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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 13 березня 2017 року
USD 2681.0151   EUR 2843.4846      RUB 4.5274     /    AU 320796.86      AG 4528.23      PT 253087.83     PD 202148.54

за 100 доларів США за 100 євро за 10  рублів за 10 тройських унцій

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

ВІВТОРОК, 14 БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ №48 (5917)

7 Економіка 
України 
за січень 2017 року

ЦИФРА ДНЯ

Угоду з МФВ невдовзі
оприлюднять 

ПОЗИКА. Меморандум, підписаний Україною з фондом, ні-
чим не відрізняється від попередніх. Про це заявив віце-
прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі
Степан Кубів на засіданні парламентської погоджувальної ради:
«80% нагнітання ситуації на сьогодні — це неправда. Меморан-
дум, який був і в 2008 році, і в 2009-му, і сьогодні є однаковим
за змістом і за суттю». Він також укотре підтвердив, що питання
пенсійного віку не обговорювали з представниками МВФ.

Текст меморандуму, згідно з внутрішніми правилами цієї
структури, є конфіденційним до схвалення радою директорів. Її
засідання призначено на 20 березня. Усі підписанти документа,
включно з НБУ, вже надали згоду на його публікацію.

«Співпраця з МВФ украй важлива для продовження струк-
турних реформ в Україні, а також для поповнення міжнародних
резервів, адже у 2017—2019 рр. на Україну очікують платежі як
за основною сумою, так і на обслуговування зовнішнього та
внутрішнього деномінованого у валюті державного боргу на су-
му близько 12,5 мільярда доларів», — цитує УНІАН текст пові-
домлення прес-служби НБУ.

ЦИТАТА ДНЯ

Тімо Сойні:
«Агресію Росії 

не можна забувати 
і згладжувати. 

Ось чому ми
виступаємо 

за санкції. Вони
працюють».

Міністр закордонних справ Фінляндії про чітку позицію
своєї країни щодо порушення РФ норм міжнародного права
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Співголова групи стратегічних
радників з підтримки реформ 
в Україні Лешек Бальцерович
ділиться враженнями від роботи
й рецептами виходу з кризи

Квадратні метри
навпіл із державою

АКТУАЛЬНО. Ветерани АТО і переселенці зможуть
скористатися програмою придбання житла 
за формулою «50/50»
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52 600 гектарів
становила торік площа відтворення лісів,

які належать до сфери управління
Держлісагентства. Це на 5% перевищує

площу суцільних зрубів

У плавання — за світовими стандартами
АВРАЛ. Україна має лише кілька місяців, щоб обстояти високий  рейтинг своїх моряків

Іван ШЕВЧУК,  
«Урядовий кур’єр»

Українські моряки занепо-
коєні тим, що вже найближ-

чим часом їм буде значно важче
влаштуватися на роботу. Річ у
тім, що Україна досі не ратифі-
кувала конвенцію про працю в

морському судноплавстві MLC
(Maritime Labour Convention),
ухвалену 2006 року на Гене-
ральній конференції праці в
Женеві. Станом на сьогодні
більшість морських держав під-
писали цей документ і невдовзі
можуть відмовитися брати на
свої судна моряків із країн-не-

підписантів. Цього та наступно-
го року готовність України по-
стачати робочу силу за світовими
стандартами перевірять впли-
вові міжнародні морські органі-
зації. 

«Україна може випасти з бі-
лого списку, — ділиться побою-
ваннями директор компанії

V.Ships-Україна Ігор Сафін. —
Якщо ми не відповідатимемо
стандартам, то потрапимо до
чорного списку, впаде рейтинг
наших моряків та крюїнгових
агенцій (тих, що займаються
працевлаштуванням моряків)». 

А чи настільки важливий цей
сектор економіки, щоб пере-

йматися його долею на найви-
щому рівні? Ігор Сафін каже,
що Україна п’ята у світі за
кількістю моряків. Усі працю-
ють на закордонних суднах, бо
власний торговий флот
Україна розтринькала ще
в перші роки свого неза-
лежного існування. 6
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оголошення

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

ПОВІДОМЛЕННЯ
про скликання позачергових зборів учасників ТОВ «БОРЕН-А»,  

код: 36942319 (далі — «Товариство») Цим Фастовець Віталій Іванович, 
уповноважений скликати позачергові загальні збори Товариства згідно 

з п. 9.9 Статуту Товариства, скликає позачергові загальні збори  
учасників Товариства для розгляду порядку денного,  

що наведений нижче.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів учасників Товариства.
2.  Розгляд питання про укладення (повноважень на укладення) та виконання 

Копєйкіним Павлом Вікторовичем як директором Товариства з обмеженою 
відповідальністю «БОРЕН-А», за період з 01.01.2013 по 02.03.2016 року кре-
дитних договорів (угод), позик, фінансових допомог, наданих юридичним 
та фізичним особам, в тому числі Дев’ятисильному Сергію Владиславови-
чу, Левковичу Володимиру Юрійовичу, Сороці Павлу В’ячеславовичу, Тюф-
ті Ірині Леонідівні, Алексєєнко Сергію Володимировичу, Єпіхіній Ірині Олек-
сандрівні, Загайновій  Наталії Степанівні, Кияниці Андрію Володимировичу, 
Кузьменко Софії Іванівні, Марінчуку Максиму Івановичу, Нечитайлу Євгенію 
Васильовичу, Товариству з обмеженою відповідальністю «501».

Дата та час початку позачергових зборів відповідно: 15.03.2017 о 10:00; 
16,03.2017 о 10:00; 17.03.2017 о 10:00.

Дата та час реєстрації учасників відповідно: 14.03.2017 з 09:30 до 10:00; 
15.03.2017 з 09:30 до 10:00; 16.03.2017 з 09:30 до 10:00; 17.03.2017 з 09:30 до 
10:00.

Місце проведення вищевказаних зборів учасників: в приміщенні за адресою: 
вул. Качалова, буд. 5-В, м. Київ, 03146, Україна, 3 поверх, кабінет №36.

Будь-які листи (пропозиції, відгуки, зауваження) щодо цього повідомлення 
прошу надсилати на адресу: 01013, м, Київ, вул. Будіндустрії, 7-А.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про скликання позачергових зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОРЕН-А»,
юридичної особи за законодавством України, ідентифікаційний код: 36942319 

(далі — «Товариство»)
Цим Ліпатов Денис Геннадійович, уповноважений скликати позачергові загаль-

ні збори Товариства згідно з п. 9.9 Статуту Товариства, скликає позачергові за-
гальні збори учасників Товариства для розгляду порядку денного, що наведений 
нижче.

Дата та час початку зборів: 10 квітня 2017 року, 10 год. 30 хв. ранку за Київ-
ським часом.

Дата та час реєстрації учасників: 10 квітня 2017 року, з 10 год. 00 хв. до 10 год. 
30 хв. ранку за Київським часом.

Місце проведення зборів учасників: в приміщенні за адресою: вул. Качалова, 
буд. 5-В, м. Київ, 03146, Україна, 3 поверх, кабінет № 36.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.   Обрання Голови та Секретаря загальних зборів учасників Товариства.
2.  Розгляд питання про виключення Копєйкіна Павла Вікторовича зі складу 

учасників Товариства.
3.  Розгляд питання про виплату Копєйкіну Павлу Вікторовичу вартості частини 

майна Товариства пропорційно його частці у статутному капіталі, а також на-
лежної йому частки прибутку Товариства до моменту його виходу.

4.  Розгляд питання про зменшення розміру Статутного капіталу Товариства у 
зв’язку з виключенням учасника та перерозподіл часток учасників Товари-
ства у Статутному капіталі Товариства у грошовому та частковому еквіва-
ленті.

5.  Розгляд питання про затвердження нової редакції Статуту Товариства у 
зв’язку з вищенаведеними змінами.

6.  Розгляд питання про державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства 
у зв’язку з вищенаведеними змінами.

Будь-які листи (пропозиції, відгуки, зауваження) щодо цього повідомлення 
прошу надсилати на адресу: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 7-А.

Деснянський районний суд м. Чернігова викликає як відповідача 
Ярового Олександра Олександровича, (останнє відоме місце прожи-
вання: м. Чернігів, вул. Святомиколаївська, буд. 33) для участі у цивіль-
ній справі № 750/1594/17 (2/750/785/17) за позовом Публічного акціо-
нерного товариства Комерційний банк «Приват Банк» до Ярового Олек-
сандра Олександровича про стягнення заборгованості за договором.

Судове засідання відбудеться 15.03.2017 року о 09 год. 00 хв. в при-
міщенні суду за адресою: м. Чернігів, пр-т. Перемоги, 141, каб. 206 
(Суддя Рахманкулова І. П.).

Попереджаємо, що в разі неявки в судове засідання без поважних 
причин або неповідомлення про причини неявки позов буде розгляну-
то у вашу відсутність, за наявності доказів, що містяться в матеріалах 
справи.

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» в рамках реалізації «Комплексної (зведе-
ної) програми підвищення безпеки енергоблоків атомних електростан-
цій» за кредитні кошти ЄБРР/Євратом проводить відкриті міжнародні 
торги на закупівлю товарів і супутніх послуг за «Принципами та пра-
вилами закупівель товарів, робіт і послуг ЄБРР» (№RFP-14401-16201-
132-GOODS-1):

Лот 1: захід №14101 «Забезпечення приладами під час і після запро-
ектних аварій»

Лот 2: захід №16201 «Впровадження системи контролю концентрації 
водню у герметичній оболонці для запроектних аварій».

«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 
E-mail: pmu@direkcy.atom.gov.ua

Коростенський міськрайонний суд Житомирської облас-
ті (11500, Житомирська область, м. Коростень, вул. Сосно-
вського, 38) відповідно до ст. 74 ч. 9 ЦПК України викликає 
в судове засідання у цивільній справі 279/276/17 на 09.00 го-
дину 17.03.2017 року як відповідачку Полянівську Анну Пе-
трівну, 10.01.1981 року народження, для розгляду справи за 
позовом Публічного акціонерного товариства комерційний 
банк «ПриватБанк» до Полянівської Анни Петрівни про стяг-
нення заборгованості.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки відповідачки 
справа буде розглянута за наявними в ній матеріалами.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачка 
вважається повідомленою про час і місце розгляду справи.

Суддя О. А. Невмержицька

Артемівський міськрайонний суд Донецької області  
(м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу за позовом Публічного акціонерного товари-
ства комерційного банку «ПриватБанк» до Данилової Ната-
лі Сергіївни про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

Відповідачка по справі: Данилова Наталя Сергіївна, яка за-
реєстрована за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. 
Бахмутська, 6/60, викликається на 20 березня 2017 року о 09 
годині 00 хвилин до суду в каб. № 210, для участі у розгля-
ді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачка пови-
нна повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглядатися в її відсутність.

Суддя Полтавець Н. З.

Апеляційний суд Київської області викликає в 
судове засідання на 15 год. 00 хв. 22 березня 2017 
року Кісельова В.С., Кириленка С.І., Олександро-
ва О.В., Ващішина Т.І., Лейку О.В., Волкова О.А. 
як відповідачів та Рака В.В., Скляренка К.В., Мов-
чан Н.В., Ситниченко О.М., Купріянець С.О., Шу-
ригіна А.В., Кузнєцова Р.С. як третіх осіб по справі  
№ 372/1997/15-ц за апеляційною скаргаю Лей-
ки Олега Миколайовича на заочне рішення Обухів-
ського районного суду Київської області від 01 лип-
ня 2015 року у справі за позовом Першого заступ-
ника прокурора Київської області в інтересах дер-
жави в особі Козинської селищної ради Обухівсько-
го району Київської області до Обухівської РДА Ки-
ївської області та інших.

Суддя М. В. Мережко

Краснолиманським міським судом Доне-
цької області (84406, м. Лиман, вул. Неза-
лежності, 13) розглядається цивільна справа 
за позовом Публічного акціонерного товари-
ства Комерційний банк «ПриватБанк» до Жу-
кова Олександра Сергійовича про стягнення 
заборгованості.

Відповідач Жуков Олександр Сергійович 
викликається до каб. № 16 суду на 17 берез-
ня 2017 року о 08 годині 30 хвилин, для учас-
ті у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У разі не-
явки відповідача справа буде розглянута у 
його відсутність за наявними доказами.

