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Фінансові операції
публічних
діячів мають
бути ретельно
перевірені
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ЦИТАТА ДНЯ

АНДРІЙ КОБОЛЄВ:
«Дивлячись на
режим роботи системи,
думаю, це буде як
зазвичай квітень.
Обсяг закачування
буде меншим,
ніж торік».

Постанова Кабінету Міністрів України
«Деякі питання надання субвенції
з державного бюджету місцевим бюджетам
на формування інфраструктури об’єднаних
територіальних громад»
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Голова НАК «Нафтогаз України» про початок
закачування газу до підземних сховищ на наступний
опалювальний сезон

Платежі визначають
ефективність
АПК. Аграрний фонд дає державі більше користі у вигляді
дивідендів і податків, що стабільно надходять до бюджету, ніж
у разі його приватизації. Адже основні його активи — залишки
зернових на складах, через що країна не зможе багато виручити від продажу підприємства. Про це на прес-конференції повідомив керівник підприємства Андрій Радченко.
«На мій погляд, Аграрний фонд до приватизації не готовий.
Аграрний фонд — це 200 співробітників, орендовані офіси та
залишки зернових. Тобто ціна Аграрного фонду сьогодні — це
ціна зерна, яке лежить на складі, — уточнив фахівець. — Компанія нині дає більше користі державі, ніж у разі приватизації».
Торік Аграрний фонд, за даними УНІАН, сплатив до бюджету 333 мільйони гривень дивідендів за результатами фінансових показників 2014-го, 479 мільйонів гривень податку на додану вартість, 172 мільйони гривень податку на прибуток, 17,6
мільйона гривень податків, пов’язаних з оплатою праці персоналу підприємства.

ЦИФРА ДНЯ

7,6 %
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становило зростання промвиробництва
в лютому 2016 р. порівняно з аналогічним
торішнім періодом. Це зафіксовано
вперше за останні три роки

ПРОГНОЗ. Уряд намагається у 2016 році обійтися

без закупівель російського газу, проте експерти зазначають,
що таке можливо лише в разі, якщо майбутня зима буде теплою

Стабільна економіка залежить
від фіскальної політики

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр відзначив роботу Мінфіну й закликав міністрів

готувати Державний бюджет на 2017 рік
Катерина МАЦЕГОРА,
«Урядовий кур’єр»

У

лютому зафіксовано зростання ВВП на 1% та рівня

промислового виробництва на
7,6%. Ці дані Державної служби статистики Прем’єр-міністр
Арсеній Яценюк ототожнив з
проявами
макроекономічної

стабілізації в країні. Він запевнив, що ця стабілізація можлива в подальшому лише за умови продовження реформ, які беруть початок ще двома роками

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ

4 820103 080039

USD 2610.2487
EUR 2926.6108
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 3.8513
за 10 рублів

раніше. «Нам необхідна, передовсім, політична стабільність
і відповідальність всіх політичних сил. Вони не мають орієнтуватися на рейтинги. Спо-

встановлені Національним банком України на

/

AU 326933.65

діваюся, в найкоротші терміни політичну кризу буде розв’язано. Я прийму
будь-який зі шляхів», —
резюмував глава уряду.
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23 березня 2016 року

AG 4147.69
PT 255282.32
за 10 тройських унцій

PD 156614.92
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Плита газова та водонагрівач

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про переведення суддів

Відповідно до частини третьої статті 75 та частини другої статті 82 Закону
України «Про судоустрій і статус суддів» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перевести суддів у межах п’ятирічного строку:
Дніпровського районного суду міста Херсона РЯДЧУ Тетяну Іванівну на роботу на посаді судді Херсонського міського суду Херсонської області;
Суворовського районного суду міста Херсона на роботу на посадах суддів
Херсонського міського суду Херсонської області:
КОРОЛЬЧУК Наталію Василівну,
УС Олену Володимирівну.
2. Перевести суддів, обраних безстроково:
Ворошиловського районного суду міста Донецька ЛІВОЧКУ Людмилу Іванівну
на роботу на посаді судді Брусилівського районного суду Житомирської області;
Комсомольського районного суду міста Херсона на роботу на посадах суддів
Херсонського міського суду Херсонської області:
КОТЬО Ірину Василівну,
МАЙДАН Світлану Іванівну,
РАДЧЕНКО Галину Анатоліївну,
СПІЧАК Олену Борисівну;
Суворовського районного суду міста Херсона на роботу на посадах суддів
Херсонського міського суду Херсонської області:
ГОЛОВКА Олександра Володимировича,
ГОНТАРЯ Дмитра Олександровича,
СМИРНОВА Григорія Семеновича.
Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
18 березня 2016 року
№100/2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 березня 2016 р. № 203
Київ

