леонідович о 8.55
Скрипнік Сергій Васильович о 8.50
16.08.2016 р.
Трачук Олександр Дмитрович о 8.40
Суддя В. Ю. Колядов
26.07.2016 р.
Асатрян Араік Стопаєвич о 9.00
Суддя О. В. Ткач
У разі неявки відповідача у призначений час або
неповідомлення про причини неявки справу буде
розглянуто за його відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.
З опублікуванням цього оголошення відповідачі
по справах вважаються належним чином повідомленими про час, день та місце проведення судового
засідання.

Октябрський районний суд м. Полтави викликає Комагорцева Євгена Євгеновича (останнє відоме місце проживання: м. Полтава, вул. Н. Базар, 10, кв. 9), як відповідача в
судове засідання по цивільній справі №554/2241/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «АКЦЕНТ-БАНК»
до Комагорцева Євгена Євгеновича про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться о 09 год. 00 хв. 28.07.2016
року в приміщенні суду за адресою: вул. Навроцького, 5,
м. Полтава.
Явка до суду обов’язкова. У разі неявки, справу буде розглянуто за вашої відсутності.
Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судове засідання.

Октябрський районний суд м. Полтави викликає Тацьку
Світлану Миколаївну (останнє відоме місце проживання:
м. Полтава, вул. Героїв Сталінграда, 9, кв. 14), як відповідачку в судове засідання по цивільній справі №554/3412/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Тацької Світлани Миколаївни
про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться о 09 год. 15 хв. 29.07.2016
року в приміщенні суду за адресою: вул. Навроцького, 5,
м. Полтава.
Явка до суду обов’язкова. У разі неявки, справу буде розглянуто за вашої відсутності.
Відповідачка зобов’язана повідомити суд про причини неявки в судове засідання.

Октябрський районний суд м. Полтави викликає Іванову
Тетяну Мусіївну (останнє відоме місце проживання: м. Полтава, вул. Алмазна, 1-а, кв. 40), як відповідачку в судове
засідання по цивільній справі №554/3336/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПРИВАТБАНК» до Іванової Тетяни Мусіївни про стягнення
заборгованості.
Судове засідання відбудеться о 09 год. 30 хв. 29.07.2016
року в приміщенні суду за адресою: вул. Навроцького, 5,
м. Полтава.
Явка до суду обов’язкова. У разі неявки, справу буде розглянуто за вашої відсутності.
Відповідачка зобов’язана повідомити суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя Т. О. Січиокно

Суддя Т. О. Січиокно

Суддя Т. О. Січиокно

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Октябрський районний суд м. Полтави викликає Пелих
Христину Олександрівну (останнє відоме місце проживання:
м. Полтава, вул. Красіна, 116/2, кв. 65), як відповідачку в судове засідання по цивільній справі №554/3346/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «ПРИВАТБАНК» до Пелих Христини Олександрівни про
стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться о 09 год. 00 хв. 29.07.2016
року в приміщенні суду за адресою: вул. Навроцького, 5,
м. Полтава.
Явка до суду обов’язкова. У разі неявки, справу буде розглянуто за вашої відсутності.
Відповідачка зобов’язана повідомити суд про причини неявки в судове засідання.

Підозрюваному Божичу Дмитру Вікторовичу,
05.02.1980 р.н., зареєстрованому за адресою: м. Луганськ, кв. Молодіжний, б. 18, кв. 341, відповідно до
вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися
29.07.2016 о 10 год. до слідчого відділу Управління СБ
України в Луганській області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т. Космонавтів, 18, до слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Луганській
області Синельникова А. І., для відкриття та надання доступу до матеріалів кримінального провадження, а
також проведення інших процесуальних дій у кримінальСуддя Т. О. Січиокно ному провадженні № 22016130000000097.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Коротенку Роману Івановичу,
20.04.1972 р.н., зареєстрованому за адресою: м. Луганськ, кв. 50 річчя Жовтня, б. 41, кв. 16, відповідно до
вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися
29.07.2016 о 10 год. до слідчого відділу Управління СБ
України в Луганській області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Луганській
області Синельникова А. І., для відкриття та надання доступу до матеріалів кримінального провадження, а
також проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 22016130000000100.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваному Пасечнику Леоніду Івановичу,
15.03.1970 р.н., зареєстрованому за адресою: м. Луганськ, вул. 30-річчя Перемоги, буд. 7, кв. 90, відповідно
до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитись
29.07.2016 о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Луганській області за
адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т
Космонавтів, 18, до слідчого слідчого відділу Управління
Служби безпеки України в Луганській області Кременчуцького Д. І. для проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні № 22016130000000103, а
також проведення відкриття та надання доступу до матеріалів кримінального провадження.

Підозрюваному Мануйлову Євгену Володимировичу,
05.01.1967 р.н., громадянину України, уродженцю с. Бараниківка, Біловодського району, Луганської області, який зареєстрований за адресою: м. Луганськ, 1-мікрорайон, буд.
4, кв. 1, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 29.07.16 о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області за адресою:
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18,
до старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області Ткаченко Т. С., для відкриття та
надання доступу до матеріалів кримінального провадження,
а також проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 22014130000000102.

Підозрюваній Малаховій Світлані Анатоліївні,
27.08.1964 р.н., зареєстрованій за адресою: м. Луганськ,
вул. Ширшова, б. 13-а, відповідно до вимог ст. ст. 133,
135 КПК України необхідно з’явитися 29.07.2016 о 10
год. до слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до слідчого слідчого
відділу Управління СБ України в Луганській області Синельникова А. І., для відкриття та надання доступу до
матеріалів кримінального провадження, а також проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 22016130000000101.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Повістка про виклик підозрюваного

Підозрюваному Сурженку Михайлу Вікторовичу,
29.08.1964 р.н., зареєстрованому за адресою: м. Луганськ,
кв. 50-річчя Жовтня, буд. 26, кв.10, відповідно до вимог
ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися
29.07.2016 о 10 год. до слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області за адресою: Луганська область,
м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до старшого
слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в
Луганській області Романченка А. О., для відкриття та надання доступу до матеріалів кримінального провадження,
а також проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 22016130000000106.

Підозрюваний Братов Олександр Іванович, 14.05.1976
р.н., громадянин України, місце реєстрації: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. І. Франка, буд.
39, згідно ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України вам необхідно з’явитися 29.07.2016 р. о 10 год. 00 хв. до Приморського районного суду м. Одеса, за адресою: м. Одеса,
вул. Балківська, 33, зала судових засідань № 130 (слідчий суддя Попревич В. М. р.т. (048)757-92-47), для участі
у розгляді клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні
№ 22016160000000146 від 17.06.2016 за ч. 1 ст. 258-3
КК України.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає на судове засідання, яке відбудеться 26
липня 2016 року о 09.00 в приміщенні Токмацького
районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська,
буд. 28, Михайлова Олексія Володимировича, (останнє відоме місце проживання: 87200, Донецька
область, Старобешівський район, смт Старобешеве,
вул. Набережна, буд. 57) як відповідача по цивільній
справі № 328/2120/16-ц за позовом Білібіної Олени
Іванівни до Михайлова Олексія Володимировича про
розірвання шлюбу.
Суддя Л. В. Петренко

Громадянину Російської Федерації Устінову Федору Вікторовичу,
12.05.1983 року народження. Повідомляємо, що 20.01.2015р. Генеральним прокурором України скасовано постанову від 25.12.2014 р.
про закриття кримінального провадження № 22014000000000496 за
підозрою Устінова Ф. В. у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1
ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України. Наразі, в рамках даного провадження громадянин РФ Устінов Ф.В. підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України, та
оголошений у міжнародний розшук.
Повістка про виклик. Підозрюваний Устінов Ф.В., 12.05.1983 р.н.,
відповідно до вимог ст.ст. 42, 133, 135 КПК України викликається на
10 годину 30 липня 2016 року в кабінет № 111 за адресою: м. Київ,
вул. Володимирська, 33 (тел. 044-255-50-69), до старшого слідчого в
ОВС ГСУ СБ України Ласточкіна С.О., для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні №22014000000000496.