Суддя Шаньшина M. B

25 березня 2017 року об 11 годині 00 хв загальні збори членів коо-
перативу, скликані 10-ма членами кооперативу, не відбудуться, так як 
п. 7.13 Статуту передбачає скликання позачергових зборів особами, які 
володіють 1/3 голосів від всіх членів кооперативу. 

На вимогу ревізійної комісії позачергові загальні збори кооперативу 
відбудуться 26 березня о 17 годині і проходитимуть у приміщенні кла-
су БД (безпеки руху) за адресою: м. Маріуполь, пр. Захисників Украї-
ни, будинок 94.

 Порядок денний: 1. Звіт ревізійної комісії. 2. Про збільшення роз-
міру членського внеску на 2017 — 2018 роки, встановлення розміру 
членського внеску до 2020 року. 3. Про встановлення розміру вступ-
ного внеску. 4. Про встановлення розміру остаточної вартості за будів-
ництво гаражів. 5. Переобрання голови правління кооперативу. Різне. 

Голова кооперативу ГК «Спринтер» Полупанова З. Н. скликає поза-
чергові збори членів кооперативу на 26 березня 2017 року о 17 годині 
00 хвилин на вимогу ревізійної комісії згідно з пунктом 7.13 і 7.14 Ста-
туту кооперативу.

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500, м. Бахмут Донецької обл., 
вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Переви-
шко Володимира Юрійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач по справі: Перевишко Володимир Юрійович, зареєстрований за адресою: 
м. Бахмут, вул. Садова, буд. 193, викликається до суду на 16.03.2017 р. о 09.15 годи-
ні за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 212, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. П. Харченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500, м. Бахмут Донецької обл., 
вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Кома-
ровської Юлії Олександрівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачка по справі: Комаровська Юлія Олександрівна, зареєстрована за адре-
сою: 84551, Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Часів Яр, вул. Південна, буд. 2, кв. 6, ви-
кликається до суду на 16.03.2017 р. о 14.00 годині за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, 
каб. 212, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випад-
ку неприбуття відповідачки, вона повинна повідомити суд про причину неявки, інакше 
справа буде розглянута в її відсутність.

Суддя О. П. Харченко
Кіровський районний суд м. Дніпропетровська, розташований за 

адресою: 49000, м. Дніпро, пр. Пушкіна, 29, викликає Чернявського 
Костянтина Євгенійовича як відповідача в судове засідання по цивіль-
ній справі № 2/203/502/2017 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Чер-
нявського К.Є. про стягнення заборгованості, яке відбудеться о 09.10 
годині 16 березня 2017 року. У випадку неявки відповідача справу буде 
розглянуто у заочному порядку.

Суддя О. В. Колесніченко

На звернення Копєйкіна Павла Вікторовича щодо надання засвідче-
них копій документів, викладених у цінних листах № 0405331776254, 
0405333187817, 0405331776262, повідомляємо наступне.

ТОВ «Борен-А» надає вам можливість отримати інформацію про то-
вариство в порядку та об’ємах згідно з положеннями чинного законо-
давства України та Статуту ТОВ «Борен-А», для чого запрошуємо вас 15 
березня 2017 року з 09 год. 00 хв. до 10 год. 00 хв. ранку за Київським 
часом за адресою: вул. Качалова, буд. 5-В, м. Київ, 03146, Україна, 3 
поверх, кабінет № 36, для ознайомлення з відповідними документами.

Державне агентство резерву України оголошує аукціон з реалізації 
гідрату окису літію, прокату металевого, продукції хімічного виробни-
цтва, лісоматеріалів, виробів та обладнання.

Аукціон відбудеться 04 квітня 2017 р. о 15:00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за проведення аукціону: 

Одінцова Л. А. (235-17-42), Шкляр Л. П. (234-32-28).
Детальна інформація про умови проведення аукціону розміщена 

на офіційному веб-сайті Держрезерву України – 
www.gosrezerv.gov.ua.

У провадженні Красноградського районного суду Харківської області знаходиться 
цивільна справа №626/104/17 за позовом Товолжанської Світлани Юріївни до Павло-
ва Дмитра Анатолійовича про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів.

Красноградський районний суд цим оголошенням викликає на судове засідання від-
повідача по справі Павлова Дмитра Анатолійовича, 01.11.1979 р. н., місце проживан-
ня невідоме, до Красноградського районного суду за адресою: вул. Харківська, 127,  
м. Красноград Харківської обл., на 27.03.2017 року о 14.00, згідно ст. 74 ЦПК України.

У випадку неявки до суду без поважних причин справу може бути розглянуто без 
відповідача. 

Суддя П. І. Гусар

Київський районний суд м. Харкова викликає Кулика Максима Валерійовича, який 
зареєстрований за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, 4, кв. 194 як відповідача по 
справі за позовом Гахова Павла В’ячеславовича до Кулик Зінаїди Володимирівни, Кули-
ка Максима Валерійовича, третя особа: приватний нотаріус Харківського міського нота-
ріального округу Погрібна Т. П., про визнання договору купівлі-продажу земельної ді-
лянки недійсним та скасування державної реєстрації, на судове засідання, призначене 
на 17.03.2017 р. о 12.00 за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 7-Б, каб. 37. У ра-
зі неявки особи, яка викликається, справу буде розглянуто за її відсутності на підста-
ві наявних доказів. Якщо явка неможлива з поважних причин, особа, яка викликається, 
зобов’язана повідомити про це суд завчасно.

Суддя С. А. Колесник

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Моісеєву Дар’ю 

Констянтинівну на розгляд справи за позовом Моісеєвої Дар’ї Костян-

тинівни до Копил Олега Георгійовича про зобов’язання укласти осно-

вний договір на 17 березня 2017 р. о 12 год. 00 хв. за адресою: м. Жи-

томир, майдан Соборний, 1, каб. 327.

Суддя Р. А. Галасюк

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Михайлю-

ка Валерія Васильовича на розгляд справи за позовом Моїсеєвої Дар’ї 

Костянтинівни до Копил Олега Георгійовича про зобов’язання уклас-

ти основний договір на 17 березня 2017 р. о 12 год. 00 хв. за адресою:  

м. Житомир, майдан Соборний, 1, каб. 327.

Суддя Р. А. Галасюк

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Копил Олега 

Георгійовича на розгляд справи за позовом Моісеєвої Дар’ї Костянти-

нівни до Копил Олега Георгійовича про зобов’язання укласти основний 

договір на 17 березня 2017 р. о 12 год. 00 хв. за адресою: м. Житомир, 

майдан Соборний, 1, каб. 327.

Суддя Р. А. Галасюк

Уточнення оголошення в УК № 28(5897) за 14.02.17. 
Утрачені печатку та сертифікат інженера-кошторисника 
серії АР №007630 від 20.05.2013 р. на ім’я Громової В. О. 

вважати недійсними. 

У зв’язку з втратою Свідоцтва про виключення судна ПМ-18, 
з Державного суднового реєстру України № 001030 від 24.02.2015 р., 

що належало ПАТ «Київський річковий порт», 
вважати вказане Свідоцтво недійсним.

3агублене свідоцтво про право на спадщину, видане 2-ою Київською держав-
ною нотаріальною конторою 17.09.2008 року за реєстровим № 4-28072 на ім’я Чи-
лінгарян Марії Григорівни, на частку квартири № 11 (одинадцять), що знаходить-
ся у будинку № 9 (дев’ять), розташованому на вулиці Івана Федорова в місті Киє-
ві прошу вважати недійсним.

Вугледарський міський суд Донецької області 
(85670, м. Вугледар, вул. Трифонова, 22) розглядає 
цивільну справу за позовом Тілініної О. В. до Тілініна 
В. В., Тілініна Д. В., третя особа: ОСББ «Романтік-Вуг-
ледар» про визнання такими, які втратили право ко-
ристування житловим приміщенням

Відповідачі по справі: Тілінін Віталій Володими-
рович, 05.12.1982 року народження, Тілінін Дмитро 
Володимирович, 05.07.1986 року народження; міс-
це реєстрації: 85670, Донецька область, м. Вугледар, 
вул. Молодіжна, буд.18, кв. 36.

Справу призначено до розгляду на 10 год. 00 хв. 
21 березня 2017 року.

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 у їх відсутність.

Суддя Дочинець С. І.

Вугледарський міський суд Донецької області (85670,  
м. Вугледар, вул. Трифонова, 22) розглядає цивільну справу 
за позовом Зінченко О. А. до Зінченко М. А., Зінченко Д. О., 
третя особа: КП «ККЖКП Вугледарської міської ради» про 
визнання права власності та визнання особи такою, яка втра-
тила право користування житловим приміщенням.

Відповідачі по справі: Зінченко Марина Анатоліїв-
на, 19.09.1969 року народження, Зінченко Дар’я Олегівна, 
05.04.1994 року народження; місце реєстрації: 85670, Доне-
цька область, м. Вугледар, вул. Молодіжна, буд.14, кв.112.

Справу призначено до розгляду на 10 год. 30 хв. 20 бе-
резня 2017 року.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі пови-
нні повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута у їх відсутність.

Суддя Дочинець С. І.

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання відповідачів по справі № 409/3/17 
за позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» до Бобровицького Юрія 
Віталійовича та Бобровицької Вікторії Анатоліївни про стяг-
нення боргу за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 17.03.2017 року о 14.00 год. 
(резервна дата на 24.03.2017 року о 14.00 год.) у залі суду 
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шев-
ченка, 2.

Викликається відповідач Бобровицький Юрій Віталійович, 
адреса: Луганська область, м. Луганськ, кв-л Л.Комсомолу, 
буд. 8В, кв. 91.

Викликається відповідачка Бобровицька Вікторія Анатолі-
ївна, адреса: Луганська область, м. Луганськ, кв-л Л. Комсо-
молу, буд. 8В, кв. 91.

У випадку неявки відповідачів справу буде розглянуто за 
їхньої відсутності за наявними доказами.

Суддя Полєно B. C.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідачів по справі  
№ 409/3/17 за позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» до Шумо-
вої Інни Миколаївни, Шумова Сергія Григоровича про стяг-
нення боргу за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 17.03.2017 року о 15.00 
год. (резервна дата на 24.03.2017 року о 15.00 год.) у за-
лі суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, 
пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідач Шумов Сергій Григорович, 
адреса: Луганська область, м. Луганськ, кв-л Героїв Брест-
ської фортеці, буд. 13, кв. 34.

Викликається відповідачка Шумова Інна Миколаївна, 
адреса: Луганська область, м. Олександрівськ, вул. Нова, 
буд. 128.

У випадку неявки відповідачів справу буде розглянуто за 
їхньої відсутності за наявними доказами.

Суддя Полєно B. C.



14 березня 2017 року, вівторок, № 48 www.ukurier.gov.ua 13

оголошення

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

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 
буд. 2) розглядає цивільну справу № 2/243/741/2017 
за позовом Пат «Державний ощадний банк України» 
до Кадикова Олександра Миколайовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. Від-
повідач у справі Кадиков Олександр Миколайович, 
останнє відоме місце мешкання якого: м. Горлівка, 
Донецької області, вул. Горлівської дивізії, 85, квар-
тира 7 викликається до суду на 27 березня 2017 року 
на 09 годину 00 хвилин, для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття, 
відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута за його відсут-
ності.

Суддя М. О. Гусинський

В провадженні судді Бердянського міськра-
йонного суду Черткової Н. І. знаходяться цивіль-
ні справи за позовом Публічного акціонерно-
го товариства «Державний ощадний банк Укра-
їни» в особі філії Донецьке обласне управління  
AT «Ощадбанк» про стягнення заборгованості за кре-
дитом: № 310/880/17 до Бідило Галини анатоліївни, 
№310/876/17 до Куліш Ірини Євгенівни про стягнення за-
боргованості.

Розгляд справ призначено на 23.03.2017 року на 
08.30, 09.00 годину в приміщенні Бердянського міськра-
йонного суду за адресою: м. Бердянськ, вул. Консуль-
ська, 64, каб. 502, Запорізької області, суддя Черткова 
Н. І., тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідачів Бідило Галину анатоліїв-
ну на 08.30 годину, Куліш Ірину Євгенівну на 09.00 годину.

У разі неявки відповідачів, справа буде розглянута за 
наявними в ній матеріалами.