Про норми споживання природного газу
населенням у разі відсутності газових лічильників

З метою стабільного забезпечення споживачів природним газом Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити норми споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників згідно з додатком.
2. Установити, що перерахунок вартості природного газу, спожитого населенням у період застосування норм споживання природного газу населенням у
разі відсутності газових лічильників, визначених постановою Кабінету Міністрів
України від 29 квітня 2015 р. № 237 «Про внесення змін до норм споживання
природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 36, ст. 1075), здійснюється в порядку, затвердженому Міністерством енергетики та вугільної промисловості.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 березня 2016 р. № 203
НОРМИ
споживання природного газу населенням
у разі відсутності газових лічильників
Одиниця
Норма
Вид споживання
виміру
споживання
Плита газова за наявності централізованого гаря- куб. метрів
4,4
чого водопостачання
людино-місць
Плита газова у разі відсутності централізованого га—“—
7,1
рячого водопостачання та газового водонагрівача

оголошення

✦

оголошення

✦

—“—
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Примітка. У
 період відсутності централізованого гарячого водопостачання
населення норма споживання природного газу на плиту газову
встановлюється 7,1 куб. метра на людину на місяць.
Строк відсутності гарячого водопостачання (понад 6 годин на добу у
разі цілодобового водопостачання або понад 30 відсотків загального
часу подавання води за добовим графіком), в який не включається перерва в його постачанні у нічний час (з 24 до 6 години), фіксується у
двосторонньому акті, що підписується теплопостачальною організацією та оператором газорозподільної системи і є підставою для перерахунку населенню плати за гаряче водопостачання та газ. За згаданий
період населення не здійснює плату за користування централізованим
гарячим водопостачанням. Оператор газорозподільної системи після
закінчення півріччя надсилає абонентові перерахунок за спожитий газ
у період відсутності централізованого гарячого водопостачання.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 березня 2016 р. № 204
Київ

Про внесення зміни до пункту 3 постанови
Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р.
№ 409 та визнання такими, що втратили чинність,
деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести зміну до абзацу шостого підпункту 5 пункту 3 постанови Кабінету
Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 73, ст. 2064), замінивши слова і цифри «норми
споживання згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 1996
р. № 619 «Про затвердження норм споживання природного газу населенням у
разі відсутності газових лічильників» (ЗП України, 1996 р., № 13, ст. 360)» словами «норми споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників».
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 березня 2016 р. № 204
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 1996 р. № 619 «Про затвердження норм споживання природного газу населенням у разі відсутності
газових лічильників» (ЗП України, 1996 р., № 13, ст. 360).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 р. № 822 «Про внесення доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня 1996 р.
№ 619» (Офіційний вісник України, 1998 р., № 23, ст. 834).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 червня 2001 р. № 670 «Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня 1996 р. №
619» (Офіційний вісник України, 2001 р., № 26, ст. 1164).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2002 р. № 1632 «Про
внесення змін до норм споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 44, ст. 2031).
5. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 409
«Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 73, ст. 2064).
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 237 «Про
внесення змін до норм споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 36, ст. 1075).
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Вишгородський районний суд Київської області повідомляє, що
Полюдов Костянтин Едуардович викликається в судове засідання,
яке відбудеться 04.04.2016 року об 11.40 годині (м. Вишгород, вул.
Кургузова, 7, каб. 2), як відповідач по цивільній справі №363/269/16 ц
за позовом Полюдової Олени Юріївни до Полюдова Костянтина Едуардовича про стягнення аліментів. В разі неявки відповідача в судове
засідання, справа буде розглянута за наявними матеріалами в справі.
Суддя О. Д. Рудюк

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє Лисенко Валентину Олександрівну про те, що 19 квітня 2016 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 03037,
м. Київ, вул. М. Кривоноса, 25, каб.12, відбудеться судове засідання в цивільній справі за позовом Солом’янської РДА в м. Києві до Ровник Інни Антонівни,
Ровника Володимира Валентиновича як відповідачів, треті особи: КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського району м. Києва», Київська міська рада, про визнання недійсним договору купівлі-продажу та виселення.
При цьому повідомляємо, що у разі Вашої неявки в судове засідання без поважних причин або неповідомлення про причини неявки, суд вирішує справу
на підставі наявних у ній доказів.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як відповідача Коротюк Вікторію Анатоліївну за позовом Тимошенко Інни Олегівни до
Коротюк Вікторії Анатоліївни про стягнення грошових коштів. Судове засідання відбудеться 04.04.2016 р. об 11 год. 00 хв. у приміщенні Суворовського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул.
Чорноморського козацтва, 68, зала судових засідань № 8. У разі неявки Коротюк В. А. судове засідання буде проведене за її відсутності.
Суддя С. С. Аліна

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє,

Суддя Тімінський В. В.