Прокуратурою Херсонської області 29.03.2016,
відповідно до положень ст.ст. 276, 277 КПК України,
складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110 КК України, Німетуллаєву Сейтумеру
Нурідиновичу, 10.06.1952 року народження, уродженцю с. Джамбай Булунгурського району Самаркандської області (Узбекистан), громадянину
України, з вищою освітою, одруженого, який не має
на утриманні неповнолітніх дітей, не обраного депутатом рад будь-якого рівня, перебуваючого на посаді
голови громадської організації «Къырым бирлиги»,
раніше не судимого, зареєстрованого та фактично
проживаючого на тимчасово окупованій території АР
Крим, м. Сімферополь.

Прокуратурою Херсонської області 13.03.2015,

Прокуратурою Херсонської області 27.10.2014,

відповідно до положень ст.ст. 276, 277 КПК відповідно до положень ст.ст. 276, 277 КПК
України, складено письмове повідомлення про пі- України, складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, дозру у вчиненні кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, Телятни- передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України, Колбіну
ковій Раїсі Федорівні, 01.03.1941 року народ- Сергію Миколайовичу, 29.10.1969 року народження, уродженці с. Лукіно, Пензенської області, ження, уродженцю с. Пенза, Російської ФедераРФ, громадянці України, раніше не судимій, яка ції, громадянину України, раніше не судимому,
зареєстрована та проживає за адресою: м. Севас- який зареєстрований та проживає за адресою: м.
тополь, вул. Адмірала Юмашева, 13–а, кв. 3.

Севастополь, вул. Щербака, 8.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрювана Телятникова Раїса Федорівна,
01.03.1941 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135,
297-5 КПК України, викликається 29 липня 2016 року
о 10:00 годині до старшого слідчого СВ УСБ України
в Херсонській області Коротюка В. О. за адресою:
м. Херсон, вул. Кірова, б. 1, каб. 25 (тел. 0552- 4221-49) для проведення слідчих та процесуальних дій
за її участі як підозрюваної у кримінальному провадженні № 22014000000000049 від 24.02.2014.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Колбін Сергій Миколайович,
29.10.1969 р.н. відповідно до вимог ст.ст. 133, 135,
297-5 КПК України, викликається 29 липня 2016 року
о 10:00 годині до старшого слідчого СВ прокуратури
Херсонської області Одайника В. Б. за адресою:
м. Херсон, вул. Залаегерсег, 14, каб. 1 (тел. 0552-3521-31) для проведення слідчих та процесуальних дій
за його участю як підозрюваного у кримінальному
провадженні № 42014190000000024 від 27.02.2014.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом ПАТ «КБ «Приватбанк» до
Чабанової Віри Никифорівни про стягнення заборгованості.
Відповідачка Чабанова Віра Никифорівна викликається до каб. № 18 суду на 26 липня 2016 року о 08 годині 30 хвилин, для участі в розгляді справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідачки,
справа буде розглянута у її відсутність за наявними доказами.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Німетуллаєв Сейтумер Нурідинович, 10.06.1952 р.н., відповідно до вимог ст. ст. 133,
135, 297-5 КПК України, викликається 29 липня 2016
року о 10:00 годині до старшого слідчого
СВ УСБ України в Херсонській області Круглика О. М.
за адресою: м. Херсон, вул. Кірова, б. 1, каб. 23
(тел. 0552-42-21-49) для проведення слідчих та процесуальних дій за його участю як підозрюваного у
кримінальному провадженні № 22014230000000048
від 22.10.2014.
Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається цивільна справа за позовом ПАТ «КБ
«Приватбанк» до Кузіна Олексія Івановича про стягнення заборгованості.
Відповідач Кузін Олексій Іванович викликається
до каб. № 18 суду на 26 липня 2016 року о 08 годині
40 хвилин, для участі в розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі неявки відповідача, справа буде розглянута у його відсутність за
наявними доказами.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до
Дарій Наталії Владиславівни про стягнення заборгованості.
Відповідачка Дарій Наталія Владиславівна викликається до каб. № 18 суду на 26 липня 2016 року о 08 годині 20 хвилин, для участі в розгляді справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідачки,
справа буде розглянута у її відсутність за наявними доказами.

Суддя Бікезіна О. В.

Суддя Бікезіна О. В.

Суддя Бікезіна О. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
(при здійсненні спеціального досудового
розслідування)
Підозрювана Кулеша Наталія В’ячеславівна,
23.10.1977 р.н., зареєстрована за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, смт Озерне, вул. Авіаційна, буд. 8, кв. 25 - на підставі ст.ст. 133, 135, 2975 КПК
України, вам необхідно з’явитись 01.08.2016, 02.08.2016
та 03.08.2016 о 10 годині до УСБУ в Житомирській області: м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 7, до
слідчого Петрука М. В., р.т. (0412)405179, для участі у
слідчих та процесуальних діях у кримінальному провадженні № 22016060000000001 від 05.01.2016, за ч. 1
Суддя Ю. В. Чернишов ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 КК України.

Новопсковський районний суд Луганської області викликає відповідача Кулікова Петра Анатолійовича в судове засідання для розгляду цивільної справи за
позовом Кулікової Альони Андріївни до Кулікова Петра
Анатолійовича про розірвання шлюбу, яке відбудеться
29 липня 2016 року о 08 год. 30 хв. (резервна дата судового засідання - 4 серпня 2016 року о 08 год. 30 хв.)
у приміщенні Новопсковського районного суду за адресою: вул. Леніна, 28, смт Новопсков Луганської області.
У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Згідно протоколу загальних зборів учасників
ТОВ «Авточист Плюс» № 15/07/16 від 15.06.2016, Кулинича Юрія Васильовича звільнено з посади директора
ТОВ «Авточист Плюс» на підставі ст. 40 КЗпПУ з 15.07.16.
З 16.07.2016 до виконання обов’язків директора ТОВ
«Авточист Плюс» приступив Воронович Сергій Вадимович на підставі протоколу загальних зборів учасників
ТОВ «Авточист Плюс» № 15/07/16 від 15.06.2016.
Враховуючи вищевикладене, у зв’язку з необхідністю
ведення подальшої господарської діяльності ТОВ «Авточист Плюс», попередні печатки вказаного підприємства, які перебувають у віданні Кулинича Ю.В. з
16.07.2016 анульовано, старі відбитки печаток вважаються недійсними на підставі наказу № 16/07-0 від
16.07.2016.
На підставі вищезазначеного, прошу Кулинича Ю.В.
протягом трьох календарних днів з моменту публікації
даного оголошення передати директору ТОВ «Авточист
Плюс» (код ЄДРПОУ 36856356) Вороновичу С. В. всі фінансово-господарські документи, пов’язані з веденням
господарської діяльності ТОВ «Авточист Плюс» за весь
період перебування на посаді директора вказаного підприємства.
Передати вказані вище документи можна за адресою:
01001, м. Київ, вул. Терещенківська, 21-а, з 10.00 год.
до 18.00 год. у всі дні, окрім суботи та неділі.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Акімова Юрія Володимировича про стягнення заборгованості за кредитним договором у розмірі 54 945,39 гривень.
Відповідач Акімов Ю. В. викликається до каб. № 18
суду на 31 серпня 2016 року о 09 годині 00 хвилин, для
участі в розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідача, справа
буде розглянута у його відсутність за наявними доказами.

Суддя Бікезіна О. В.