Кролевецький районний суд Сумської області відповід-
но до ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає амінову Віру Вікто-
рівну, 08 жовтня 1992 року народження, уродженку м. Пу-
тивль Сумської області, останнє відоме місце реєстрації: 
Сумська область, м. Кролевець, вул. 8 Березня, буд. 34, як 
відповідачку по справі № 579/285/17-ц 2/579/155/17 за по-
зовом амінова Жамшіда Хушвактовича до амінової Віри 
Вікторівни про розірвання шлюбу.

Справа призначена до розгляду на 25 квітня 2017 ро-
ку о 13 годині 00 хвилин у приміщенні Кролевецького ра-
йонного суду Сумської області за адресою: м. Кролевець, 
Сумської області, вул. Франка, 13.

Суд пропонує аміновій В. В. подати письмові пояснен-
ня та всі наявні докази по справі. У випадку неявки відпо-
відачки в судове засідання це оголошення вважається на-
лежним повідомленням, і справа буде розглянута за від-
сутності амінової В. В.

Суддя О. В. Моргун

ТОВ «ЗУБР Чернігівщини» повідомляє учасників 
товариства, що 03 березня 2017 р. за адресою Черні-
гівська обл., Бобровицький р-н, с. Кобижча, вул. три-
пільська, 57 відбулися чергові Загальні збори учасни-
ків, на яких прийняті наступні рішення:

1. Затверджено річний звіт діяльності товариства, 
в тому числі Дочірнього підприємства «товариство 
шанувальників природи Козелецького району», за 
2016 рік.

2. Затверджено план діяльності тОВ «ЗУБР Черні-
гівщини» на 2017 рік.

Довідкова інформація за телефоном 
095-341-27-08.

Національний банк України оголошує конкурс з визначення управителя  
непроданих активів АБ «Аллонж»

У відповідності до рішення Комітету Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяль-
ності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем від 17.02.2017 № 47 оголошується проведення конкур-
су з визначення управителя непроданих активів акціонерного банку «аллонж» (код ЄДРПОУ 14362014), що 
має намір за договором прийняти в управління непродані активи банку з метою продовження погашення за-
боргованості кредиторів за рахунок отримання активів банку після завершення процедури його ліквідації.

До участі в конкурсі допускаються: 
✓  банки, які мають письмовий дозвіл Національного банку України на довірче управління коштами і цін-

ними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами, за умови, що він здійснює без-
збиткову діяльність, дотримується економічних нормативів, забезпечує в повному обсязі формування 
резервів за активними операціями та не є об’єктом застосування заходів впливу щодо обмеження, зу-
пинення чи припинення здійснюваних банком операцій;

✓  юридичні особи, які здійснюють професійну діяльність щодо надання аудиторських, юридичних, кон-
салтингових, фінансових послуг не менше трьох років, ведуть беззбиткову діяльність і не має заборго-
ваності перед державним бюджетом України та місцевими бюджетами.

Юридична особа також має відповідати вимогам нормативно-правових актів Національного банку України 
щодо управління активами банку, що ліквідується, для задоволення вимог кредиторів.

Управителем не може бути юридична особа, яка є кредитором, пов’язаною особою або акціонером/учас-
ником банку; не виконала зобов’язань перед цим банком; є стороною в судовій справі за участю банку.

Банку, який має намір за договором прийняти в управління непродані активи банку, необхідно подати На-
ціональному банку лише відповідну заяву. 

Юридична особа подає до Національного банку України такі документи:
заяву про намір прийняти в управління непродані активи банку з метою задоволення вимог кредиторів. 

У заяві юридична особа має зазначити, що вона не є кредитором, учасником/акціонером банку, не була 
пов’язаною особою банку, не має невиконаних зобов’язань перед цим банком і не має конфлікту інтересів;

нотаріально засвідчені копії своїх установчих документів;
копію паспорта керівника юридичної особи;
фінансову звітність за останній звітний період (рік, квартал) згідно із законодавством України, засвідче-

ну підписами керівника і головного бухгалтера, відбитком печатки юридичної особи, а також підтверджену 
аудитором;

документ, що підтверджує відсутність заборгованості за податками, зборами та іншими обов’язковими 
платежами до державного та місцевого бюджетів.

У разі подання неповного пакета – документи не розглядаються.
Кінцева дата подання документів до Національного банку України 31.03.2017.
Документи подаються за адресою: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9.
телефон для отримання детальної інформації: 521-89-29.

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «ДельТА БАНк»:

ТОВ «ЮкРейН ПРОПеРТІ ГРУП»
Номер лота: Q81326b1701
Короткий опис активів (майна) в лоті: Права вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: 31 березня 2017 р.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /електронно-
го аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-
delta/10152-31032017-31032017

ТОВАРисТВО З ОБмежеНОЮ ВІДПОВІДАльНІсТЮ «УкГ мОНІТОРиНГ»

Номер лота: №№Q81426b1702
Короткий опис активів (майна) в лоті: Права вимоги за кредитним договором.
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) 
/електронного аукціону: 31 березня 2017 р.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /електронно-
го аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/10124
ЦеНТРАльНА УНІВеРсАльНА ТОВАРНА БІРжА

Номер лота: №№ Q81526b1704
Короткий опис активів (майна) в лоті: Права вимоги за кредитним договором.
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: 31 березня 2017 р.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /електронно-
го аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/10118
ПП «ексПеРТНе АГеНТсТВО»

Номер лота: Q81626b1705-Q81626b1706
Короткий опис активів (майна) в лоті: Права вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) 
/електронного аукціону: 31 березня 2017 р.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /електронно-
го аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/10116
ТОВ «мТ-ТеХ ВІДОл»

Номер лота: №№Q81726b1707
Короткий опис активів (майна) в лоті: Права вимоги за кредитним договором.
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) /електронного  
аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: 31 березня 2017 р.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електрон-ного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті  
www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-
delta/10130-31032017-3103 
ТБ «сТАТУс ексПеРТ»

Номер лота: №№Q81826b1708-Q81826b1709
Короткий опис активів (майна) в лоті: Права вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) 
/електронного аукціону: 31 березня 2017 р.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті  
www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/10120
ТБ «ПеРшА УкРАїНськА БІРжА «УкРАїНА»

Номер лота: №№Q81926b1710
Короткий опис активів (майна) в лоті: Права вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: 31 березня 2017 р.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного 
аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/10095-31032017-1

ПОВІсТкА
Підозрюваний(на) 

Фаріна Неля Юріївна 15.02.1967 м. Сімферополь, вул. Павленко, 2, аР Крим 42016000000002769

Куртлушаєв Ісмаіл Джаферович 05.01.1951 м. Сімферополь, вул. Павленко, 2, 
автономна Республіка Крим 42016000000002736

Гриценко Юрій Федорович 03.06.1960 Ленінський район, с. Щолкіно, буд. 57-а, кв. 28, 
аР Крим 42016000000002416

Капустіна Людмила Павлівна 23.01.1952 вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, аР Крим 42016000000002628

Крючков Ігор Ігорович 31.01.1974 м. Сімферополь, вул. Павленко, 2,
автономна Республіка Крим 42016000000002403

Самойлова Олена Василівна 10.06.1965 м. Сімферополь,  вул. Павленко, 2, аР Крим 42016000000003292

Притуленко Олена Володимирівна 05.03.1962 м. Сімферополь,  вул. Павленко, 2,
автономна Республіка Крим, 42016000000003284

Кузнецова Лариса Миколаївна 30.09.1971 м. Джанкой, вул. Люксембург, 11, аР Крим 42016000000004001
Мязгов Леонід Олексійович 11.01.1950 вул. Чкалова, 6, смт Красногвардійське,  аР Крим 42016000000002778

Петюшева Нана Миколаївна 18.03.1958
автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, 
вул. Павленко, 2 42016000000002766

Горбань Валентина Василівна 18.06.1959 м. Саки, вул. Набережна, 5, кв. 74, 
автономна Республіка Крим 42016000000002704

адаменко Олена Григорівна 06.08.1968 м. Сімферополь, вул. Павленка, 2,
автономна Республіка Крим 42016000000002716

Зіньков Віктор Іванович 09.04.1970 вул. Павленка, 2, м. Сімферополь,
аР Крим 42016000000002630

Чистякова тетяна Іванівна 23.09.1965 вул. Павленка, 2, м. Сімферополь,
аР Крим 42016000000002773

Філатова Євгенія Володимирівна 15.11.1955 вул. Павленка, 2, м. Сімферополь,
аР Крим 42016000000002768

Лагутіна Наталя Михайлівна 18.02.1974 вул. О. Невського/Річна, 29/11, м. Сімферополь,  
аР Крим 42016000000002826

відповідно до вимог ст. 133, 135 КПК України викликаються на 17 березня 2017 року з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. до про-
курора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях  управління з питань представництва інтересів гро-
мадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генераль-
ної прокуратури України Василенка С.М. у кабінет №712 за адресою: бульвар Лесі Українки, 26-а, м. Київ (тел. 044-200-38-
98) для вручення повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч.1 ст.111 КК України. 

стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливос-

ті тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження 
отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не 
повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру міні-
мальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора: від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної 
плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути застосо-
вано привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
{Частину четверту статті 139 виключено на підставі Закону № 767-VII від 23.02.2014}
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без по-

важної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний 
розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управлінням  
з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції  

на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України 
С. Василенко

Куйбишевський районний суд Запорізької області викли-
кає в судове засідання на 09 год. 00 хв. 15 березня 2017 ро-
ку та на 09 год. 00 хв. 22 березня 2017 року як відповідача 
Гаранжу Олену Володимирівну, останнє відоме місце прожи-
вання якої: 86510, Донецька обл., м. Сніжне вул. 250-річчя 
Донбасу, буд. 17, кв. 78 по цивільній справі № 319/106/17 за 
позовом Публічного акціонерного товариства комерційний 
банк «Правекс-Банк» до Гаранжи Олени Володимирівни про 
стягнення заборгованості за кредитним договором. Розгляд 
справи відбудеться в залі засідань Куйбишевського район-
ного суду Запорізької області за адресою: 71001, Запорізь-
ка обл., смт Більмах, вул. Центральна буд. 26а. Явка до суду 
є обов’язковою. Відповідачці пропонується надати свої запе-
речення до позову та докази. У разі неявки відповідачка по-
винна повідомити суд про причини неявки.

В разі неявки без поважних причин справу буде розгляну-
то у відсутності особи згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК України за на-
явними в ній доказами.

Суддя Хамзін Т. Р.

Краснолиманським міським судом Донецької облас-
ті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядаються 
цивільні справи: №236/396/17 за позовом Публічного акціо-
нерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до Сє-
рокурова Олексія Олександровича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором; № 236/361/17 за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства Комерційний банк «При-
ватБанк» до Глущенко Вікторії Вікторівни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Відповідач Сєрокуров Олексій Олександрович виклика-
ється до каб. № 12 суду на 23 березня 2017 року о 15 годині 
30 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачка Глущенко Вікторія Вікторівна викликається 
до каб. № 12 суду на 23 березня 2017 року о 15 годині 00 хви-
лин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У разі неявки відповідачів, справи бу-
дуть розглянуті у їхню відсутність за наявними доказами.

Суддя Саржевська І.В.
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оголошення

Нетішинський міський суд Хмельницької області 
(адреса суду: Хмельницька область, м. Нетішин, пр-
кт Незалежності, 12) викликає в судове засідання на 
09 год. 30 хв. 20 березня 2017 року як відповідача Бу-
чека Павла Сергійовича, місце реєстрації: пр-т. Курчато-
ва, 3, кв. 179, м. Нетішин Хмельницької області, по ци-
вільній справі за позовом Бучек Катерини Миколаївни 
до Бучека Павла Сергійовича про розірвання шлюбу. В 
даний час місце проживання Бучека П. С. невідоме. З 
опублікуванням оголошення відповідач вважається 
повідомленим про розгляд справи. У випадку неявки 
відповідача в судове засідання, справа буде розгля-
нута на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Базарник Б. І.

В провадженні Бориспільського міськрайонно-
го суду перебуває цивільна справа за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства «Універсал Банк» 
до Шеліхова Віталія Олександровича про звернення 
стягнення на предмет іпотеки шляхом набуття пра-
ва власності.

У зв’язку з цим суд викликає Шеліхова Віталія 
Олександровича у судове засідання, що відбудеть-
ся о 16 годині 30 хвилин 27 березня 2017 року за 
адресою: м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, 
10, каб. № 7.