Теофіпольський районний суд Хмельницької області викликає як
відповідача Гранат (Борисевич) Ірину Борисівну у судове засідання з
розгляду цивільної справи № 685/20/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Гранат (Борисевич) Ірини Борисівни про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться о 09 год. 00
хв. 28 березня 2016 р. в залі судових засідань суду (30600, Хмельницька область, смт Теофіполь, вул. Небесної Сотні, 44). В разі неявки Гранат (Борисевич) І. Б. без поважних причин справа буде розглянута на підставі наявних в ній доказів.
Суддя Самойлович А. П.

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє,
що 5 жовтня 2015 року розглянуто цивільну справу № 6/409/117/15 за
заявою ТОВ «Нова пошта» про поновлення строку для пред’явлення
виконавчого листа до виконання по цивільній справі Артемівського
районного суду м. Луганська за позовом ТОВ «Нова пошта» до Саргсян Б. Н. від 26.02.2014 року по справі № 434/10318/13-ц та винесено
ухвалу про задоволення заяви.
Суддя Тімінський В. В.

Вінницький міський суд Вінницької області викликає Гирича
В’ячеслава Станіславовича, 27.03.1982 р.н., у судове засідання, яке
відбудеться 04.04.2016 року о 12.00 год. за адресою: м. Вінниця,
вул. Грушевського, 17 (зал № 6), як відповідача у цивільній справі №127/2741/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства
«Універсал Банк» до Гирича В’ячеслава Станіславовича про стягнення заборгованості за кредитним договором. У випадку неявки відповідача у судове засідання, справу буде розглянуто за його відсутності за наявними у справі доказами.
Суддя Іщук Т. П.

Суддя І. А. Усатова

що 26 січня 2016 року розглянуто цивільну справу № 2/409/117/16 за
позовом Філонова С. В. до Саргсяна Беніка Нориковича про стягнення тьох процентів річних, процентів від суми позики та інфляційних
витрат та винесено заочне рішення про задоволення позову.

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області викликає
Теплого Дениса Миколайовича, 16.04.1990 року народження, останнє відоме місце реєстрації: с. Лука-Мовчанська Жмеринського району
Вінницької області, в судове засідання як відповідача у цивільній справі
№ 130/179/15-ц, №2/130/216/2015 за позовом представника Сафіра Федора Олеговича, який діє в інтересах Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк «ПриватБанк» до Теплого Дениса Миколайовича
про стягнення заборгованості, яке відбудеться о 08 год. 20 хв. 28.03.2016
року за адресою: Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Образцова, 6.
У разі неявки відповідача Теплого Дениса Миколайовича в судове
засідання, справу буде розглянуто за його відсутності за наявними у
справі доказами. Про причини неявки повідомити суд.

Суддя В.П. Камінський

Івоненко Василь Павлович, житель смт Кирнасівка, Тульчинського
району Вінницької області, вул. Свердлова, 25, викликається 28 березня 2016 року на 10 год. в судове засідання до Тульчинського районного суду Вінницької області (м. Тульчин, вул. Перемоги, 16) як відповідач по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до нього про
стягнення заборгованості.
Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України, з опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи.
Відповідно до ч. 2 ст. 305 ЦПК України неявка сторін або інших осіб,
які беруть участь у справі, належним чином повідомлених про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.

Суддя А.П. Карнаух

ПОСТАНОВА
від 10 березня 2016 р. № 195
Київ

Про внесення змін у додаток до Положення
про порядок обліку, зберігання, списання та
використання військового майна у Збройних Силах

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміни у додаток до Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. № 1225 (Офіційний
вісник України, 2000 р., № 32, ст. 1366; 2011 р., № 37, ст. 1530), виклавши його у редакції, що додається.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
Додаток
до Положення
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 10 березня 2016 р. № 195)
МАКСИМАЛЬНІ РОЗМІРИ КОШТІВ,
на які посадові особи Збройних Сил мають право списувати військове майно
за актами якісного (технічного) стану, інспекторськими посвідченнями
та за актами списання
Вартість за одиницю військового
майна або за одним актом,
неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян
Найменування посади
за актом
якісного
за
(технічного)
інспекторським
стану та актом посвідченням*
списання
Командир окремої роти, інші команди1200
600
ри (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил, військових
навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які ведуть військове (корабельне) господарство, керівник представництва державного замовника з оборонного замовлення на підприємстві, в установі, організації, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу) включно
Командири (начальники) вищого рівня від6000
3000
носно зазначених посадових осіб, їх заступники, яким підпорядковуються служби
забезпечення, начальники служб забезпечення органів військового управління, керівники структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил та Міноборони,
заступники начальника Генерального штабу Збройних Сил, начальник Генерального штабу Збройних Сил — Головнокомандувач Збройних Сил, заступники Міністра
оборони відповідно до їх компетенції**
Міністр оборони
понад 6000
понад 3000
* Максимальні розміри коштів, на які посадові особи Збройних Сил мають право списувати
військове майно за інспекторськими посвідченнями, яке знищене (втрачене) внаслідок воєнних
дій, участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки або внаслідок диверсій, збільшуються у 2 рази.
** Конкретні розміри коштів, на які посадові особи Збройних Сил мають право списувати військове майно, визначаються наказом Міноборони.».