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2)
розглядається цивільна справа за позовом Карницького
Романа Вікторовича до Карницької Катерини Іванівни
про розірвання шлюбу. Відповідачка у справі: Карницька
Катерина Іванівна, останнє відоме місце мешкання:
м. Слов’янськ, вул. Оскольська, 80, викликається о 08
год. 30 хв. 29 липня 2016 року до суду для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачка повинна повідомити суд про причину неявки,
інакше справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя О. С. Стеценко

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільні справи за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Сєрьогіна П.В., Ковальчук А.В.,
Волченка В. Л. про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач у справі № 233/2755/16-ц Сєрьогін Павло
Владиславович, 25.03.1975 р.н., останнє відоме місце
реєстрації якого: м. Макіївка Донецької області, вул. Леніна, буд. 65, кв. 32, викликається до суду на 1 серпня
2016 року о 08.00 годині, каб. № 15, для участі у розгляді
справи по суті.
Відповідач у справі № 233/2760/16-ц Ковальчук Алла
Валентинівна, 19.10.1957 р.н., останнє відоме місце реєстрації якої: м. Макіївка Донецької області, вул. Трояновського, буд. 67, кв. 7, викликається до суду на 1
серпня 2016 року о 08.10 годині, каб. № 15, для участі у
розгляді справи по суті.
Відповідач у справі № 233/2749/16-ц Волченко Вадим
Леонідович, 23.03.1971 р.н., останнє відоме місце реєстрації якого: м. Макіївка Донецької області, вул. Ольховська, буд. 15, викликається до суду на 1 серпня 2016
року о 08.20 годині, каб. № 15, для участі у розгляді
справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
справи будуть розглянуті за їхньої відсутності.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул.Добровольського, буд. 2), розглядає цивільну справу № 2/243/2701/2016 за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Аксініної Світлани Франтішеківни про
стягнення заборгованості. Останнє відоме місце проживання
відповідача Аксініної Світлани Франтішеківни: Донецька область м. Горлівка, вул. Ногіна, буд. 14, кв. 5.
Відповідач викликається до суду на 13 вересня 2016 року
на 13 год. 00 хв. для участі у судовому засіданні.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття в судове засідання,
відповідач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за його відсутністю.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул.Добровольського, буд. 2), розглядає цивільну справу № 2/243/2707/2016 за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Зайцевої Олени Василівни про стягнення заборгованості. Останнє відоме місце проживання
відповідача Зайцевої Олени Василівни: Донецька область м.
Горлівка, вул. Паркова, буд. 21, кв. 1.
Відповідач викликається до суду на 13 вересня 2016 року
на 09 год. 00 хв. для участі у судовому засіданні.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття в судове засідання,
відповідач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за його відсутністю.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул.Добровольського, буд. 2, розглядає цивільну справу № 2/243/2698/2016 за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Зотокової Наталії Іллівни про стягнення
заборгованості. Останнє відоме місце проживання відповідача Зотокової Наталії Іллівни: Донецька область м. Горлівка, вул. Черняхівського, буд. 23, кв. 14.
Відповідач викликається до суду на 13 вересня 2016 року
на 09 год. 30 хв. для участі у судовому засіданні.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття в судове засідання,
відповідач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за його відсутністю.

Суддя О. В. Ільяшевич

Суддя О. В. Ільяшевич

Суддя О. В. Ільяшевич

Вінницький міський суд Вінницької області викликає
у судове засідання Личкову Світлану Юріївну (останнє
відоме місце проживанння: Вінницька обл., м.Вінниця,
вул. Келецька, буд. 124, кв. 11) як відповідача у цивільній справі №127/14750/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Личкової Світлани Юріївни про стягнення
заборгованості.
Судове засідання відбудеться об 11 годині 30 хвилин
05 вересня 2016 року в приміщенні Вінницького міського суду Вінницької області за адресою: м. Вінниця,
вул. Грушевського, 17.
У разі неявки відповідача у справі буде ухвалено заочне рішення на підставі наявних у ній доказів.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходиться цивільна справа за
№310/3788/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до
Стовбун Сергія Миколайовича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Судовий розгляд справи
призначено на 15 серпня 2016 року о 08 год. 15 хв. в
приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область м. Бердянськ вул. Консульська,
64, каб. 501 тел. (код 06153) 3-63-75.
Суд викликає Стовбун Сергія Миколайовича, як відповідача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки
справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя ви-

Суддя Іщук Т. П.

Суддя Петягін В. В.

Суддя Суркова В. П.

Суддя О. С. Малінов

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового
розслідування
Підозрюваний Шакуро Дмитро Олександрович,
21.04.1973 р.н., який востаннє був зареєстрований за адресою: вул. Соловйова, 1 м. Севастополь, АР Крим, проживає за адресою: вул. Колобова буд. 15, кв. 247,
м. Севастополь, АР Крим, на підставі ст.ст. 297-5, 133, 135
КПК України викликається 28 липня 2016 року до слідчого
в особливо важливих справах слідчого відділу військової
прокуратури Південного регіону України підполковника
юстиції Абакумова О. В. (кабінет № 5 за адресою: вул. Семінарська, буд. 6, м. Одеса) для відкриття стороні захисту
в порядку ст. 290 КПК України матеріалів кримінального
провадження №42015161010001139 за ч.1 ст.111 (державна зрада); ч.1 ст. 408 (дезертирство) та ознайомлення
з ними.

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» в рамках реалізації «Комплексної (Зведеної) Програми Підвищення
Безпеки Енергоблоків Атомних Електростанцій» за
кредитні кошти ЄБРР/Євратом проводить відкриті
міжнародні торги на закупівлю товарів і супутніх послуг за Принципами та правилами закупівель товарів,
робіт і послуг ЄБРР на «Впровадження системи по зберіганню працездатності і забезпечення зберігання інформації в умовах проектних та запроектних аварій
(«чорний ящик»)» (RFP-14403-151-GOODS-1).
«Запрошення до участі в торгах» опубліковано
на сайтах ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»
http://energoatom.kiev.ua та ЄБРР http://ebrd.com.
Контактні телефони ГУП КзПБ: +380 (44) 277-79-87,
+380 (44) 206-97-97
Е-mail: pmu@direkcy.atom.gov.ua

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Банкова
буд. 39а) розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк «ПриватБанк» до Бобрової Наталі Вікторівни про стягнення
заборгованості.
Відповідач Боброва Наталя Вікторівна 1960 р.н., викликається на 30 серпня 2016 року на 09.00 годину до
Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 16, для
участі у розгляді справи. До розгляду цивільної справи
пропонується надати суду письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.
У випадку неприбуття до судового засідання відповідача необхідно повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у її відсутність на підставі
наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Снятинський районний суд Івано-Франківської області повідомляє гр. Горука Любомира Ярославовича,
19.07.1979 р.н., зареєстрований: с. Тулуків, Снятинського району, Івано-Франківської області про те, що
йому необхідно 09.09.2016 року на 10.00 год. з’явитися
в приміщення суду, яке знаходиться за адресою: м. Снятин, майдан Січових Стрільців, 56, Івано-Франківської
області для участі у судовому засіданні по цивільній
справі за позовом ПАТ «Комерційний банк «Експобанк»
до Горука Любомира Ярославовича про звернення стягнення заборгованості згідно кредитного договору як відповідача.
Відповідачу пропонуємо надати суду всі наявні докази
за зазначеною справою.
Горук Любомир Ярославович, у випадку неявки, зобов’язаний повідомити суд про причини неявки. В разі
неявки відповідача в судове засідання справа буде розглядатися у його відсутності.

Суддя Лаврушин О. М.