Суддя Борець Є. О.

Суддя Херсонського міського суду Херсонської 
області Хайдарова І. О. повідомляє про слухання ци-
вільної справи за позовною заявою Голубенка Олек-
сандра Вячеславовича до Голубенка Олександра 
Олександровича про визнання особи такою що втра-
тила право користування житлом, яке відбудеться 
11.04.2017 року об 11.20 годині за адресою: м. Хер-
сон, вул. Маяковського, 6/29, каб. 807, та викликає 
до суду як відповідача Голубенка Олександра Олек-
сандровича.

У разі неявки у судове засідання відповідача спра-
ва буде розглянута у вашу відсутність.

Куйбишевський районний суд Запорізької об-
ласті викликає як відповідача Рогового Володими-
ра Михайловича в судове засідання, яке призначене 
на 16.00 годину 24.04.2017 року, для розгляду ци-
вільної справи за позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» 
до Рогового Володимира Михайловича про стягнен-
ня заборгованості за кредитним договором, яке від-
будеться за адресою: вул. Центральна 26а, смт Біль-
мак Запорізької області.

Суддя Мальований В. О.

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розгля-
дається цивільна справа за позовом Публічного акці-
онерного товариства комерційного банку «Правекс-
Банк» до Мельник Вераніки Анатоліївни про стягнен-
ня заборгованості за кредитним договором.

Відповідачка Мельник В. А. викликається до каб.  
№ 6 суду на 29.03.2017 року на 13 годину 30 хвилин 
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У разі неявки відповіда-
чки, справа буде розглянута у її відсутності за наяв-
ними доказами.

Суддя Бєлоусов А. Є.

Ярмолинецький районний суд Хмельницької об-
ласті (32100, смт Ярмолинці, вул. Петропавловська, 
71) повідомляє Жиготського Віталія Леонідовича, 
19.08.1981 р.н., що 27 березня 2017 року о 09 год. 00 
хв. в приміщенні суду відбудеться розгляд цивільної 
справи за позовом Бухти Катерини Петрівни до Жи-
готського Віталія Леонідовича про позбавлення бать-
ківських прав (головуючий суддя Мазурчак В. М.). Ва-
ша явка в судове засідання обов’язкова. У разі неяв-
ки справа буде слухатися у вашій відсутності на під-
ставі доказів, які є в матеріалах справи.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання як відповідача Кірюхі-
на Олександра Олександровича (91007, м. Луганськ, 
вул. Комунальна, б. 82-в) по справі № 409/311/17-ц 
(провадження № 2/409/310/17) за позовом Братасюк 
Олени Петрівни про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 28.03.2017 р. (ре-
зервна дата 30.03.2017 р.) о 10.00 годині в залі су-
ду за адресою: Луганська область, смт Білокураки-
не, пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Вугледарський міський суд Донецької області (85670,  
м. Вугледар, вул. Трифонова, 22) розглядає цивільну спра-
ву за позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» до Кудінова Д. Г. про 
стягнення заборгованості за договором кредиту.

Відповідач по справі Кудінов Дмитро Геннадійович, 
01.08.1983 року народження, місце реєстрації: 85670, Доне-
цька область, м. Вугледар, вул. Молодіжна, буд. 10, кв. 52.

Справу призначено до розгляду на 14.30 годину 05 квіт-
ня 2017 року.

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

Суддя Дочинець С. І.

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

В провадженні господарського суду Волинської 
області знаходиться справа № 7/98-Б про банкрут-
ство ТзОВ «Завод будівельних конструкцій» (код  
ЄДРПОУ 23251236, 43000, Волинська обл., м. Луцьк, 
пров. Комунальний, 4).

Ухвалою господарського суду Волинської області 
від 13 вересня 2016 року у справі №7/98-Б, введено 
процедуру санації Боржника.

Статтею 37 Закону України «Про відновлення пла-
тоспроможності боржника або визнання його бан-
крутом» передбачено можливість введення проце-
дури санації і після визнання боржником за наявніс-
тю обставин.

Директор ТзОВ «Завод будівельних конструкцій» 
Іванішин Леонтій Володимирович, поштова адреса: 
43000, Волинська обл., м. Луцьк, пров. Комунальний, 
4, телефон: (0332) 280-251) веде пошук потенцій-
них інвесторів ТзОВ «Завод будівельних конструк-
цій» (код ЄДРПОУ 23251236, 43000, Волинська обл.,  
м. Луцьк, пров. Комунальний, 4).

Заяви осіб, які бажають виступити інвестором 
ТзОВ «ЗБК», приймаються до 13 березня 2017 року.

Вишгородський районний суд Київської області 
повідомляє, що Осіпович Юрій Анатолійович викли-
кається в судове засідання як відповідач у цивільній 
справі за позовом Осіпович Аліни Валеріївни до Осі-
пович Юрія Анатолійовича, 3-тя особа: Орган опіки та 
піклування Вишгородської міської ради про позбав-
лення батьківських прав (справа № 363/4461/16-ц).

Судове засідання відбудеться 21 березня 2017 ро-
ку о 15 год. 30 хв., за адресою: Київська обл., м. Виш-
город, вул. Кургузова, 7, кабінет № 11.

У разі неявки без поважних причин справа буде 
розглянута за його відсутності.

Суддя С. І. Купрієнко

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідача у цивільній справі №408/8032/16-ц 
за позовом Харченко Ліни Євгенівни до Харченка Дми-
тра Олександровича (02.11.1983 р.н., с. Кленове Ро-
веньківського району Луганської області) про розі-
рвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться об 11 годині 30 хви-
лин 17 березня 2017 року в приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луган-
ська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої 
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Є. О. Соболєв

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання відповідача по справі № 409/92/17 
за позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» до Космініна Сергія 
Олексійовича про стягнення боргу за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 03.04.2017 року о 08.30 год. 
(резервна дата 07.04.2017 року о 08.30 год.) в залі суду за 
адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл.  Шевчен-
ка, 2.

Викликається як відповідач Космінін Сергій Олексійо-
вич, адреса: Луганська область, м. Луганськ, вул. Стахано-
ва, буд. 24А.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за 
його відсутності за наявними доказами.

Суддя Полєно В. С.

Публічне акціонерне товариство «МАРФІН БАНК» 
оголошує тендери на виконання робіт  

у 2017-2018 рр.:
- з виготовлення касових чеків (формат А5) оф-

сетним способом;
- з рекламного обслуговування Банку в мережі Ін-

тернету;
- з обслуговування електричних мереж та облад-

нання резервного електропостачання в підрозділах 
Банку.

Умови проведення тендеру розміщені на сайті  
www.marfinbank.ua.

Новопсковський районний суд Луганської облас-
ті 21.06.2016 року ухвалив заочне рішення по цивіль-
ній справі ЄУ № 420/621/16-ц за позовом Ібрагімова 
Хошбахта Адигезал огли до Ібрагімової Марини Ми-
колаївни про розірвання шлюбу.

Відповідачу роз’яснюються вимоги ст. 228 ЦПК 
України: заочне рішення може бути переглянуте су-
дом, що його ухвалив, за письмовою заявою відпо-
відача. Заява про перегляд заочного рішення може 
бути подана протягом десяти днів з дня отримання 
його копії.

Суддя О. С. Стеценко

Куйбишевський районний суд Запорізької облас-
ті викликає як відповідача Прохорова Ігоря Микола-
йовича 21.01.1969 р.н. в судове засідання, яке при-
значене на 16 год. 00 хв., 20.03.2017 року, для роз-
гляду цивільної справи № 319/65/17 за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства комерційний банк 
«Правекс-Банк» до Прохорова Ігоря Миколайови-
ча про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором, яке відбудеться за адресою: вул. Централь-
на, 26а, смт Більмак Більмацького району Запорізь-
кої області.

Суддя Валігурський Г. Ю.

Макуха Ігор Іванович, останнє відоме місце проживання: м. Докучаєвськ Доне-
цької області, вул. Чайковського, буд. 4, кв. 22, викликається в судове засідання до 
Пологівського районного суду Запорізької області як відповідач по цивільній справі  
№ 324/965/16-ц за позовом Бушман Тетяни Сергіївни до Макуха Ігоря Івановича про 
поділ спільного сумісного майна, набутого подружжям в період шлюбу, яке відбудеть-
ся 28.03.2017 року о 16 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: вул. Єдності, 28,  
м. Пологи Запорізької області.

Суддя Іванченко М. В.

Оріхівський районний суд Запорізької області, що розташований за адресою: 70500, 
Запорізька область, м. Оріхів, вул. Травнева, 23, викликає Сошенка Ігоря Васильови-
ча, Сошенко Галину Олексіївну як відповідачів за позовом ПАТ «Універсал Банк» до 
Сошенка Ігоря Васильовича, Сошенко Галини Олексіївни про стягнення боргу за кре-
дитним договором, в судове засідання на 23.03.2017 року о 09.00 годині. У разі неяв-
ки у судове засідання справа буде розглянута за їх відсутності за наявними у справах 
доказами.

Суддя Л. С. Щербань

Диплом, виданий 27.02.1976 р. 

про закінчення Херсонського 

машинобудівного технікуму 

на ім’я Родова Олександра 

Костянтиновича, 

вважати недійсним.

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області викликає Колісніченка Максима  
Вікторовича (останнє відоме місце проживання: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Миру, буд. 15,  
кв. 54) як відповідача по справі за позовом Колісніченко Валентини Вікторівни до Колісніченка Максима 
Вікторовича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 30.03.2017 о 08.45 год. у приміщенні суду за адресою: м. Кременчук, вул. 
Першотравнева, буд. 29/5, каб. 7.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки в судове засідання, справу буде розглянуто за вашої відсутності.
Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя Ю. В. Рибалка

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровької області (м. Нікополь, вул. Шевчен-
ка, 201) повідомляє Душенка Вячеслава Вікторовича, що 23 березня 2017 року о 14.30 годи-
ні відбудеться слухання цивільної справи № 182/6374/16-ц (провадження № 2/0182/994/2017 
року) за позовом Кисельової Марини Анатоліївни до Душенка Вячеслава Вікторовича про 
усунення перешкод в користуванні та розпорядженні майном шляхом визнання особи такою, 
що втратила право користування житловим приміщенням під головуванням судді Нікополь-
ського міськрайонного суду Кобеляцької-Шаховал І. О.

Втрачений диплом 
на ім’я Левчук Віталій 

Олександрович, серія КВ № 41564674 
виданий 30.06.2011 р. 

Київським національним університетом 
будівництва і архітектури

вважати недійсним.

Дарницький районний суд м. Києва викликає як 
відповідача Хоменка Андрія Валерійовича, останнє 
місце реєстрації якого: м. Київ, вул. Маслівка, 21-В, 
п/б, в судове засідання, яке відбудеться 23.03.2017 
року об 11 год. 15 хв. за адресою: м. Київ, вул. Коши-
ця, 5-а, каб. 204, для участі у судовому розгляді ци-
вільної справи за позовом МТСБУ до Хоменка Андрія 
Валерійовича про відшкодування шкоди в порядку 
регресу. При собі мати паспорт.

З опублікуванням оголошення про виклик відпові-
дач вважається повідомлений про день, час та місце 
розгляду справи і в разі неявки його до суду справа 
може бути розглянута за його відсутності.

Відповідач у випадку неявки в судове засідання 
зобов’язаний повідомити суд про поважність причи-
ни неявки.

Суддя О. М. Колесник

Буринський районний суд Сумської області ви-
кликає Іваненка Володимира Володимировича, 
13.08.1977 року народження, останнє відоме міс-
це реєстрації: с. Клепали, вул. Петровського, 104, 
як відповідача в судове засідання по цивільній спра-
ві за позовом Моторного (транспортного) страхово-
го бюро України про відшкодування в порядку регре-
су витрат, пов’язаних з виплатою страхового відшко-
дування.

Судове засідання відбудеться 27 березня 2017 ро-
ку о 09-й годині в приміщенні Буринського районно-
го суду Сумської області за адресою: м. Буринь, вул. 
Першотравнева, 16.

Явка в судове засідання обов’язкова. У разі неяв-
ки до суду справа буде розглянута за його відсутнос-
ті на підставі наявних у справі доказів.

Голова суду В. М. Куцан

Селидівський міський суд Донецької області (85400,  
м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу за 
позовною заявою Дармограй Олени Миколаївни до Солда-
тенка Сергія Миколайовича про усунення перешкод у здій-
сненні права власності, визнання особи такою, що втратила 
право користування житловим приміщенням.