оголошення

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає Нікуліна Артема Володимировича, 1988 р.н., м. Луганськ, кв. Зарічний, 10/20,
Нікуліну Тамару Павлівну, 1962 р.н., м. Луганськ, кв. Зарічний, 10/20, як
відповідачів в судове засідання по цивільній справі № 409/2741/15-ц за
позовом ПАТ «БМ Банк» про звернення стягнення на заставлене майно,
що відбудеться 14.04.2016 року на 11 год. в приміщенні суду за адресою:
92200, Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2, тел.2-27-92.
Із опублікуванням цього оголошення відповідач вважається належним
чином повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя В. Г. Скворцова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

✦

оголошення

✦

оголошення

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІВІ БАНК» (Банк)
оголошує відкритий тендерний відбір партнерів – фінансових компаній
для продажу частини кредитного портфеля Банку
Основні параметри кредитного портфеля, який планується до продажу:
• позичальник: клієнт корпоративного бізнесу Банку;
• кредитний продукт: кредитна лінія на поповнення обігових коштів;
• корзина кредитів: 1 шт.;
• загальна сума боргових вимог до продажу: 62 661 264,01 грн.
Вимоги до учасників тендера:
• наявність власного сплаченого капіталу;
• активність роботи на ринку боргових вимог (відступлення/продаж/факторинг
прав вимоги);
• відсутність репутаційних ризиків;
• відсутність розпочатої процедури банкрутства або ліквідації.
Перелік документів, що має надати до Банку зацікавлений учасник тендера:
1. Заявка на участь у тендері з комерційною пропозицією.
2. Копія установчих/реєстраційних документів (статуту, засновницького договору);
3. Виписка і витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб – підприємців.
4. Копія свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (з додатками).
5. Копії документів, що підтверджують повноваження представника фінансової
установи-учасника на укладення договорів між компанією та Банком (рішення вищого органу, накази, довіреність, контракт тощо).
Після надання учасниками своїх комерційних пропозицій, Банк проводить
відбір та індивідуальні переговори з кожним учасником. Визначення лідерів
проводиться Банком на основі наступних критеріїв: (а) цінової пропозиції (максимальна пропозиція за ціною придбання) та (б) наявності/відсутності змін до
шаблону договору з продажу боргових вимог за кредитними договорами.
Банк залишає за собою право відмовити учаснику у співпраці і не розголошувати причини даної відмови.
Умови конфіденційності: інформація, надана учасниками, буде розглядатися як комерційна і повністю конфіденційна. Отримані дані не будуть опубліковані і не будуть використані Банком для інших цілей, окрім як проведення даного відбору. Учасники в період проведення відбору і після його закінчення
зобов’язані дотримуватися конфіденційності у наданій їм Банку інформації, і
не передавати її третім особам.
Для участі в тендері просимо учасників надати свої тендерні пропозиції (разом з заповненими та завіреними додатками) в запечатаних конвертах з поміткою «На тендер» до 10:00 год. 25 березня 2016 року шляхом доставки в
центральний офіс Банку: м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька,
13/5 (літ.А). Контактна особа: Науменко Олена Валеріївна (тел. (044) 393-73‑20,
в.н.9031).

Лозівський міськрайонний суд Харківської області викликає Кобизського Миколу Анатолійовича, 24 квітня 1952 року народження, як відповідача на розгляд цивільної справи за номером
629/385/16-ц, номер провадження 2/629/437/2016 за позовною заявою Публічного акціонерною
товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Кобизського Миколи Анатолійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором у судове засідання, яке відбудеться 28 березня 2016
року об 11 годині 00 хвилин у залі судових засідань Лозівського міськрайонного суду Харківської
області, м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 9.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи.
У разі неможливості прибути у судове засідання, відповідач повинен повідомити про причини
неявки. У разі неявки в судове засідання і неповідомлення суду про причину неявки, справа буде
розглянута за відсутності відповідача.