Голова суду М. В. Боднарук

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Врона А. О.) викликає як відповідачів Босенка Едуарда Васильовича, останнє місце
проживання якого: м. Донецьк, вул. Рибалка, буд. 34а,
Босенко Марину Миколаївну, останнє місце проживання
якої: м. Донецьк, вул. П. Колодіна, буд. 24, кв. 5, по цивільній справі № 185/3115/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства «Альфа Банк» до Босенка Едуарда Васильовича, Босенко Марини Миколаївни про
стягнення заборгованості за договором про відкриття
кредитної лінії.
Судове засідання призначене на 3 серпня 2016 року
о 10.30 год. за адресою: 51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 309.
У разі неявки відповідачів у судове засідання, справа,
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута
Суддя О. В. Ткач за їхньої відсутності.

Малиновський районний суд м. Одеси викликає
Арутюнян Гевонда Спартаковича, останнє відоме
місце проживання: м. Одеса, вул. Вишневського,
13/1, як відповідача, у судове засідання по цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товаристві «Банк Форум» в особі уповноваженої особи
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Форум», Ларченко Ірини Миколаївни до Арутюнян Гевонда Спартаковича про
стягнення заборгованості за кредитним договором,
призначене на 20 вересня 2016 року о 10 годині 00
хвилин у кабінеті № 204 суду за адресою: м. Одеса,
вул. В. Стуса, 1-а.
У разі неявки у судове засідання без поважних
причин, розгляд справи буде проведено за вашої
відсутності за наявними у справі доказами.
Суддя Жуган Л. В.

Селидівський міський суд Донецької області (85400,
м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу
№ 242/3000/16-ц за позовом ТОВ «УніКредит Лізинг» до
Пронченко Аліси Євгенівни, третя особа: ТОВ «АП
ТРАНС» про стягнення боргу.
Відповідач Пронченко Аліса Євгенівна, зареєстрована
за адресою: м. Донецьк, вул. 50-річчя СРСР, буд. 144,
кв. 39, третя особа: ТОВ «АП ТРАНС», що знаходиться
за адресою: м. Донецьк, пр-кт Театральний, буд. 36,
кв.11, викликаються у судове засідання, призначене на
03.08.2016 р. о 08.30 годині, у приміщення Селидівського міського суду, зал судових засідань № 5, суддя
Кротінов В. О., для розгляду вказаної справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неявки у судове засідання відповідач повинен повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута в її відсутності з
постановленням заочного рішення.

Старобільський районний суд Луганської області викликає як відповідачів у судове засідання по цивільній
справі №431/3024/16-ц, провадження №2/431/947/16 за
позовом Публічного акціонерного товариства «ЕкспресБанк» про стягнення заборгованості, яке відбудеться в
приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-«а», 2 серпня 2016р. о 09.00
год.:
- Щебетовського Андрія Юрійовича, який мешкає: Луганська область, Антрацитівський р-н, смт Іванівка, вул.
Октябрьська, буд. 58, кв. 30;
- Рубльова Олександра Вікторовича, який мешкає: Луганська область, Антрацитівський р-н, смт Іванівка, вул.
Октябрьська, буд. 58, кв. 34.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без участі відповідачів на підставі ч. 4
ст. 169 ЦПК України.

кликає Бороніна Артура Юрійовича в судове засідання як відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват
Банк» до Бороніна Артура Юрійовича справа
336/1855/16-ц про стягнення заборгованості на
02.08.2016 року на 09:15 годину, яке відбудеться за
адресою м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 117а. У разі неявки буде винесено заочне рішення.

Оболонський районний суд міста Києва викликає
як відповідачів Маліновську Ірину Володимирівну
(останнє відоме місце проживання: АР Крим, м.
Керч, вул. Бувіна, б. 7, кв. 6), Малиновського Олександра Вікторовича (останнє відоме місце проживання: АР Крим, м. Керч, вул. Бувіна, б. 7, кв. 6) у
судове засідання на 31.08.2016 року о 09 год. 15 хв.,
у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом
Публічного акціонерного товариства «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» до Малиновської Ірини Володимирівни, фізичної особи-підприємця Маліновського
Олександра Вікторовича про стягнення заборгованості за кредитом.
В разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута у відсутність відповідачів на підставі зібраних по ній доказів.
Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 21.
Суддя Яценко Н. О.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходиться цивільна справа
№310/4244/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України» в особі
філії - Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до
Маслова Олександра Анатолійовича, Мануйлова Олександра Володимировича, Хоменка Володимира Михайловича про стягнення заборгованості. Судовий розгляд
справи призначено на 25 серпня 2016 року о 14 год. 00
хв. у приміщенні Бердянського міськрайонного суду за
адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 409 Суддя Парій О. В., тел. (06153) 4-70-63.
Суд викликає Маслова Олександра Анатолійовича,
Мануйлова Олександра Володимировича, Хоменка Володимира Михайловича як відповідачів. Явка до суду
обов’язкова. В разі неявки справа розглядатиметься за
наявними матеріалами.

Кам’янка-Бузький районний суд Львівської області викликає
Новосада Мирослава Володимировича, Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтернет Інвест», що знаходиться за адресою: 01103, м. Київ, Залізничне шосе, 47; Голову Громадської
ради при Міністерстві внутрішніх справ України Мартиненка Володимира Олександровича (м. Київ, вул. Академіка Богомольця,
10) у судове засідання на 11 год. 00 хв. 2 серпня 2016 року, як
відповідачів по цивільній справі № 446/448/16-ц за позовом Ринського Дениса Ігоровича до Новосада Мирослава Володимировича, Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернет
Інвест», Голови Громадської ради при Міністерстві внутрішніх
справ України Мартиненка Володимира Олександровича, треті
особи без самостійних вимог на стороні позивача: Міністерство
молоді та спорту України про захист честі, гідності, ділової репутації.
Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою:
вул. Незалежності, 29 (3-й поверх), м. Кам’янка-Бузька Львівської області.
В разі неявки відповідачів у судове засідання суд, відповідно
до вимог ст. 169 ЦПК України, розглядатиме справу за їхньої відсутності на підставі наявних у ній доказів.

Кіровський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє Старишка Андрія Івановича, що у судовому засіданні о 09 годині 00 хвилин 8 серпня 2016 року буде
розглядатися цивільна справа № 203/2657/16-ц за заявою Прихідко Дарини Олександрівни, заінтересована
особа - Комунальне підприємство «Житлове господарство Кіровського району» Дніпропетровської міської
ради, про встановлення факту проживання однією
сім’єю чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу та факт
ведення спільного господарства (суддя Католікян М. О.).
Вам необхідно з’явитись на зазначений час у Кіровський
районний суд: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, буд. 29,
каб. 9, для участі у розгляді цивільної справи особисто,
або направити до суду свого представника з належним
чином оформленою довіреністю. У разі неявки справу
буде розглянуто у вашу відсутність з ухваленням заочСуддя Самсін М. Л. ного рішення.

Бершадський районний суд Вінницької області викликає в судове засідання як відповідача Пасічного
Олександра Олександровича (останнє відоме місце
проживання: с. Лугова Бершадського району Вінницької області) по цивільній справі № 126/939/16-ц
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Пасічного
Олександра Олександровича про стягнення заборгованості. Розгляд справи відбудеться в приміщенні
Бершадського районного суду Вінницької області (м.
Бершадь, вул. Шевченка, № 4) о 13.00 годині
25.08.2016 року.
У разі неявки відповідача справа буде розглянута
за його відсутності на підставі наявних у ній доказів.
З опублікуванням оголошення, відповідач Пасічний Олександр Олександрович вважається повідомленим про час та місце розгляду справи.
Суддя А. П. Жарун

Бершадський районний суд Вінницької області викликає в судове засідання як відповідача Ляхоцького
Івана Петровича (останнє відоме місце проживання:
с. М’якохід Бершадського району Вінницької області) по цивільній справі № 126/1492/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Ляхоцького Івана
Петровича про стягнення заборгованості. Розгляд
справи відбудеться в приміщенні Бершадського районного суду Вінницької області (м. Бершадь, вул.
Шевченка, № 4) о 10.40 годині 22.08.2016 року.
У разі неявки відповідача справа буде розглянута
за його відсутності на підставі наявних у ній доказів.
З опублікуванням оголошення, відповідач Ляхоцький Іван Петрович вважається повідомленим
про час та місце розгляду справи.
Суддя А. П. Жарун