Відповідач Солдатенко Сергій Миколайович, що зареє-
стрований за адресою: Донецька область, м. Авдіївка, вул. 
Менделєєва, буд. 5, кв. 85, викликається на 11.04.2017 р. на 
09 год. 30 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

У випадку неприбуття до суду відповідач повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде розгляну-
та у його відсутність.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач 
вважається повідомленим про дату, час і місце розгляду 
справи, і у разі неявки до суду, справа може бути розгляну-
та за його відсутності.

Суддя Владимирська І. М.

Личаківський районний суд м. Львова викликає 
Зубжицьку Ілону Володимирівну, Зубжицьку Аліну 
Володимирівну, останнє відоме місце проживання 
яких: м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 104/7 як відпо-
відачів в судове засідання по цивільній справі за по-
зовом Інгульської Галини Богданівни до Зубжицької 
Нелі Остапівни, Зубжицької Ілони Володимирівни, 
Зубжицької Аліни Володимирівни, третя особа: Ор-
ган опіки та піклування Личаківської районної адмі-
ністрації Львівської міської ради, про визнання втра-
тившими право на користування житловим примі-
щенням, що відбудеться 22.03.2017 р. об 11.30 год. 
в приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул.  
Б. Лепкого, 16, зал судових засідань № 6.

В разі неявки у вказане судове засідання, суд роз-
глядатиме справу без їх участі на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

Суддя Головатий Р. Я.

Вінницький міський суд Вінницької області ви-
кликає як відповідача Шалигіна Миколу Дмитрови-
ча, останнє місце реєстрації: вул. Стрілецька, 27/16, 
м. Вінниця, в судове засідання, яке відбудеться 
29.03.2017 року на 10.30 год. за адресою: м. Вінниця, 
вул. Грушевського, 17, каб. № 36, по цивільній спра-
ві № 127/328/17 за позовом Публічного акціонерно-
го товариства «Банк Форум» в особі: уповноваженої 
особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 
ліквідацію ПАТ «Банк Форум» Ларченко Ірини Ми-
колаївни до Шалигіна Миколи Дмитровича, Шалигі-
ної Людмили Авінірівни, третя особа без самостійних 
вимог на стороні відповідача: Лєбєдєва Наталя Ми-
колаївна про звернення стягнення на предмет іпоте-
ки, справу розглядає суддя Жмудь О. О.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. У випад-
ку неявки в судове засідання, справу буде розгляну-
то за відсутності відповідача.

В провадженні Зарічного районного суду м. Су-
ми знаходиться цивільна справа № 591/584/17, про-
вадження № 2/591/1064/17 за позовом Котвицького 
Олександра Євгеновича до Пушкар Сергія Володи-
мировича про відшкодування збитків внаслідок до-
рожньо-транспортної пригоди.

Зарічний районний суд м. Суми у відповідності 
до ч. 9 ст. 74 ЦПК України, викликає до суду Пушкар 
Сергія Володимировича, останнє відоме місце про-
живання: проспект М. Лушпи, буд. 14, кв. 35 м. Су-
ми як відповідача по справі на 30 березня 2017 ро-
ку о 13.00 год.

Судове засідання відбудеться в приміщенні За-
річного районного суду м. Суми, що розташоване за 
адресою: м. Суми, вул. Академічна, 13, зал 2 (каб.  
№ 302), 3-й поверх, головуючий суддя Шелєхова Г. В.

В разі неявки відповідача в дане судове засідання, 
справа буде розглянута в його відсутність.

Дзержинський міський суд Донецької області 
(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ «Універсал Банк» до 
Курмаз Руслана Сергійовича, Ксендзова Володи-
мира Анатолійовича, Курмаз Тетяни Володимирів-
ни про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором. Відповідачі по справі Курмаз Руслан Сер-
гійович, Ксендзов Володимир Анатолійович, Курмаз 
Тетяна Володимирівна (зареєстровані за адресою:  
м. Дзержинськ, смт Кірове, вул. Юності, 21/36), ви-
кликаються на 23 березня 2017 року на 09.00 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 у їх відсутності.

Суддя Н. В. Нємиш

Деснянський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Фікса Єфима Зіс’євича, 27.11.1946 ро-
ку народження, (останнє відоме місце проживання: 
АР Крим, м. Сімферополь, вул. Мате Залки, 7-Д/48) 
у підготовче судове засідання в кримінальному про-
вадженні № 42016010000000196 за ст. 111 ч. 1 КК 
України, яке відбудеться 21 березня 2017 року о 
09.30 годині в приміщенні Деснянського районного 
суду м. Києва за адресою: м. Київ, пр. Маяковсько-
го, 5-В, зал судових засідань № 2, під головуванням  
судді Броновицької О. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.
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оголошення
Марківський районний суд Луганської обл. повідомляє, що по цивільних справах за 

позовами ПАТ КБ «Приватбанк»:
28.09.2016 Данилів Юрій Костянтинович (останнє відоме місце реєстрації: 91002, 

Луганська обл., м. Луганськ, вул. Артема буд. 339, справа № 417/2880/16-ц, суддя  
Шкиря В. М.)

26.05.2016 Салманова Наталія Миколаївна (останнє відоме місце реєстрації: 
93706, Луганська обл., Слов’яносербський р-н, с. Сміле, кв. Миру буд. 3, кв. 6, справа  
№ 417/2227/16-ц, суддя  Сурнина Л. А.)

03.08.2016 Трубкін Рустам Васильович (останнє відоме місце реєстрації: 93743, Лу-
ганська обл., Слов’яносербський р-н, смт. Родакове, вул. Виноградна буд. 117, справа 
№ 417/2757/16-ц, суддя  Сурнина Л. А.)

16.08.2016 Риндіна Віра Олексіївна (останнє відоме місце реєстрації: 93700, Лу-
ганська обл., смт. Слов’яносербськ, вул. Кірова, буд. 100, справа № 417/2639/16-ц,  
суддя  Шкиря В. М.)

10.08.2016 Мароховська Людмила Олександрівна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 93741, Луганська обл., Слов’яносербський р-н, м. Зимогір’я, вул. Пушкіна буд. 47, 
справа № 417/2606/16-ц, суддя  Шкиря В. М.)

28.07.2016 Арутюнян Гагік Агванович (останнє відоме місце реєстрації: 93743, Лу-
ганська обл., Слов’яносербський р-н, смт Родакове, вул. Виноградна, буд. 351, справа 
№ 417/2635/16ц, суддя  Дидоренко А. Е.)

01.08.2016 Гриценко В’ячеслав Валерійович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 91012, Луганська обл., м.  Луганськ, вул.  Комсомольська буд. 32, справа  
№ 417/2708/16-ц, суддя  Сурнина Л. А.)

03.08.2016 Мітько Сергій Терентійович (останнє відоме місце реєстрації: 93740, Лу-
ганська обл., Слов’яносербський р-н, с. Зимогір’я, вул. Карла Маркса буд. 97, справа 
№ 417/2710/16ц, суддя  Сурнина Л. А.)

02.08.2016 Кочергіна Інна Віталіївна (останнє відоме місце реєстрації: 91000, Лу-
ганська обл., м. Луганськ, вул. Л. Чайкіної, буд. 90, справа № 417/2705/16-ц, суддя   
Сурнина Л. А.)

02.08.2016 Іващенко Тетяна Миколаївна (останнє відоме місце реєстрації: 91002, 
Луганська обл., м. Луганськ, вул. Жукова, буд. 9, справа № 417/2703/16ц, суддя   
Сурнина Л. А.)

22.07.2015 Ревенко Світлана Петрівна (останнє відоме місце реєстрації: 91019, 
Луганська обл., м. Луганськ, вул. 395-ї Шахтарської Дивізії, буд. 8, кв. 10, справа  
№ 417/1016/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

27.05.2016 Александрова Галина Олександрівна (останнє відоме місце реєстрації: 
93701, Луганська обл., смт Слов’яносербськ, вул. Горького, буд. 106, кв. 30, справа  
№ 417/2091/16-ц, суддя  Дідоренко А. М.)

04.05.2016 Ушакова Галина Іванівна (останнє відоме місце реєстрації: 91000, Лу-
ганська обл., Слов’яносербський р-н., с. Родакове, кв. Леніна, буд. 14-а, кв. 13, справа  
№ 417/2008/16-ц, суддя  Шкиря В. М.)

04.05.2016 Нєпранов Володимир Олексійович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 91000, Луганська обл., м. Луганськ, Бр. Сумських буд. 122А, кв. 9, справа  
№ 417/2003/16ц, суддя  Шкиря В. М.)

04.10.2016 Передерій Тетяна Петрівна (останнє відоме місце реєстрації: 93743, Лу-
ганська обл., Слов’яносербський р-н, смт Родакове, кв. Леніна буд. 14а, кв. 35, справа 
№ 417/2936/16-ц, суддя  Шкиря В. М.)

17.10.2016 Яборова Олена Миколаївна (останнє відоме місце реєстрації: 91012,  
Луганська обл., м. Луганськ, пров. Літєйний, буд. 3, справа № 417/2938/16-ц, суддя  
Шкиря В. М.)

10.10.2016 Жилін Микола Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 91012, 
Луганська обл., м. Луганськ, пров. Комсомольський, буд. 4, справа № 417/2935/16-ц, 
суддя  Шкиря В. М.)

06.10.2016 Чумак Олена Віталіївна (останнє відоме місце реєстрації: 91019, Луган-
ська обл., м. Луганськ, вул. Санюка Комісара, буд. 42, кв. 3, справа № 417/2920/16-ц, 
суддя  Шкиря В. М.)

11.10.2016 Сухарєв Сергій Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 93743, 
Луганська обл., Слов’яносербський р-н, с. Родакове, вул. Садова, буд. 1, справа  
№ 417/2913/16-ц, суддя  Шкиря В. М.)

05.10.2016 Кузьміна Людмила Олександрівна (останнє відоме місце реєстрації: 91001, 
Луганська обл., м. Луганськ, вул. Перекопська буд. 96, справа № 417/2921/16-ц, суддя  
Шкиря В. М.)

10.10.2016 Решетняк Тетяна Василівна (останнє відоме місце реєстрації: 
93701, Луганська обл., смт Слов’яносербськ, пров. Дікалова, буд. 1, кв. 59, справа  
№ 417/2919/16-ц, суддя  Шкиря В. М.)

15.07.2016 Караманешта Ірина Сергіївна (останнє відоме місце реєстрації: 91000, Лу-
ганська обл., м. Слов’яносербськ, вул. Гагаріна, буд. 49, кв. 7, справа № 417/2553/16-ц, 
суддя  Дідоренко А. Е.)

23.09.2016 Сафонова Галина Володимирівна (останнє відоме місце реєстрації: 
91001, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Шмирова, буд. 60, справа № 417/2852/16-ц, 
суддя  Шкиря В. М.)

23.09.2016 Дубовська Олена Володимирівна (останнє відоме місце реєстрації: 
93743, Луганська обл., Слов’яносербський р-н, с. Родакове, вул. Садова, буд. 115, 
справа № 417/2849/16-ц, суддя  Шкиря В. М.)

03.08.2016 Степанова Марина Іванівна (останнє відоме місце реєстрації: 91000,  
Луганська обл., м. Луганськ, пров. Болтовий, буд. 1, справа № 417/2755/16-ц, суддя  
Сурнина Л. А.)

24.06.2016 Коваленко Сергій Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 
91000, Луганська обл., м. Луганськ, 2 пров. Енгельса, буд. 46, справа № 417/2476/16ц, 
суддя  Шкиря В. М.)

03.09.2015 Колишев Артем Вікторович (останнє відоме місце реєстрації: 93743, Лу-
ганська обл., Слов’яносербський р-н, с. Родакове, вул. Первомайська буд. 111, справа 
№ 417/710/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

26.09.2016 Мотигіна (Гусева) Юлія Володимирівна (останнє відоме місце реєстрації: 
91019, Луганська обл., м. Луганськ, 2-й туп. Кірпічний, буд.1-б, справа № 417/2851/16-ц, 
суддя  Шкиря В. М.)

10.06.2016 Мiльченко Євгенiй Вiкторович (останнє відоме місце реєстрації: 93740, 
Луганська обл., Слов’яносербський р-н, м. Зимогір’я, вул. Зарічна, буд. 7, кв.  84, спра-
ва № 417/2228/16-ц, суддя  Дідоренко А. Е.)