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

Суддя О.А. Шевцов

24 березня 2016 року, четвер, № 56
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Кіцманський райсуд Чернівецької області викликає Сопіта Миколу Аврамовича, жителя м. Кіцмань,
вул. Незалежності, 49, кв. 7, Чернівецької області та
Радько Ларису Григорівну, жительку м. Черкаси,
вул. Калініна, № 68/1, Черкаської області, як відповідачів у справі № 718/218/16-ц за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» про стягнення заборгованості, яку
призначено до розгляду на 09 годину 30 хвилин 04
квітня 2016 року. Явка до суду є обов’язковою. В разі
неявки в судове засідання, справа буде розглянута
без Вашої участі.
Суддя В. М. Мізюк

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за позовом ТОВ «Порше Мобіліті» до Борисова Бориса Леонідовича про стягнення заборгованості,
який проживає за адресою: м. Макіївка, вул. Центральна,
буд. 30, кв. 7, викликається на 30 березня 2016 року о
10.00 годині, до суду, каб. № 7, для участі у розгляді
справи по суті (№ 2/234/1759/16).
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність.

Татарбунарський районний суд Одеської області
викликає в судове засідання на 29 березня 2016 року
о 10 год. 00 хв. в якості відповідачки Мітакі Олену
Іванівну по цивільній справі №515/263/16-ц за позовом публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Мітакі Олени Іванівни про
стягнення заборгованості.
Адреса суду: вул. Горького, 2, м. Татарбунари Одеська область, 68100.
У разі неявки відповідачки в судове засідання розгляд справи відбудеться за її відсутності.
Суддя І. М. Лицур
Суддя Т. І. Сивоконь

Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що в провадженні суду знаходиться цивільна справа
№ 204/702/2016-ц (провадження № 2/204/782/2016) за позовом
Моторного (транспортного) страхового бюро України до Мазаєва Бориса Ігоровича про відшкодування в порядку регресу
витрат, пов’язаних з виплатою страхового відшкодування.
Відповідач Мазаєв Борис Ігорович викликається в судове засідання, яке відбудеться 08 квітня 2016 року о 14 годині 30 хвилин у приміщення Красногвардійського районного суду
м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект
Пушкіна, 77-б, кабінет № 17.
Після опублікування оголошення в пресі відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи. У разі неявки Мазаєва Бориса Ігоровича справу буде розглянуто у його
відсутності.

Хотинський районний суд Чернівецької області
викликає в судове засідання, яке відбудеться 04
квітня 2016 року о 08:30 годині в приміщенні суду за
адресою вул. Незалежності, 25 А, м. Хотин Чернівецької області, Лопушанського Сергія Михайловича, 04.09.1970 року народження, останнє відоме
місце проживання: м. Хотин, вул. Українська, буд.
22, Чернівецької області в якості відповідача по цивільній справі №724/676/15-ц за позовом ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК» до Лопушанського Сергія Михайловича про стягнення заборгованості.
Суддя А. І. Руснак

Бучацьким районним судом Тернопільської обл.
викликається до суду:
— Кухтин Ігор Миколайович (останнє відоме
місце проживання: 48413, Тернопільська обл., Бучацький р-н., с. Старі Петликівці) на 09 годину 00
хвилин 13.04.2016 р. для участі у розгляді справи
№ 595/2411/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Суддя В. О. Гордєєв

Октябрський районний суд м. Полтави викликає відповідача Ніколенко Юрія Сергійовича, останнім відомим місцем
проживання якого є: вул. Карла Лібкнехта, 16, м. Полтава, у
судове засідання по цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Ніколенко Юрія Сергійовича про стягнення
заборгованості.
Судове засідання відбудеться о 13 годині 30 хвилин 15
квітня 2016 року у приміщенні Октябрського районного суду
м. Полтави в каб. № 20, за адресою: м. Полтава, вул. Навроцького, 5. Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки
справу буде розглянуто за Вашої відсутності.
Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки.

Долинський районний суд Івано-Франківської області повторно викликає Савчина Івана Михайловича, 02.03.1984
року народження, зареєстрованого за адресою: м. Долина,
вул. Міцкевича, 65/23 Івано-Франківської області, як відповідача в цивільній справі № 343/356/16-ц за позовом до
нього ПАТ комерційний банк «ПриватБанк» про стягнення
заборгованості по кредитному договору.
Розгляд даної справи призначено на 06.04.2016 року
об 11.00 год. в приміщенні Долинського районного суду
Івано-Франківської області за адресою: м. Долина, вул. Обліски, 115 Івано-Франківської області.
Явка відповідача до суду є обов’язковою. В разі його неявки справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

Суддя О. І. Шевська

Суддя Переверзева Л. І.