Бершадський районний суд Вінницької області викликає в судове засідання як відповідача Свистуна
Сергія Івановича (останнє відоме місце проживання:
с. Флорино Бершадського району Вінницької області) по цивільній справі № 126/1542/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Свистуна Сергія
Івановича про стягнення заборгованості. Розгляд
справи відбудеться в приміщенні Бершадського районного суду Вінницької області (м. Бершадь, вул.
Шевченка, № 4) о 10.00 годині 22.08.2016 року.
У разі неявки відповідача справа буде розглянута
за його відсутності на підставі наявних у ній доказів.
З опублікуванням оголошення, відповідач Свистун Сергій Іванович вважається повідомленим про
час та місце розгляду справи.
Суддя А. П. Жарун

Бершадський районний суд Вінницької області викликає в судове засідання як відповідачку Третяк
Олену Василівну (останнє відоме місце проживання:
с. Серединка Бершадського району Вінницької області) по цивільній справі № 126/1617/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Третяк Олени
Василівни про стягнення заборгованості. Розгляд
справи відбудеться в приміщенні Бершадського районного суду Вінницької області (м. Бершадь, вул.
Шевченка, № 4) об 11.30 годині 22.08.2016 року.
У разі неявки відповідачки справа буде розглянута
за її відсутності на підставі наявних у ній доказів.
З опублікуванням оголошення, відповідачка Третяк Олена Василівна вважається повідомленою про
час та місце розгляду справи.
Суддя А. П. Жарун

Комінтернівський районний суд м. Харкова викликає Долгову Інну Ігорівну, останнє відоме місце реєстрації якої: м. Харків, пр. Гагаріна, 47 а, кв. 40, у судове засідання як відповідачку в цивільній справі за позовом Публічного акціонерного
товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до Долгової Інни Ігорівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором, що відбудеться 28.07.2016р. о 09.45 год. у
приміщенні суду за адресою: м. Харків, пров. Брянський, 5.
При неможливості явки відповідачка зобов’язана повідомити про причини неявки,
в разі неявки без поважних причин або неповідомлення про причини неявки, справа
буде розглядатися за відсутності відповідачки на підставі наданих по ній доказів.

Добропільський міськрайонннй суд Донецької області (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська,
буд. 39 «А») розглядає цивільну справу за заявою Руденко Наталії Володимирівни про визнання безвісно відсутнім
Руденка Миколу Васильовича, 1981 року народження, заінтересована особа - Виконком Харцизької міської ради Донецької області.
Заінтересована особа - Виконком Харцизької міської ради Донецької області викликається на 12 серпня 2016 року
о 09.00 годині до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 7, для участі у розгляді справи. До розгляду цивільної справи пропонується надати суду письмові пояснення, а також усі наявні докази по ній.
У випадку неприбуття до судового засідання заінтересованої особи, необхідно повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у його відсутність на підставі наявних у них даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя М. Ю. Онупко

Суддя Діденко С. О.

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

Втрачене
Свідоцтво про право плавання
під державним прапором України
судна гідромотоцикл
«Bombardier RXT 255»
UA-0367 HA,
що видавалося Грачу Є. В.,
вважати недійсним.
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оголошення
Державне агентство резерву України
оголошує аукціон з реалізації прокату чорних металів, труб, проводів, спирту метилового, діетиленгліколю.
Аукціон відбудеться 16 серпня 2016 р. о 15.00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за проведення аукціону: Будиліна І.М. (235-17-42), Скибало
О.М. (235-50-84).
Детальна інформація про умови проведення аукціону розміщена на офіційному веб-сайті Держрезерву України – www.gosrezerv.gov.ua.

Ємільчинський районний суд Житомирської області викликає відповідачку Богдан Зою Миколаївну,
19 жовтня 1986 року народження, у цивільній справі
№ 277/366/16-ц за позовом ПАТ «Акцент-Банк» до
Богдан Зої Миколаївни про стягнення заборгованості в судове засідання, яке відбудеться 5 серпня
2016 року о 08 годині 50 хвилин за адресою: Житомирська область, смт Ємільчине, вул. Незалежності,
2, зал № 3. У разі неявки в судове засідання відповідачки без поважних причин, справу буде розглянуто
за її відсутності на підставі наявних доказів.
Суддя Т. П. Прищепа

Гайворонський районний суд Кіровоградської області повідомляє, що 05 серпня 2016 року о 08 годині 30 хвилин в
приміщенні суду за адресою: Кіровоградська область,
м. Гайворон, вул. Воровського, 3, каб. № 5 (суддя Поліщук
В. В.) відбудеться слухання цивільної справи № 385/600/16-ц,
2/385/277/16 за позовом Бондаря Олексія Михайловича до
Жуковської Алли Іванівни про стягнення боргу. В судове засідання викликається як відповідач Жуковська Алла Іванівна
(останнє відоме місце проживання: м. Гайворон, вул. Грушевського, 41 Кіровоградської області). В разі неявки відповідача в судове засідання справа буде розглянута за її
відсутності за наявними доказами. Одночасно суд роз’яснює
відповідачу її обов’язок повідомити суд про причини неявки
у судове засідання.

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє, що 03 вересня 2015 року розглянуто цивільну справу № 409/2546/15-ц за заявою
представника позивача Філонова Сергія Володимировича, Овчаренка Олександра Васильовича про відновлення втраченого судового провадження по
цивільній справі № 434/10694/14-ц Артемівського
районного суду м. Луганська за позовом Філонова
Сергія Володимировича до Саргсяна Беніка Нориковича про стягнення заборгованості за борговими
розписками та винесено рішення про часткове відновлення втраченого судового провадження.
Суддя Максименко О. Ю.

Новопсковський районний суд Луганської області
викликає як відповідача Воробєй Вадима Анатолійовича для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ
КБ «Приват Банк» до Воробєй Вадима Анатолійовича про стягнення заборгованості, яке відбудеться
08 серпня 2016 року о 08 годині 30 хвилин (резервна
дата судового засідання 12 серпня 2016 року о 08
годині 30 хвилин) в приміщенні Новопсковського
районного суду за адресою: вул. Українська, 28,
смт Новопсков Луганської області.
У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Бондар Ю. О.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходиться цивільна справа за № 310/4405/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства «Державний
Ощадний банк України» в особі філії – Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Бєлан Ольги Олександрівни, Бєлан
Павла Ігнатовича, Головко Світлани Валеріївни про стягнення заборгованості. Судовий розгляд справи призначено на 29 серпня
2016 року о 15 год. 30 хв. в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ,
вул. Комунарів, 64, каб. 409. Суддя Парій О. В., тел. (код 06153)
4-70-63.
Суд викликає: Бєлан Ольгу Олександрівну, Бєлан Павла Ігнатовича, Головко Світлану Валеріївну як відповідачів. Явка до суду
є обов’язковою. В разі неявки справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

Теплодарський міський суд Одеської області викликає до
суду як відповідача Марченка Сергія Миколайовича, останнє
відоме місце проживання: м. Теплодар Одеської області,
вул. Генерала Плієва, 41б, кв. 36, по цивільній справі
№ 516/102/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Марченка Сергія Миколайовича, розгляд якої відбудеться 06 вересня 2016 року о 10.00 годині за адресою: м. Теплодар
Одеської обл., вул. Комунальна, 3 (суддя Шумейко М. Т.).
Суд пропонує відповідачу Марченку Сергію Миколайовичу подати заперечення на позов та докази, якими обгрунтовуються заперечення.
У разі неявки в судове засідання справа може бути розглянута за відсутності відповідача Марченка Сергія Миколайовича.