28.07.2016 Власов Олександр Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 
91012, Луганська обл., м. Луганськ, пер. Бетонний, буд. 2, справа № 417/2630/16-ц,  
суддя  Дідоренко А. Е.)

28.07.2016 Єрмолаєва Світлана Юріївна (останнє відоме місце реєстрації: 93743, 
Луганська обл., Слов’яносербський р-н, смт. Родакове, пр. Центральний, буд. 7, спра-
ва № 417/2633/16ц, суддя  Дідоренко А. Е.)

05.08.2016 Гречанюк Тетяна Володимирівна (останнє відоме місце реєстрації: 
91000, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Харківська, буд. 27, справа № 417/2753/16ц, 
суддя  Сурнина Л. А.)

08.07.2016 Шматков Володимир Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 
91002, Луганська обл., м.  Луганськ, пров. Благоєва, буд. 11а, справа № 417/2482/16-ц, 
суддя  Сурнина Л. А.)

06.10.2016 Долгова Любов Іванівна (останнє відоме місце реєстрації: 93701, Луган-
ська обл., смт. Слов’яносербськ, вул. Гагаріна, буд. 75, кв. 1, справа № 417/2934/16-ц, 
суддя  Шкиря В. М.)

29.09.2016 Єфімова Юлія Володимирівна (останнє відоме місце реєстрації: 91000, 
Луганська обл., м. Луганськ, пр. Фізкультурний буд. 109, справа № 417/2738/16-ц,  
суддя  Дідоренко А. Е.)

28.07.2016 Чемерісова Ольга Іванівна (останнє відоме місце реєстрації: 91000, Лу-
ганська обл., м. Луганськ, вул. Зої Космодем’янської, буд. 26, справа № 417/2519/16ц, 
суддя  Шкиря В. М.)

29.06.2016 Рудакова Світлана Володимирівна (останнє відоме місце реєстрації: 
93700, Луганська обл., Слов’яносербський р-н, с. Пахалівка, вул. Октябрська, буд. 9, 
справа № 417/2518/16-ц, суддя  Дідоренко А. Е.)

29.09.2016 Шелегеда Анастасія Миколаївна (останнє відоме місце реєстрації: 
91043, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Волзька буд. 19, справа № 417/2744/16-ц,  
суддя  Дідоренко А. Е.)

07.10.2016 Трішечкін Дмитро Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 91019, 
Луганська обл., м. Луганськ, вул. 9-го Січня буд. 51а, справа № 417/2929/16-ц, суддя  
Шкиря В. М.)

29.06.2016 Кузьмін Дмитро Вікторович (останнє відоме місце реєстрації: 91002,  
Луганська обл., м. Луганськ, пров. Богданівський, буд.  40, справа № 417/2480/16-ц, 
суддя  Шкиря В. М.)

02.07.2016 Кучвальський Олександр Григорович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 93741, Луганська обл., м.  Зимогір’я, вул. Перемоги, буд. 3, кв. 12, справа  
№ 417/2485/16-ц, суддя  Шкиря В. М.)

05.10.2016 Руденко Марина Володимирівна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 91000, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Зої Космодем’янської, буд. 27, справа  
№ 417/2918/16-ц, суддя  Шкиря В. М.)

08.06.2016 Бондаренко Тетяна Володимирівна (останнє відоме місце реєстрації: 
91000, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Уборевича, буд. 87, справа № 417/2326/16-ц, 
суддя  Шкиря В. М.)

24.06.2016 Шеховцова Лариса Олексіївна (останнє відоме місце реєстрації: 91000, 
Луганська обл., м. Луганськ, вул. Громової, буд. 61, кв. 2, справа № 417/2488/16-ц,  
суддя  Шкиря В. М.)

20.08.2016 Корсун Сергій Михайлович (останнє відоме місце реєстрації: 91000, Лу-
ганська обл., м. Луганськ, вул. Пєрєкопська, буд.28б, справа № 417/758/15ц, суддя  
Шкиря В. М.)

09.09.2015 Солдатко Галина Олександрівна (останнє відоме місце реєстрації: 93741, 
Луганська обл., м. Зимогір’я, вул. Молодіжна, буд. 29, кв. 2, справа № 417/762/15-ц, 
суддя  Шкиря В. М.)

07.10.2016 Паршин Євген Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 93744, 
Луганська обл., Слов’яносербський р-н, с. Красний Луч, вул. Молодіжна, буд. 51, спра-
ва № 417/2928/16-ц, суддя  Шкиря В. М.)

17.07.2015 Циба Лідія Юхимівна (останнє відоме місце реєстрації: 91000, Луганська 
обл., м. Луганськ, пр-д. 4 Східний, буд. 2, справа № 417/501/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

17.11.2015 Міць Марина Дмитрівна (останнє відоме місце реєстрації: 91000, Луган-
ська обл., м. Луганськ, Лінія залізної дороги, буд. 7, кв. 12, справа № 417/1364/15-ц, 
суддя  Шкиря В. М.)

15.07.2015 Сердюк Анатолій Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 93713, 
Луганська обл., Слов’яносербський р-н., с. Кримське, вул. Леніна, буд. 50, справа  
№ 417/642/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

10.07.2015 Луканьє Олександр Вячеславович (останнє відоме місце реєстрації: 
91019, Луганська обл., м. Луганськ, вул. 2-а Ползунова, буд. 6/2, справа № 417/634/15ц, 
суддя  Шкиря В. М.)

10.07.2015 Савін Роман Михайлович (останнє відоме місце реєстрації: 93700, Лу-
ганська обл., смт. Слов’яносербськ, пр. Дікалова, буд. 1, кв. 55, справа № 417/637/15ц, 
суддя  Шкиря В. М.)

09.07.2015 Поклонська Вікторія Миколаївна (останнє відоме місце реєстрації: 
91019, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Красноярська буд. 8, справа № 417/547/15ц, 
суддя  Шкиря В. М.)

07.07.2015 Соловйов Михайло Іванович (останнє відоме місце реєстрації: 93700, 
Луганська обл., м. Слов’яносербськ, с.  Лопаскино, вул. К.  Маркса буд. 48, справа  
№ 417/558/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

08.07.2015 Климов Олексій Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: вул. 
Миронівська, буд. 10, кв. 16, м. Попасна, Луганська обл., справа № 417/553/15ц,  
суддя  Шкиря В. М.)

01.07.2015 Деба Тетяна Олександрівна (останнє відоме місце реєстрації: 93743, Лу-
ганська обл., Слов’яносербський район, смт. Родакове, вул. Садова, буд. 124, справа 
№ 417/606/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

08.07.2015 Губанов Геннадій Костянтинович (останнє відоме місце реєстрації: 
91000, Луганська обл., Слов’яносербський р-н., смт. Родакове, кв-л Шевченка, буд. 5а, 
кв. 90, справа № 417/575/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

01.07.2015 Попов Василь Васильович (останнє відоме місце реєстрації: 91047, Лу-
ганська обл., м. Луганськ, кв. Пролетаріат Донбасу, 13/1, справа № 417/586/15ц, суд-
дя  Шкиря В. М.)

01.07.2015 Стоббе Владислав Юрійович (останнє відоме місце реєстрації: 93745, 
Луганська обл., Слов’яносербський р-н, с. Лозівський, вул. Театральна, буд. 40, справа 
№ 417/585/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

30.06.2015 Бугаков Сергій Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 91019, 
Луганська обл., м. Луганськ, вул. Тракторна, буд. 9в, справа № 417/584/15ц, суддя  
Шкиря В. М.)

08.09.2016 Зубатенко Олександр Сергійович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 91043, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Металістів, буд. 37, кв. 6, справа  
№ 417/2814/16-ц, суддя  Шкиря В. М.)

08.08.2016 Калантаєвський Валерій Валентинович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 93733, Луганська обл., Слов’яносербський р-н, с. Металіст, вул. Південна, буд. 23, 
справа № 417/2787/16-ц, суддя  Сурнина Л. А.)

15.09.2015 Ковальова (Руденко) Інна Андріївна (останнє відоме місце реєстрації: 91043, 
Луганська обл., м. Луганськ, вул. 21-го МЮДа буд. 159, справа № 417/477/15-ц, суддя  
Шкиря В. М.)

03.08.2016 Дегтярьов Валентин Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 
93730, Луганська обл., Слов’яносербський р-н, с. Привітне, вул. Зелена, буд. 42, спра-
ва № 417/2709/16ц, суддя  Сурнина Л. А.)

25.04.2016 Галюзін Олексій Сергійович (останнє відоме місце реєстрації: 93743,  
Луганська обл., Слов’яносербський р-н, с. Родакове, вул. Челюскіна, буд.195, справа 
№ 417/2085/16-ц, суддя  Сурнина Л. А.)

22.04.2016 Василевська Тамара Петрівна (останнє відоме місце реєстрації: 93741, 
Луганська обл., Слов’яносербський р-н, м. Зимогір’я, вул. Піонерська буд. 14, кв. 38, 
справа № 417/2083/16-ц, суддя  Сурнина Л. А.)

30.12.2015 Абрамова Ліана Хвтисоївна (останнє відоме місце реєстрації: 91000,  
Луганська обл., м. Луганськ, вул. Комінтерна, буд. 31, справа № 417/1105/15, суддя  
Шкиря В. М.)

01.11.2016 Бабич Володимир Григорович (останнє відоме місце реєстрації: 93741, 
Луганська обл., м. Зимогір’я, вул. Луганська буд.16, справа № 417/2947/16-ц, суддя  
Шкиря В. М.)

26.09.2016 Івченко Віра Леонідівна (останнє відоме місце реєстрації: 91002, Лу-
ганська обл., м.Луганськ, вул. Рабкорівська буд. 91, справа № 417/2854/16-ц, суддя   
Шкиря В. М.)

10.10.2016 Кім Радіон Романович (останнє відоме місце реєстрації: 91019, Луган-
ська обл., м. Луганськ, вул. 395-ї Шахтарської Дивізії, буд. 21, справа № 417/2940/16-ц,  
суддя  Шкиря В. М.)

07.10.2016 Шукшина Галина Олексіївна (останнє відоме місце реєстрації: 91000,  
Луганська обл., м. Луганськ, вул. Артема, буд. 78, справа № 417/2937/16-ц, суддя   
Шкиря В. М.)

30.06.2015 Вакуленко Олександр Анатолійович (останнє відоме місце реєстрації: 
91002, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Куйбишева, буд. 120в, справа № 417/535/15ц, 
суддя  Шкиря В. М.)

03.10.2016 Соловйова Елла Василівна (останнє відоме місце реєстрації: 93744, Лу-
ганська обл., Слов’яносербський р-н., с. Красний Луч, кв. Новобудівельний, буд. 4,  
кв. 12, справа № 417/2914/16-ц, суддя  Шкиря В. М.)

13.11.2015 Федченко Юрій Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 91043, 
Луганська обл., Слов’яносербський р-н, с. Христове, вул.  1-й Тупік, буд.  1, справа  
№ 417/1452/15-ц, суддя  Шкиря В. М.)

02.07.2015 Хомутова Світлана Павлівна (останнє відоме місце реєстрації: 93713,  
Луганська обл., Слов’яносербський р-н, с. Кримське, вул. Ворошилова буд. 70, справа 
№ 417/511/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

25.06.2015 Чумаков Євген Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 93743, 
Луганська обл., Слов’яносербський р-н, с. Родакове, кв. Молодіжний буд. 39, справа 
№ 417/522/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

02.07.2015 Клопов Дмитро Сергійович (останнє відоме місце реєстрації: 91019,  
Луганська обл., м. Луганськ, вул. Артема, буд. 449-А, кв. 49, справа № 417/513/15ц, 
суддя  Шкиря В. М.)

24.06.2015 Бондаренко Євген Сергійович (останнє відоме місце реєстрації: 91014, 
Луганська обл., м. Луганськ, вул. Шишкіна, буд. 123, справа № 417/489/15ц, суддя  
Шкиря В. М.)

03.07.2015 Анохіна Ірина Олексіївна (останнє відоме місце реєстрації: 91012, Луган-
ська обл., м. Луганськ, вул. Артема, буд. 26, справа № 417/486/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

05.05.2016 Яровий Іван Анатолійович (останнє відоме місце реєстрації: 93742, 
Луганська обл., Слов’яносербський р-н, м. Зимогір’я, вул. Гагаріна, буд.61, справа  
№ 417/2215/16-ц, суддя  Сурнина Л. А.)