Суддя В. В. Самсонова

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача по справі
№ 409/222/16-ц за позовом ТОВ «Порше Мобіліті» до Ларгіної Алли Миколаївни про стягнення заборгованості та
збитків відповідно до кредитного договору.
Судове засідання відбудеться 05.04.2016 року о 09.00
год. (резервна дата 08.04.2016 р. о 09.00 год.) в залі суду за
адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Горького, 2.
Викликається Ларгіна Алла Миколаївна, останнє місце
реєстрації: Луганська область м. Лутугине, вул. Горького,
буд. 57.
У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за
її відсутності за наявними доказами.

Комінтернівський районний суд м. Харкова викликає Гарлику Сергія Сергійовича, останнє відоме місце проживання
якого: м. Харків, вул. Аскольдовська, буд. 67, у судове засідання як відповідача у цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Гарлики Сергія Сергійовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором, що відбудеться
04.04.2016 р. о 10.45 год. у приміщенні суду за адресою:
м. Харків, пров. Брянський, 5.
При неможливості явки відповідачі зобов’язані повідомити про причини неявки, в разі неявки без поважних причин або неповідомлення про причини неявки, справа буде
розглядатися за відсутності відповідачів на підставі наявних
по справі доказів.

Комінтернівський районний суд м. Харкова викликає
Іванченка Ігоря Валерійовича, останнє відоме місце проживання якого: м. Харків, вул. Героїв Сталінграда, буд. 142Б,
кв. 55, у судове засідання як відповідача у цивільній справі
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Іванченка Ігоря Валерійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором, що відбудеться 04.04.2016 р. о 10.30 год. у
приміщенні суду за адресою: м. Харків, пров. Брянський, 5.
При неможливості явки відповідачі зобов’язані повідомити про причини неявки, в разі неявки без поважних причин або неповідомлення про причини неявки, справа буде
розглядатися за відсутності відповідачів на підставі наявних
по справі доказів.

Комінтернівський районний суд м. Харкова викликає Кошелю Валерію Борисівну, останнє відоме місце проживання
якої: м. Харків, вул. Матросова, буд. 2-а, кв. 20, у судове засідання як відповідача у цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Кошелі Валерії Борисівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором, що відбудеться
04.04.2016 р. об 11.00 год. у приміщенні суду за адресою:
м. Харків, пров. Брянський, 5.
При неможливості явки відповідачі зобов’язані повідомити про причини неявки, в разі неявки без поважних причин або неповідомлення про причини неявки, справа буде
розглядатися за відсутності відповідачів на підставі наявних
по справі доказів.

Суддя Полено В. С.

Суддя М. Ю. Онупко

Суддя М. Ю. Онупко

Суддя М. Ю. Онупко

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходиться
цивільна справа № 310/884/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Мелентьєва О. Г. про стягнення
заборгованості.
Розгляд справи призначено на 30.03.2016
року о 13.30 годині в приміщенні Бердянського
міськрайонного суду за адресою: Запорізька
область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, зала
судового засідання 411.
Суд викликає Мелентьєва Олександра Геннадійовича як відповідача.
Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідача у судове засідання справа
буде розглянута за наявними матеріалами.

Первомайський міськрайонний суд
Харківської області викликає Толочко
Івана Євгенійовича, 07.07.1979 року народження, у судове засідання, призначене на 05 квітня 2016 року о 10 годині 00
хвилин по цивільній справі № 632/325/16ц, пров. № 2/632/200/16 за позовом Толочко Альони Михайлівни до Толочко
Івана Євгенійовича про стягнення аліментів на неповнолітнього сина.
Адреса суду: 64102, Харківська область, м. Первомайський, вул. Бугайченко, 34, зал судових засідань № 19.
Суддя Полянчук Б. І.
Суддя О. В. Кочнєв

Добропільський міськрайонний суд Донецької
області (85004, м. Добропілля, Донецької області,
вул. Банкова, буд. 39а) розглядає цивільну справу
за позовом Публічного акціонерного товариства
«Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості.
Відповідач Устименко Костянтин Федорович,
18.09.1969 року народження, який зареєстрований
за адресою: Донецька область, м. Іловайськ, вул.
Шевченка, 133/29, номер справи 227/751/16-ц.
Викликається на 19 квітня 2016 року на 09.00
годину до Добропільського міськрайонного суду,
кабінет № 15, для участі у розгляді справи.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття він повинен повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності, на підставі наявних у справі доказів буде
ухвалено заочне рішення.

Суддя Мавроді Р. Ф.

Суддя Бойчук А. Ю.