Білоцерківський міськрайонний суд (09100, м. Біла
Церква, вул. Першотравнева, 4-а, зал судового засідання
№ 6, суддя Цуранов А. Ю.) викликає як відповідача
Згарду Ігоря Георгійовича по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Універсал
Банк» до Згарди Ігоря Георгійовича про стягнення заборгованості, розгляд вищезазначеної справи призначено на 02 серпня 2016 року о 12 год. 00 хв.
У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута за вашої відсутності на підставі наявних у справі доказів.
З опублікуванням у пресі оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи згідно з вимогами ст. 74 ЦПК України.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя (м. Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Бєлашевського Івана Володимировича про стягнення заборгованості.
Відповідач у справі Бєлашевський Іван Володимирович викликається на 12 серпня 2016 року о 08.15
год. до Орджонікідзевського районного суду міста
Маріуполя Донецької області для участі у розгляді
справи по суті.
Суддя Костромітіна О. О.

В провадженні Лисянського районного суду Черкаської області перебуває цивільна справа за позовом ПАТ
КБ «ПРИВАТБАНК» до Відьмаченка Миколи Миколайовича (останнє місце реєстрації в с. Погибляк Лисянського району Черкаської області, вул. Слави, б. 11) про
стягнення заборгованості за договором кредиту.
Відповідач Відьмаченко Микола Миколайович викликається в судове засідання, яке відбудеться 04 серпня
2016 року о 16.00 годині в приміщенні Лисянського
районного суду Черкаської області в смт Лисянка, вул.
Незалежності, 4, зал № 7. У разі неявки відповідача в судове засідання справу буде розглянуто на підставі наявних матеріалів.

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області викликає в судове засідання як відповідача гр. України Орла Валерія Миколайовича,
09.03.1984 року народження, останнє відоме місце
реєстрації проживання: Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Київська, 23 у справі за
позовом ПАТ «КБ Приватбанк» до Орла Валерія Миколайовича про стягнення боргу за кредитним договором на 09.00 год. 05 серпня 2016 року.
У разі неявки відповідача у судове засідання суд
розгляне справу на підставі наявних у ній даних чи
доказів.
Суддя Пічкур С. Д.
Суддя Рева О. І.

Запорізький районний суд Запорізької області викликає Симулика Василя Федоровича, 09.08.1970
р.н., як відповідача у цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства «Універсал
Банк» до Симулика Василя Федоровича про стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться
23.08.2016 року о 09.30 годині за адресою: м. Запоріжжя, вул. Істоміна, буд. 10. Суддя Сакоян Д. І.
У разі неявки відповідача справа розглядатиметься
за наявними у справі матеріалами з постановленням
заочного рішення.

Луговська Анна Олександрівна, 03.06.1987 р.н., викликається як відповідач в судове засідання з розгляду
цивільної справи за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Луговської Анни Олександрівни про стягнення заборгованості
на 09 годину 30 хвилин 19 вересня 2016 року в Роменський міськрайонний суд Сумської області за адресою:
бульвар Шевченка, 14, м. Ромни, Сумська обл. Головуючий суддя Шульга В. О.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідача, Луговська Анна Олександрівна вважається повідомленою про час і місце розгляду справи і у випадку її
неявки справа підлягає розгляду за її відсутності.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає Макаренка Дмитра Олексійовича, м. Луганськ, вул.
Комунальна, 3, Макаренко Ольгу Віталіївну, м. Луганськ,
вул. Якира, 1/221, як відповідачів в судове засідання по цивільній справі № 2/409/228/16 за позовом ПАТ КБ «Експобанк» про солідарне стягнення заборгованості, що
відбудеться 19.09.2016 року об 11 год. 00 хв. в приміщенні
суду за адресою: 92200, Луганська область, смт Білокуракине, пл. Горького, 2 тел.2-27-92.
Із опублікуванням цього оголошення відповідачі вважаються належним чином повідомленими про час, день та
місце проведення судового засідання.
У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої участі
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Токмацьким районним судом Запорізької області
викликається до суду Гринько Марія Миколаївна
(останнє відоме місце проживання: 87230, Донецька
обл., Старобешівський р-н., с. Новий Світ, вул. А. Романової, буд. 3, кв. 30) на 13 годину 00 хвилин
08.08.2016 р. для участі у розгляді справи
№ 328/1890/16 по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним
договором.
Суддя Швець І. Є.
Суддя Гавілей М. М.

Середино-Будський районний суд Сумської області
викликає як відповідача Алекса Анатолія Олександровича, 6 березня 1964 року народження, уродженця:
с. Прокопівка Новгород-Сіверського району Чернігівської області, мешканця: с. Зноб-Трубчевськ С-Будського району Сумської області у судове засідання на 5
серпня 2016 року о 10 годині, яке відбудеться у приміщенні Середино-Будського райсуду за адресою: м. Середина-Буда, вул. Троїцька, 16 Сумської області у справі
за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Алекса А. О. про
стягнення заборгованості.
У разі неявки в судове засідання відповідача справа
буде розглянута в його відсутність.

Суддя В. В. Тімінський

Приморський районний суд м. Одеси викликає в
судове засідання як відповідача Кухарського Володимира Васильовича по цивільній справі
№ 522/23227/15-ц за позовом Кухарського Ігоря Володимировича про стягнення аліментів.
Судове засідання відбудеться 04.08.2016 року о
09 годині 30 хвилин у залі судового засідання № 111
Приморського районного суду м. Одеси за адресою:
м. Одеса, вул. Балківська, 33. В разі неявки відповідача в судове засідання на вказану дату, справа буде
розглянута за його відсутністю.
Суддя А. В. Тарасов

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) проводить розгляд цивільної справи за
позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приват Банк» до Войнової Наталі Олександрівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором.
Відповідачка у справі - Войнова Наталя Олександрівна, проживає за адресою: 84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул.
Івкіна, буд. 24, кв. 1, викликається в судове засідання, призначене на 10 год. 00 хв. 25.08.2016 p. до суду, каб. № 213, для
участі у розгляді справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення на позов
та відповідні докази. У випадку неможливості прибуття, відповідачка повинна повідомити суд про причини неявки. За інших
обставин розгляд справи відбудеться у її відсутність.

Херсонський міський суд Херсонської області викликає як відповідача Луньова Володимира Валерійовича,
10.09.1972 р.н., останнє відоме місце проживання:
м. Херсон, вул. Промислова, 3, кв. 44, у судове засідання
для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Луньова Володимира Валерійовича про
стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області 08.09.2016
року о 08.55 годині за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, 3 поверх, каб. 303. У разі неявки в судове
засідання відповідача, справа буде розглянута у його
відсутність за наявними в ній доказами.

Херсонський міський суд Херсонської області викликає в судове засідання Рижикова Сергія Валерійовича
(останнє відоме місце реєстрації: Херсонська обл.,
Херсонська міська рада, смт Зеленівка, вул. Перемоги,
буд. 7) як відповідача у цивільній справі № 766/2464/16-ц
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Рижикова Сергія
Валерійовича про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться о 09 годині 50 хвилин
8 вересня 2016 року в приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області за адресою: м. Херсон,
вул. Маяковського, 6/29.
У разі неявки відповідача по справі буде ухвалено заочне рішення на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Чопик О. П.

Суддя С. І. Майдан

Суддя Майдан С. І.

В провадженні Бориспільського міськрайонного
суду перебуває цивільна справа №359/4956/16-ц за
позовом Стеценко О. С. до Стеценка О.М. про розірвання шлюбу.
У зв’язку з цим суд викликає відповідача Стеценка
Олега Михайловича в судове засідання.
Розгляд вищезазначеної справи відбудеться о 8
годині 30 хвилин 5 вересня 2016 року за адресою:
м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, 10, каб. №7.
Суддя Борець Є. О.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як відповідачів: Левінцову Ольгу Вікторівну, Осипенка Олексія Вікторовича за позовом ПАТ «Банк Форум» в особі
уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Форум» Марченко Ірини Миколаївни до Бордюгова Сергія Петровича, Левінцової Ольги
Вікторівни, Осипенка Олексія Вікторовича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Судове засідання
відбудеться 21.09.2016 р. об 11 год. 00 хв. у приміщенні Суворовського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса,
вул. Чорноморського козацтва, 68, зала судових засідань
№ 8. У разі неявки Левінцової О. В., Осипенка О. В. судове
засідання буде проведене у їхню відсутність.