17.05.2016 Гріненко Ігор Іванович (останнє відоме місце реєстрації: 93734, Лу-
ганська обл., Слов’яносербський р-н, с. Жовте, вул. Молодіжна, буд. 25, справа № 
417/2263/16-ц, суддя  Сурнина Л. А.)

05.10.2016 Хоміч Віталій Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 91000, 
Луганська обл., м. Луганськ, вул. 1905 року, буд. 74а, справа № 417/2917/16-ц,  
суддя  Шкиря В. М.)

11.10.2016 Логачов Володимир Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 
93721, Луганська обл., Слов’яносербський р-н., с. Хороше, вул. Кірова, буд. 8, кв. 6, 
справа № 417/2911/16-ц, суддя  Шкиря В. М.)

18.09.2015 Губанов Геннадій Костянтинович (останнє відоме місце реєстрації: 
93743, Луганська обл., Слов’яносербський р-н., смт. Родакове, кв. Шевченка, буд. 5а, 
кв. 90, справа № 417/1093/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

08.09.2016 Ротова Тамара Володимирівна (останнє відоме місце реєстрації: 91000, 
Луганська обл., м. Луганськ, вул. Піщана буд. 135, справа № 417/2812/16-ц, суддя  
Шкиря В. М.)

18.10.2016 Бистрова Ольга Вікторівна (останнє відоме місце реєстрації: 91015, Лу-
ганська обл., місто Луганськ, пр. Фізкультурний буд. 7, кв., справа № 417/2816/16-ц, 
суддя  Сурнина Л. А.)

30.12.2015 Криворученко Валентина Тимофіївна (останнє відоме місце реєстрації: 
93740, Луганська обл., Слов’яносербський район, м. Зимогір’я, вул. Піонерська, буд. 
20, кв. 8, справа № 417/1612/15, суддя  Шкиря В. М.)

26.07.2016 Цюра Валентина Павлівна (останнє відоме місце реєстрації: 91000,  
Луганська обл., м. Луганськ, вул. Вєсьологоровська, буд. 35, справа № 417/2552/16, 
суддя  Шкиря В. М.)

01.09.2015 Дергачов Роман Олександрович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 93743, Луганська обл., Слов’яносербський р-н, смт. Родакове, вул. Челюскіна,  
буд. 177, справа № 417/703/15-ц, суддя  Шкиря В. М.)

26.08.2015 Шкарупа Лариса Миколаївна (останнє відоме місце реєстрації: 91000, 
Луганська обл., м. Луганськ, пл. Леніна, буд. 21а, справа № 417/705/15-ц, суддя   
Шкиря В. М.)

19.08.2015 Капша Максим Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 
92440, Луганська обл., Марківський р-н, с. Сичанське, вул. Садова буд. 2 А, справа  
№ 417/709/15-ц, суддя  Шкиря В. М.)

05.05.2016 Воронкін Сергій Вікторович (останнє відоме місце реєстрації: 91002,  
Луганська обл., м. Луганськ, вул. Калініна, буд. 43, справа № 417/2137/16-ц, суддя  
Сурнина Л. А.)

23.09.2015 Лазарєв Роман Геннадiйович (останнє відоме місце реєстрації: 93740, 
Луганська обл., Слов’яносербський р-н, м. Зимогiр’я, вул. Ленiна, буд. 157, справа  
№ 417/1085/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

10.06.2015 Мамикіна Тетяна Олександрівна (останнє відоме місце реєстрації: 
93740, Луганська обл., Слов’яносербський р-н, м. Зимогір’я, вул. Панфілова буд. 17, 
справа № 417/653/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

10.07.2015 Молчанов Сергій Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 
91019, Луганська обл., м. Луганськ, пров. Зенітний, буд. 18, справа № 417/650/15ц, 
суддя  Шкиря В. М.)

30.03.2016 Дахно Володимир Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 
93700, Луганська обл., Слов’яносербський р-н., с. Пришиб, вул. Центральна, буд. 107, 
кв. 2, справа № 417/2049/16-ц, суддя  Сурнина Л. А.)

01.09.2015 Коваленко Андріан Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 
93743, Луганська обл., Слов’яносербський р-н, с. Родакове, вул. Новобудівна, буд.122, 
справа № 417/685/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

28.08.2015 Зарудний Андрій Васильович (останнє відоме місце реєстрації: 93741, 
Луганська обл., Слов’яносербський р-н, м. Зимогір’я, вул. Інтернаціоналістів буд. 9,  
кв. 54, справа № 417/686/15-ц, суддя  Шкиря В. М.)

09.09.2015 Сенченко Галина Олександрівна (останнє відоме місце реєстрації: 91002, 
Луганська обл., м. Луганськ, вул. Енгельса, буд. 50, справа № 417/704/15-ц, суддя  
Шкиря В. М.)

02.07.2016 Колесников Іван Васильович (останнє відоме місце реєстрації: 93700, 
Луганська обл., Слов’яносербський р-н, с. Весняне, вул. Назаренко, буд. 12, кв. 1, спра-
ва № 417/2483/16-ц, суддя  Шкиря В. М.)

08.09.2015 Зернова Антоніна Петрівна (останнє відоме місце реєстрації: 93745, Лу-
ганська обл., Слов’яносербський р-н, с. Лозівський, вул. Київська буд. 2а, кв. 18, спра-
ва № 417/820/15-ц, суддя  Шкиря В. М.)

20.08.2015 Руденко Геннадій Григорович (останнє відоме місце реєстрації: 
93743, Луганська обл., Слов’яносербський р-н, с. Родакове, 3-лінія буд. 2, справа  
№ 417/821/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

31.08.2015 Луговенко Володимир Володимирович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 91000, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Моісєєнка, буд. 35, справа № 417/830/15ц, 
суддя  Шкиря В. М.)

08.09.2015 Колодко Ігор Олексійович (останнє відоме місце реєстрації: 91012,  
Луганська обл., м. Луганськ, пров. Фізкультурний буд. 105А., справа № 417/824/15-ц, 
суддя  Шкиря В. М.)

08.09.2015 Лопатюк Леонід Павлович (останнє відоме місце реєстрації: 91000, Лу-
ганська обл., м. Луганськ, вул. Перекопська, буд.104, справа № 417/822/15-ц, суддя  
Шкиря В. М.)

31.08.2015 Додонов Володимир Васильович (останнє відоме місце реєстрації: 
93721, Луганська обл., Слов’яносербський р-н, с. Хороше, вул. Горького буд. 14, спра-
ва № 417/829/15ц, суддя  Шкиря В. М.)

17.05.2016 Гліченко Тетяна Іванівна (останнє відоме місце реєстрації: 91000,  
Луганська обл., м. Луганськ, п-р. Моторний буд. 61А, справа № 417/2200/16, суддя  
Сурнина Л. А.)

05.08.2016 Іванов Анатолій Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 93740, 
Луганська обл., Слов’яносербський р-н, м. Зимогір’я, вул. Совєтов буд. 5, кв. 15, спра-
ва № 417/2739/16ц, суддя  Сурнина Л. А.)

11.07.2016 Зуділін Роман Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 93722, 
Луганська обл., Слов’яносербський р-н., с. Пахалівка, вул. Набережна , буд. 22, справа 
№ 417/2484/16-ц, суддя  Сурнина Л. А.)

16.05.2016 Гаріпов Ренат Раєсович (останнє відоме місце реєстрації: 93740, Лу-
ганська обл., Слов’яносербський р-н., м. Зимогір’я, пр. Кошевого, буд. 12, справа  
№ 417/2262/16-ц, суддя  Сурнина Л. А.)

03.10.2016 Потапова Інна Георгіївна (останнє відоме місце реєстрації: 91000,  
Луганська обл., м. Луганськ, вул. Металургійна буд. 70А, справа № 417/2910/16-ц,  
суддя  Шкиря В. М.)

04.10.2016 Чусова Лілія Василівна (останнє відоме місце реєстрації: 91002,  
Луганська обл., м. Луганськ, пров. Робочий, буд. 30, справа № 417/2930/16ц, суддя  
Шкиря В. М.)

04.10.2016 Нечаєв Олег Вікторович (останнє відоме місце реєстрації: 91000, Луган-
ська обл., м. Луганськ, пров. I Балтійський, буд. 98, справа № 417/2948/16-ц, суддя  
Шкиря В. М.)

11.11.2015 Гончарова Юлія Григорівна (останнє відоме місце реєстрації: 91000,  
Луганська обл., м. Луганськ, вул. Смірнова, буд. 161, справа № 417/1431/15ц, суддя  
Шкиря В. М.)

18.01.2016 Кононенко Роман Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 91000, 
Луганська обл., м. Луганськ, пр. Военкомата, буд. 12, справа № 417/1611/15, суддя  
Шкиря В. М.)

21.06.2016 Бунін Дмитро Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 93740,  
Луганська обл., м. Зимогір’я, вул. Калініна буд. 33, справа № 417/2436/16-ц, суддя  
Шкиря В. М.)

16.08.2016 Кайдіна Валентина Іванівна (останнє відоме місце реєстрації: 93724, Лу-
ганська обл., Слов’яносербський р-н, с. Степове, вул. Шкільна, буд. 31, кв. 6, справа  
№ 417/2628/16ц, суддя  Шкиря В. М.)

08.08.2016 Петрова Ірина Михайлівна (останнє відоме місце реєстрації: 93741,  
Луганська обл., м. Зимогір’я, вул. Зарічна, буд. 7, кв. 7, справа № 417/2786/16-ц,  
суддя  Сурнина Л. А.)

08.08.2016 Гончаров Костянтин Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 
93734, Луганська обл., Слов’яносербський р-н, с. Жовте, вул. Братів Гряник, буд. 35, 
справа № 417/2791/16-ц, суддя  Сурнина Л. А.)

08.08.2016 Задорожня Тетяна Миколаївна (останнє відоме місце реєстрації: 93742, 
Луганська обл., Слав’яносербський р-н, м. Зимогір’я, вул. Кірова, буд. 47, справа  
№ 417/2637/16-ц, суддя  Дідоренко А. Е.)

28.07.2016 Амелякіна Світлана Володимирівна (останнє відоме місце реєстрації: 
91014, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Смирнова, буд. 168, справа № 417/2627/16-ц, 
суддя  Дідоренко А. Е.)

16.05.2016 Мофа Віра Олександрівна (останнє відоме місце реєстрації: 93730, 
Луганська обл., Слов’яносербський р-н, с. Весела Гора, вул. Кірова, буд. 37, справа  
№ 417/2261/16-ц, суддя  Сурнина Л. А.)

03.08.2016 Мільченко Сергій Вікторович (останнє відоме місце реєстрації: 93741, 
Луганська обл., Слов’яносербський р-н, м. Зимогір’я, вул. Зарічна, буд. 7, кв. 84, спра-
ва № 417/2712/16-ц, суддя  Сурнина Л. А.)

02.08.2016 Пономарьов Іван Іванович (останнє відоме місце реєстрації: 91014, Лу-
ганська обл., м. Луганськ, вул. Мисливська, буд. 21, справа № 417/2704/16ц, суддя  
Сурнина Л. А.)

02.08.2016 Міхєєва Любов Сергіївна (останнє відоме місце реєстрації: 91002,  
Луганська обл., м. Луганськ, вул. Партизанська, буд. 2, справа № 417/2706/16ц,  
суддя  Сурнина Л. А.)

01.08.2016 Бондаренко Павло Миколайович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 93700, Луганська обл., м. Слов’яносербськ, вул. Донецька, буд. 64, справа  
№ 417/2707/16, суддя  Сурнина Л. А.)

11.10.2016 Рощупкіна Тетяна Олександрівна (останнє відоме місце реєстрації: 91019, 
Луганська обл., м. Луганськ, пров. Алтайський, буд. 3, справа № 417/2939/16-ц, суддя  
Шкиря В. М.)

07.10.2016 Дмитренко Сергій Григорійович (останнє відоме місце реєстрації: 93740, 
Луганська обл., Слов’яносербський р-н, м. Зимогір’я, вул. Ювілейна, буд. 23, кв. 1, 
справа № 417/2932/16-ц, суддя  Шкиря В. М.)