Лисичанський міський суд Луганської області
викликає як відповідачів Лісунова Олега Вікторовича, 18.07.1970 р.н., який зареєстрований за адресою: вул. Леніна, буд. 299, с. Чорнухине,
Перевалького р-ну, Луганської області та Лісунову Тетяну Вікторівну, 13.10.1974 р.н., яка зареєстрована за адресою: вул. Папаніна, буд. 3,
с. Чорнухине, Перевальського району Луганської
області, в судове засідання з розгляду цивільної
справи № 2/415/505/16 за позовом Сапсай Анни
Сергіївни в інтересах ПАТ «Універсал Банк» до Лісунова Олега Вікторовича, Лісунової Тетяни Вікторівни про стягнення заборгованості, яке
відбудеться 28 березня 2016 р. о 15 годині 00
хвилин в приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38, каб. 3. У разі неявки
в дане судове засідання справа буде розглянута
без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суворовський районний суд м. Одеси
викликає як відповідача Клочкова Євгена
Петровича по справі за позовом ПАТ
«Райффайзен Банк Аваль» до Клочкової
Тетяни Вікторівни, Клочкова Євгена Петровича, Бевз Ольги Юріївни про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Судове засідання відбудеться
06.04.2016р. о 10 год. 00 хв. у приміщенні
Суворовського районного суду м. Одеси
за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68, зала судових засідань № 8. У разі неявки Клочкова Є. П.
судове засідання буде проведене у його
відсутність.
Суддя Аліна С. С.

Суворовський районний суд міста Одеси викликає як відповідача Мацієвську Аллу Іванівну, останнє відоме місце проживання: м. Одеса, вул. Ак.
Заболотного, 30, кв. 78, у судове засідання, що відбудеться 30 березня 2016 року об 11.00 годині в
приміщенні Суворовського районного суду міста
Одеси за адресою: м. Одеса, вулиця Чорноморського козацтва, 68, зала судових засідань № 15, у
якому буде слухатися цивільна справа за позовом
Самойлової Тетяни Львівни до Мацієвської Алли
Іванівни, Ковальської Наталі Валентинівни, Ковальського Сергія Олеговича про визнання договору купівлі-продажу дійсним. До зазначеного часу
відповідачу пропонується подати до суду заперечення проти позову та відповідні докази. У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних
на те причин справа буде розглянута за її відсутності.

Сєвєродонецький міський суд Луганської
області викликає як відповідача Циганкова
Вячеслава Михайловича (прож: м. Сєвєродонецьк, Луганської області, пр. Гвардійський,
55/43) у судове засідання з розгляду цивільної справи за позовом Білоконь Ольги Миколаївни до Циганкова Вячеслава Михайловича
про визнання особи такою, що втратила
право користування житловим приміщенням,
яке відбудеться 19.04.2016 року о 08 годині
20 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар
Дружби Народів, 19.
У разі неявки на вказане судове засідання
суд розглядатиме справу без вашої участі на
підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. О. Юзефович
Лисичанський міський суд Луганської області
викликає як відповідачів Угнич Олександра Михайловича, 28.03.1974 р.н., який зареєстрований за адресою: пр-т Металургів, 61/59, м. Алчевськ,
Луганської області та Немцова Олександра Анатолійовича, 11.01.1966 р.н., який зареєстрований за
адресою: вул. Ватутіна, 33/36, Донецьк, в судове
засідання з розгляду цивільної справи
№ 2/415/521/16 за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб на ліквідацію АТ «Дельта Банк» Кадирова В. В.
до Угнич Олександра Михайловича, Немцова Олександра Анатолійовича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 28 березня 2016 р. о 15 годині
30 хвилин в приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38, каб. 3. У разі неявки
в дане судове засідання справа буде розглянута без
вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Сватівський районний суд Луганської
області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя
Перемоги, 34, викликає Гаркавченко Ігоря
Анатолійовича як відповідача у судове
засідання
по
цивільній
справі
№ 426/6722/15-ц за позовом Бондар Вікторії Олексіївни до Гаркавченко Ігоря Анатолійовича про стягнення аліментів на
неповнолітню дитину на 01 квітня 2016
року о 16.00 годині.
У разі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст.169 ЦПК України.
Суддя С. Л. Бойко
Суддя Л. М. Осіпенко

Суддя С. Л. Бойко
Сватівський районний суд Луганської області, розташований
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Борщова Сергія Юрійовича як відповідача у
судове засідання по цивільній справі № 426/114/16-ц за позовом
Борщової Наталії Василівни до Борщова Сергія Юрійовича про
визнання майна спільною сумісною власністю подружжя, визнання права власності на майно на 29 березня 2016 року о 16.00
годині.
У разі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Біловодський районний суд Луганської області викликає як відповідача Шипьонок Дмитра Сергійовича для участі в цивільній справі
№ 408/223/16-ц за позовом Управління праці та соціального захисту
населення Запорізької міської ради по Хортицькому району до Шипьонок Дмитра Сергійовича про відшкодування коштів надміру перерахованої допомоги, слухання якої відбудеться 04 квітня 2016 року
о 14 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: Луганська область,
смт Біловодськ, вул. Комсомольська, 30.
З дня опублікування оголошення про виклик сторін вони вважаються повідомленими про час та місце слухання справи.
У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі
ст. 155 КАС України.