Драбівський районний суд Черкаської області повідомляє, що 22 вересня 2016 року о 09 годині 30 хвилин
у приміщенні суду буде слухатися цивільна справа за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Лавріненка Богдана Івановича про стягнення заборгованості.
Розгляд справи відбудеться в приміщенні Драбівського районного суду за адресою: вул. Шевченка, 13,
смт Драбів Черкаської області, 19800, під головуванням
судді Задорожнього В. П.
Просимо Лавріненка Б. І. з’явитися до суду на вказаний час і дати пояснення по справі. Попереджаємо, що
у разі неявки справа буде розглянута за вашої відсутСуддя С. С. Аліна ності за наявними у ній доказами.

Новопсковський районний суд Луганської області викликає
Ляшонкова Олега Миколайовича та Ляшонкову Вікторію Володимирівну як відповідачів у судове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ №420/1158/16-ц (провадження №2/420/603/16)
за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Ляшонкова Олега Миколайовича та Ляшонкової Вікторії Володимирівни про стягнення заборгованості, яке відбудеться 30 серпня 2016 року о 09 годині
00 хвилин (резервна дата судового засідання - 2 вересня 2016
року о 09 годині 20 хвилин) у приміщенні Новопсковського
районного суду за адресою: Луганська область, смт Новопсков,
вул. Українська, 28.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Державне агентство резерву України
оголошує повторний аукціон з реалізації прокату
чорних металів, запчастин до автогальм та моторвагонних секцій, продукції кабельної, підшипників, п/е
плівки, мішків паперових, форм та люльок хлібопекарських.
Аукціон відбудеться 16 серпня 2016 р. о 15:00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за проведення аукціону: Будиліна І. М. (235-17-42), Скибало О. М. (235-50-84).
Детальна інформація про умови проведення аукціону розміщена на офіційному веб-сайті Держрезерву України – www.gosrezerv.gov.ua.

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область,
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає як
відповідача Вєшкіна Анатолія Петровича, ідентифікаційний номер 2023210939 у судове засідання по
цивільній справі № 426/6202/15-ц за позовом AT
«Укрексімбанк» до Вєшкіна Анатолія Петровича про
стягнення заборгованості, що відбудеться 19 серпня
2016 року о 09.30 год.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без вашої участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.
Суддя О. М. Попова

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в
судове засідання відповідача Ковальчука Юрія Олександровича, 1976 року народження (останнє відоме
місце проживання: м. Київ, вул. Березняківська, буд.
2, кв. 15), по цивільній справі за позовом Ковальчук
Світлани Віталіївни до Ковальчука Юрія Олександровича про розірвання шлюбу, яке відбудеться 10 серпня 2016 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні
Дніпровського районного суду м. Києва за адресою:
м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 108.
У разі неявки відповідача Ковальчука Ю. О.
справа буде розглянута у його відсутність.
Суддя О. О. Астахова

Томашпільський районний суд Вінницької області викликає Приступ Тетяну Олександрівну, 11 березня 1972
року народження, останнє відоме місце проживання:
с. Будеї Кодимського району Одеської області, у судове
засідання по справі за позовом Приступа Петра Федоровича до Приступ Тетяни Олександрівни про розірвання
шлюбу, яке відбудеться 9 серпня 2016 року о 10.30 годині
в Томашпільському районному суді Вінницької області за
адресою: 24200, смт Томашпіль, вул. І. Гаврилюка, 57 Томашпільського району Вінницької області, під головуванням судді Пилипчука О. В.
Явка до суду обов’язкова. У випадку неявки до суду
справа може бути розглянута без участі відповідачки на
підставі ст.ст. 224-227 ЦПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Великобагачанський районний суд Полтавської
області викликає як відповідачку Голованову Юлію
Сергіївну по цивільній справі № 525/507/16-ц за позовом ТОВ «ОТП Факторинг Україна» (представник
за довіреністю Коренчук А. І.) до Голованової Юлії
Сергіївни про стягнення заборгованості в судове засідання, яке відбудеться 17 серпня 2016 року о 9 год.
00 хв. у приміщенні суду за адресою: сел. Велика Багачка Полтавської області, вул. Шевченка, 69.
У разі неявки в судове засідання відповідачки
справа буде розглянута за її відсутності.
Суддя Н. В. Лисенко

Оголошення про реорганізацію
ДПЗД «Укрінтеренерго», код 19480600
Повідомляємо, що на підставі Наказу Міністерства
енергетики та вугільної промисловості України від
13.07.2016 № 449 відбувається реорганізація ДПЗД
«Укрінтеренерго» (код ЄДРПОУ 19480600) шляхом
виділу відокремленого підрозділу «ВФ ДПЗД
«Укрінтеренерго» «Калуська ТЕЦ»».
Претензії кредиторів до ДПЗД «Укрінтеренерго»
приймаються протягом двох місяців з дня опублікування цього оголошення шляхом пред’явлення кредиторами грошових і майнових вимог у письмовій формі
за адресою: вул. Кирилівська, 85, м. Київ, 04080.

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області
викликає в судове засідання на 09.08.2016 р. о 14.00 год.
за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ,
вул. Дружби народів, 3-А, до судді Савіна О. І. відповідача Серьогіна Дениса Андрійовича у цивільній справі
№ 486/698/16-ц за позовною заявою Серьогіної Наталі
Володимирівни до Серьогіна Дениса Андрійовича, третя
особа: Орган опіки та піклування Южноукраїнської міської ради Миколаївської області, про позбавлення батьківських прав.
В разі неявки відповідача, справу буде розглянуто без
його участі за наявними в ній доказами.

Підозрюваний Марфіч Михайло Миколайович,
23.12.1959 р.н., останнє відоме місце реєстрації: м. Харків,
вул. Кібальчича, 141, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135,
290, 297-5 КПК України вам необхідно з’явитися 29.07.2016
о 12.00 год. до слідчого УСБУ у Львівській області Михаліцького B. C. (м. Львів, вул. С. Бандери, 1, каб. № 117,
т. +38(063)86-97-054) для надання доступу до матеріалів досудового розслідування, отримання копії обвинувального
акту та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №22016140000000036. Поважні
причини неприбуття зазначені в ст.138 КПК України. Наслідки неприбуття вказані в ст.139 КПК України. Слідчий УСБ
України у Львівській області Михаліцький B. C.

Суддя Заботін В. В.