08.09.2016 Кас’янєнко Віра Іванівна (станнє відоме місце реєстрації: 91000,  
Луганська обл., м. Луганськ, вул. Рудя, буд. 89, кв. 19, справа № 417/2813/16-ц,  
суддя  Шкиря В. М.)

28.04.2016 Мігільов Микола Володимирович (останнє відоме місце реє-
страції: 91000, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Партизанська, буд. 5-а, справа  
№ 417/2140/16ц, суддя  Сурнина Л. А.)

23.09.2016 Хохлов Євген Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 93747, 
Луганська обл., Слов’яносербський р-н., с. Лотикове, вул. Толстого, буд. 42, справа  
№ 417/2853/16-ц, суддя  Шкиря В. М.)

28.03.2016 Боровський Дмитро Юрійович (останнє відоме місце реєстрації: 91002, 
Луганська обл., м. Луганськ, вул. Карла Лібкнехта, буд. 57, кв. 4, справа № 417/2048/16-ц, 
суддя  Сурнина Л. А.)

07.07.2016 Бохонько Лариса Іванівна (останнє відоме місце реєстрації: 93742, Лу-
ганська обл., м. Зимогір’я, вул. Свободи, буд. 5, кв. 7, справа № 417/2487/16-ц, суд-
дя  Сурнина Л. А.)

про стягнення заборгованості  судом були ухвалені заочні рішення, позовні вимоги 
задоволені повністю або частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачам по справах, що заочне рішення може бути пе-
реглянуто Марківським районним судом Луганської обл. шляхом подання відповіда-
чем заяви про перегляд заочного рішення до цього суду протягом десяти днів з дня 
опублікування цього оголошення.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 15 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -2  +3 +5  +10 Черкаська -2  +3 +5  +10
Житомирська -2  +3 +5  +10 Кіровоградська -2  +3 +5  +10
Чернігівська -2  +3 +5  +10 Полтавська +2  -3 +5  +10
Сумська +2  -3 +5  +10 Дніпропетровська +2  -3 +5  +10
Закарпатська 0  +5 +5  +10 Одеська 0  +5 +6  +11
Рівненська -2  +3 +4  +9 Миколаївська 0  +5 +6  +11
Львівська -2  +3 +4  +9 Херсонська 0  +5 +6  +11
Івано-Франківська -2  +3 +4  +9 Запорізька 0  +5 +6  +11
Волинська -2  +3 +4  +9 Харківська +2  -3 +5  +10
Хмельницька -2  +3 +5  +10 Донецька +2  -3 +5  +10
Чернівецька -2  +3 +4  +9 Луганська +2  -3 +5  +10
Тернопільська -2  +3 +4  +9 Крим 0  +5 +5  +10
Вінницька -2  +3 +5  +10 Київ 0  +2 +7  +9
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Луганщині  
лікують зелені легені

Олена ОСОБОВА, 
«Урядовий кур’єр»

НА ЧАСІ. Лісовідновлення та лісорозведення  на території об-
ласті цього року  заплановано на  площі понад 1000 гектарів.  Це 
передовсім  відновлення зрубів, що виникли внаслідок пожеж, 
спричинених обстрілами під час  проведення антитерористич-
ної операції. Для виконання цих завдань, за повідомленням прес-
служби обласного управління лісового та мисливського господар-
ства, знадобиться майже 5 мільйонів гривень. 

Стан справ на підприємствах заступник начальника відділу лісо-
вого та мисливського господарства  Ольга Семиборода охаракте-
ризувала як дуже складний: через брак фінансування галузі обіго-
вих  коштів місцевих підприємств на проведення таких робіт недо-
статньо. Попри це, лісівники  вже  почали висаджувати лісові куль-
тури і спільно зі службами ДСНС і представниками райдержадмі-
ністрацій складають мобілізаційно-оперативні плани й  налагоджу-
ють взаємодію з військовими підрозділами, розташованими на те-
риторії області.
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У тренінговому центрі 
допоможуть діабетикам

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ПРОЕКТ. У Вінниці створюють  спеціальний тренінговий 
центр, робота якого ґрунтуватиметься на комплексному підході 
до проблематики профілактики та лікування цукрового діабету.  
«Він об’єднає зусилля лікаря-ендокринолога, медичної сестри, діє-
толога, психолога й навіть юриста для проведення відповідних на-
вчань і надання консультацій. Дуже важлива участь родини хворо-
го у профілактичних заходах», — повідомив президент обласної 
асоціації ендокринологів Пилип Прудиус. 

До проекту в ролі волонтерів долучаться студенти Вінницького 
національного медичного університету імені Миколи Пирогова, які 
навчатимуть хворих на цукровий діабет основ профілактики та лі-
кування недуг й водночас здобуватимуть знання, вміння та нави-
чки. 

Проект впроваджує громадська організація «Вінницька облас-
на асоціація ендокринологів» за підтримки облдержадміністрації 
та співфінансування коштом з обласного бюджету.

ЇХ НЕ ЗВАЛИТИ. У рамках Року Японії в Україні в Національному музеї «Чор-
нобиль» відкрилася виставка «Окіаґарі-кобоші для Фукушіми: солідарність від 
України». Проект «Окіаґарі-кобоші» ініційований всесвітньо відомим дизайне-
ром Кендзо Такадою на підтримку постраждалих під час великого східнояпон-
ського землетрусу та аварії на АЕС «Фукушіма-1» 11 березня 2011 року, а Між-
народна виставка японських традиційних ляльок у Києві, є спільним заходом на 
підтримку постраждалих японців та українців, що пережили Чорнобильську тра-
гедію. «Першими, хто надав допомогу Японії, були саме українці, — наголосив, 
відкриваючи виставку Надзвичайний та Повноважний посол Японії в Україні Су-
мі Шігекі. Натхненні Кендзо Такадою відомі японські і зарубіжні митці з побажан-
ням якнайшвидшого відновлення Японії після стихійного лиха наносять симво-
лічні малюнки на білу основу іграшки, створену майстрами регіону Айдзу. Потім 
розмальовані лялечки виставлялися у Франції та інших країнах Європи. У межах 
проекту в Україні своїх окіаґарі-кобоші розмалювали ліквідатори наслідків Чор-
нобильської катастрофи, люди, евакуйовані з радіаційно забруднених міст і сіл, 
діти, діти-інваліди. Доклали рук і відомі українські артисти та спортсмени.

Загалом в експозиції представлено 200 окіаґарі-кобоші з країн Європи, Укра-
їни та Японії.

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

Не секрет, що одним з 
аргументів на користь 

нової формули внутріш-
ньої першості мала ста-
ти видовищність, яку ніби-
то мали забезпечити мат-
чі «Динамо» та «Шахта-
ря». Утім, збільшення роз-
риву між ними до 16 очок 
вже поставило  це під сум-
нів. У звітному турі кия-
ни  зазнали поразки від 
«Зірки», чим скористався 
«Шахтар», який на остан-
ніх хвилинах вирвав пе-
ремогу у «Зорі». При цьо-
му команда Юрія Верни-
дуба  залишилася на тре-
тій позиції в турнірній та-
блиці і, можливо, саме їй 
доведеться  виправдовува-
ти видовищний компонент 
першої шістки. «Зірка» ж 
і надалі топтатиме газон у 
Кропивницькому в компа-
нії аутсайдерів. 

 Порівняно з останнім 
матчем, переможним про-
ти «Олімпіка», Сергій Ре-
бров зробив у стартовому 
складі дві зміни: замість 
Бурди та Шепелєва з пер-
ших хвилин на поле ви-
йшли Морозюк і Рибалка, 
повідомляє офіційний сайт 
ФФУ. 

Динамівці на правах без-
заперечних фаворитів 
розпочали матч із позиції 
сили, забравши м’яч під 
свій контроль. Однак «Зір-
ка» добре вивчила супер-
ника, надійно діючи в обо-
роні, й небезпечно вибіга-
ла в контратаки. Особливо 
активним був Есеола, який 
свого часу виступав у мо-
лодіжній команді «Дина-
мо», а  в неділю проводив 
свій дебютний матч у скла-
ді кропивничан. Нападник 
чіплявся за м’яч попере-
ду, розганяв контратаки, 

пробивав по воротах. Саме 
його активні дії й призве-
ли до обох забитих м’ячів, 
коли він заробляв штрафні 
удари небезпечно близь-
ко від штрафного  майдан-
чика «Динамо», а партне-
ри — в першому таймі Ба-
цула, у другому — Поле-
генько — вдало виконува-
ли стандартні положення.

Єдиний момент у «Ди-
намо», який заслуговує 
на увагу, був на початку 
другого тайму: після ри-
кошету від голови захис-
ника «Зірки» по воротах у 
падінні пробивав Буяль-
ський, але м’яч влучив у 
поперечину, після чого ви-
летів у поле.

Головний тренер «Дина-
мо» Сергій Ребров взяв на 
себе провину за сенсаційну 
поразку. «Зірка» викорис-
товувала всі свої моменти. 
У якихось моментах поми-
лився воротар, але програ-
ла вся команда. Передусім 
програв я. Хто помилився 
—  з’ясуємо в команді», — 
зазначив наставник киян 
після матчу.

«Неприємно грати, коли 
такий стан газону і коли 

команда, яка нас приймає, 
тиждень тренується на 
полі. Це не нормально. Як-
що у нас серйозний чем-
піонат, куди ми прагнемо, 
повинен бути регламент. 
Так, я розумію, що всі  
команди в дуже складній 
ситуації, але не може бути 
такого, що команда тиж-
день тренується на полі, на 
якому приймає всі ігри. Не 
кажу, що це причина по-
разки. Так, поле складне, і 
воно нівелювало клас фут-
болістів, але в регламен-
ті мають бути якісь пра-
вила»,  — додав фахівець. 
Кількома годинами пізні-
ше  Паулу Фонсека в Хар-
кові на гру проти «Зорі» 
виставив той самий склад, 
що тиждень тому здобув 
перемогу у виїзному поє-
динку з луцькою «Волин-
ню».  Матч на «Металісті» 
не був легким, та «Шах-
тар» зрештою втілив свою 
перевагу в три очки.  А це 
означає, що викликані Ан-
дрієм Шевченком  до збір-
ної гравці українських 
клубів знову прибудуть у 
розташування синьо-жов-
тих з різним настроєм. І 

тренерському штабові до-
ведеться докласти чима-
лих зусиль, щоб зробити з  
футболістів колектив од-
нодумців до матчу з Хор-
ватією. 

Відомо, що головний 
тренер збірної України 
Андрій Шевченко викли-
кав для участі у зборі, що 
передуватиме відбірково-
му матчу чемпіонату світу 
2018 року проти команди 
Хорватії, гравців, які ви-
ступають в іноземних чем-
піонатах.

Виклики до національ-
ної команди отримали Де-
нис Бойко («Малага», Іс-
панія), Артем Федецький 
(«Дармштадт», Німеччи-
на), Олександр Зінченко 
(ПСВ, Нідерланди), Євген 
Коноплянка («Шальке», 
Німеччина), Євген Ша-
хов (ПАОК, Греція), Артем 
Кравець («Гранада», Іспа-
нія), Руслан Маліновський 
(«Генк», Бельгія), Роман 
Зозуля («Бетіс», Іспанія), 
Євген Селезньов («Кара-
бюкспор», Туреччина).

Повний склад національ-
ної команди, яка готувати-
меться до матчу з хорва-
тами, буде оголошено на-
ступного тижня.

Як «Зірка» від  «Зорі»… 
ЛІГА ПАРІ-МАТЧ. За тур до завершення першого етапу 
чемпіонату країни визначилися шістки команд, які надалі 
змагатимуться у своїх групах

 ТАБЛО «УК»
Ліга Парі-Матч. 21-й тур

Зірка — Динамо — 2:0
Зоря — Шахтар — 1:2
Олімпік — Ворскла — 3:2
Чорноморець — Сталь — 0:1
Олександрія — Дніпро — 0:0
Карпати — Волинь — 2:1

Турнірне становище команд: 
1. Шахтар — 59, 2. Динамо  — 43, 
3. Зоря — 37, 4.ФК Олександрія 
— 33, 5. Олімпік — 32, 6. 
Чорноморець — 27, 7. Ворскла — 
23, 8. Зірка — 22, 9. Сталь —  
21, 10. Карпати — 11, 11. Волинь 
— 10. 12. Дніпро — 9.

Євген Опанасенко (№39) як міг стримував наступ гравців 
«Шахтаря»
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