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

погода на завтра

ДУХОВНІСТЬ. У Зарваниці на Тернопіллі молилися майже

140 тисяч вірян
Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
(фото автора)
ороку в липні у християнській святині в
Зарваниці, що на Тернопіллі, організовують загальнонаціональну прощу. Основні
її заходи тривають упродовж двох днів. Однак кожен сам вирішує, як підготуватися до такого богомілля, вирушити пішки чи
транспортним засобом. Майже 200 прочан із Хмельниччини, скажімо, зібралися у
далеку дорогу ще на початку тижня, бо рушили зі своїх
міст і сіл пішки до Чудотворного місця. Від архікатедрального собору в Тернополі
колона з майже 2000 прочан
теж дружно подалася пішою
ходою до Зарваниці. Власними ногами пройшли маршрут від рідного порогу до
Марійського духовного центру деякі жителі Тернопільщини та сусідніх областей.
Віряни з Косова скористалися велосипедами.
Загалом, за словами архієпископа та митрополита
Тернопільсько-Зборівського
о. Василія (Семенюка), за
два дні загальнонаціональної прощі Зарваницю відвідали ледь чи не 140 тисяч
прочан. Представили вони,
напевно, всі регіони України.
Адже побували тут делегації з Херсонської, Одеської,
Кіровоградської, Миколаївської, Житомирської областей, зі столиці й, безперечно,
з Галичини, Поділля, Закарпаття. Примітно, що помолитися приїхали також із
Луганщини, Донеччини й
навіть окупованого Криму.
Певна річ, Зарваниця радісно приймала численних прочан зі США, Канади, Франції, Польщі, Бельгії, Португалії, Італії та інших країн.
Із вірянами щиро молився
глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав (Шевчук).
Він особливо подякував за
присутність двом «унікальним групам». Перша — прочани з особливими потребами, «ті, які, можливо, не вті-

Щ

Зарваниця приймає прочан

шаються найкращим станом
здоров’я, але силою любові
Божої мають нагоду бути
люблячими й милосердними». До другої групи ввійшли ті, хто репрезентував
Харківсько-Полтавську
єпархію Української автокефальної
православної
церкви, що разом з духовенством на єпархіальному соборі вирішили шукати шляхи єднання з УГКЦ.
Тема єднання українського народу звучала рефреном
прощі. «Нашою духовною
зброєю для перемоги над во-

рогом має стати єдність», —
зазначив Президент України у вітальному листі прочанам, який зачитав голова
облдержадміністрації Степан Барна. Міністр культури
Євген Нищук, який приїхав
на прощу, закликав співвітчизників не сходити з правильного шляху боротьби за
справедливість, рідну Церкву, віру, любов, за Українську державу та український народ.
Нинішній рік Церква оголосила Роком Божого милосердя. Як зауважив Бла-

Блаженніший Святослав (Шевчук) благословляє прочан з
особливими потребами

женніший Святослав, прочани прийшли до Матері
Божої, щоб прикликати Боже милосердя на українську
землю. «Найбільший дар, —
зазначив глава УГКЦ, —
який ми сьогодні просимо у
вірі, у слуханні Божого слова, — ласки миру для нашої
Батьківщини. Просимо життя, а не смерті. Просимо, щоб
Господь прийняв наші молитви як найвищий вияв Божого милосердя, Своєю силою зупинив війну».
Відбулася панахида по
Героях Небесної Сотні, по
воїнах, які загинули під час
проведення АТО на сході
України, і всіх невинно убієнних.
Молитвою
вшанували
пам’ять наших героїв на Чудотворному місці. Але спочатку тисячі прочан стали
учасниками неймовірного
заходу — походу зі свічками
від парафіяльного храму в
Зарваниці до Марійського
духовного центру. Його організували вже у сутінках.
Грав духовий оркестр, звучала пісня «Із Києва-міста».
На місці з’яви Богородиці задзвонили дзвони, розпочали
молебень до Матері Божої.
Недільного ранку на всіх
чекала архієрейська свята
літургія, яку відслужив глава УГКЦ.
Останнім часом хтось активно хоче розсварити українців і поляків. В історії
наших народів складалися
різні обставини, серед них і
трагічні. І поляки, й українці, на жаль, мають за що одне одного перепрошувати.
Але минулим повинні займатися історики, а не політики, нам же нині не слід
повторювати помилок предків. Бо ж до Бога не наблизимося без покаяння, примирення. Тож такі тези звучали й на прощі в Зарваниці. Серед почесних гостей
був і голова конференції
єпископату Польщі архієпископ Станіслав Гондецкі,
митрополит Познанський.
Він разом із Блаженніший
Святославом закликав народи Польщі та України до
примирення.

Солідарний Маріуполь
Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
СПІВПРАЦЯ.
Приморський Маріуполь став першим населеним пунктом в
Україні, який приєднався до
міжнародної ініціативи «Міста солідарності». Відповідний акт підписали керівники
Агентства ООН у справах біженців (UNHCR) та Маріу-

польської міської ради. За
словами міського голови
Вадима Бойченка, для маріупольців узяти участь у пілотному проекті дуже почесно і водночас корисно й
своєчасно, бо розв’язувати
нагальні проблеми самотужки без європейських
партнерів дуже складно.
Метою згаданого проекту
є створення в Україні відпо-

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

відальної влади та забезпечення захистом переселенців — жителів прифронтового Донбасу. При цьому керівник Європейського підрозділу управління ООН у
справах біженців Вінсент
Кошетель зазначив, що місцева влада Маріуполя реально налаштована на співпрацю з ООН та іншими
міжнародними організація-

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

ми і фондами, здатними допомогти в цей непростий
для всіх час. Тим більш що
проблем довкола потерпілих від гібридної війни
справді немало: за даними
місцевої влади, тільки у Маріуполі нового житла замість
втраченого чи зруйнованого
потребують 6,5 тисячі місцевих жителів та 3 тисячі переміщених осіб.

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 27 ЛИПНЯ
Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Нiч
+14 +19
+14 +19
+14 +19
+14 +19
+15 +20
+15 +20
+14 +19
+13 +18
+14 +19
+14 +19
+14 +19
+14 +19
+14 +19

День
+27 +32
+27 +32
+26 +31
+25 +30
+28 +33
+27 +32
+27 +32
+27 +32
+27 +32
+27 +32
+27 +32
+27 +32
+27 +32

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

День
+26 +31
+27 +32
+26 +31
+27 +32
+27 +32
+27 +32
+27 +32
+27 +32
+26 +31
+27 +32
+26 +31
+27 +32
+29 +31

Укргiдрометцентр

Тролейбуси
під пильним оком
смартфона
Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
ТЕХНОЛОГІЇ. Відтепер за рухом миколаївських трамваїв та
тролейбусів можна спостерігати віртуально. Для цього достатньо завантажити мобільний додаток UkrWay: Миколаїв або ж
зайти на сайт міської ради. Щоправда, нині доступна для скачування beta-версія програми і тільки для платформи Android.
Але, як запевнили в компанії Benish GPS Ukraine, яка реалізує
проект, UkrWay: Миколаїв «підженуть» під платформу IOS, і незабаром його також можна буде завантажити.
Компанія безкоштовно надала GPS-трекери на весь рухомий
склад Миколаївелектротрансу. Крім того, безкоштовно було обладнано робочі місця диспетчерів. Протягом півроку в тестовому режимі обладнання обкатували, усували неполадки. Компанія також доопрацьовувала продукт, враховуючи побажання
підприємства.
Завдяки інноваційному продукту тепер городяни зможуть побачити, де перебуває транспорт і коли він під’їде до зупинки. Міська влада працює над обладнанням зупинок, планують зробити так, щоб на кожному зупинковому комплексі було табло,
де висвітлюватиметься номер маршруту і час, коли під’їде тролейбус або трамвай.
За словами заступника Миколаївського міського голови Валентина Гайдаржи, торік GPS-передавачі було встановлено й
на спеціалізований комунальний транспорт: сміттєвози і снігоприбиральну техніку.
Загалом до автоматизованої системи диспетчерського управління підключено 139 одиниць транспорту п’яти комунальних підприємств: «Миколаївелектротранс», «Миколаївкомунтранс», «Обрій», ДП «Миколаївкомунтранс» АС «Центральний», «ЕЛУ автодоріг».
Планують, що до автоматизованої системи диспетчерського
управління підключать і маршрутки. Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич підкреслив, що реалізація цього проекту може бути першим кроком до смарт сіті, коли «місто стає
суцільною системою, яку можна контролювати, вивчати, і ми
можемо оптимізувати витрати міського бюджету». Він висловив
сподівання, що після доопрацювання за допомогою програми
можна буде встановлювати зворотний зв’язок. Наприклад повідомляти про неналежну поведінку певного водія громадського
транспорту, неналежну роботу сміттєвозів тощо.
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