В провадженні Приморського районного
суду м. Одеси знаходиться цивільна справа
№ 522/3297/16ц за позовною заявою Савіцької
Лариси Володимирівни до Джозефа Саба, за
участі третіх осіб – Одеської міської ради, Департаменту державної архітектурно-будівельної
інспекції в Одеській області про усунення перешкод у користуванні квартирою.
Приморський районний суд м. Одеси викликає Джозефа Саба у судове засідання, яке відбудеться 31.03.2016 року о 14 год. 00 хвилин у
приміщенні Приморського районного суду за
адресою: м. Одеса вул. Балківська, 33 (зал судових засідань № 208).
У разі вашої неявки у судове засідання
справа може бути розглянута у вашу відсутність.

Дружківський міський суд Донецької області викликає відповідача Карпушина Дмитра Васильовича, 04.12.1978 р.н., останнє
відоме місце реєстрації: м. Донецьк, вул. Кірова, 435-3, останнє
відоме місце проживання: Донецька область, м. Дружківка, вул.
П. Комуни, 75-52, по справі за позовом Карпушиної Вікторії Володимирівни до Карпушина Дмитра Васильовича про розірвання
шлюбу, в судове засідання, яке відбудеться 28 березня 2016 р.
о 13.30 год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область,
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45. В разі неявки в судове засідання
суд розглядатиме справу у відсутності відповідача за наявними
у справі доказами.

Суддя О. М. Малиновський
Орджонікідзевський районний суд
міста Маріуполя (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає справу за
кримінальним провадженням відносно
Фишера Максима Володимировича,
який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених
ч. 1 ст. 366, ч. 3 cт. 368 КК України.
Обвинувачений Фишер Максим Володимирович викликаються на 29 березня 2016 року на 09-00 годину, на 4
квітня 2016 року на 09-00 годину до Орджонікідзевського районного суду міста
Маріуполя Донецької області для участі
в розгляді справи по суті.

Суддя Л. М. Осіпенко

Суддя В. А. Карягіна

Суддя Т. Л. Панова

Суддя Міхєєва І. М.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну
справу за позовом Яригіної Людмили Миколаївни до Комунальної установи «Станція переливання крові м. Макіївки», про стягнення заробітної
плати у зв’язку з порушенням строків її виплати, середнього заробітку за
весь час затримки розрахунку при звільненні. Відповідач у цивільній
справі № 233/162/16-ц — представник КУ «Станція переливання крові м.
Макіївки», адреса: Донецька область, м .Макіївка, вул. Ферганська, 12,
викликається у судове засідання на 15-30 год. 28.03.2016 р. Розгляд відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької
області (корп. №2, каб. №16). У випадку неприбуття в судове засідання
представник відповідача повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за позовом Карпенко Світлани Валеріївни до Загорулько Володимира
Володимировича про стягнення аліментів. Відповідач у справі Загорулько Володимир Володимирович, 1989 року народження, який реєстрації не має, останнє відоме місце проживання: Донецька обл.,
Добропільський р-н, смт Новодонецьке, вул. Жовтнева, 10-38, викликається на 28.03.2016 року о 09-00 годині до суду, зал судових
засідань №11/3, для участі у розгляді справи по суті. Відповідачу пропонується надати свої заперечення проти позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутності.

Дружківський міський суд Донецької області викликає відповідача Круліковського Віталія Івановича, 12.06.1954 р.н., останнє
відоме місце проживання: Донецька область, м. Дружківка, вул.
Чапаєва, буд. 40, кв. 63, по справі за позовом Круліковської
Ганни Володимирівни до Круліковського Віталія Івановича про
розірвання шлюбу, в судове засідання, яке відбудеться 28 березня 2016 р. о 13.00 год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. Енгельса, 45. В разі неявки в
судове засідання суд розглядатиме справу у відсутності відповідача за наявними у справі доказами.

Посвідчення на ім’я
Простибоженко Сергій
Євтухович,
(Чорнобильське, Категорія
4), серія В-П № 084602,
видане Київською
облдержадміністрацією
23 березня 1994 року,
у зв’язку із втратою
вважати недійсним.

Суддя Т. О. Мартишева

Суддя Марченко Л. М.

Суддя Т. Л. Панова

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу
за позовом Кемової Оксани Юріївни та Кизилової Тетяни Павлівни до Комунальної установи «Психіатрична лікарня № 1 м. Макіївка», про стягнення заборгованості по заробітній платі, середнього заробітку за весь час затримки
розрахунку при звільненні. Відповідач — представник КУ «Психіатрична лікарня
№ 1 м. Макіївка», адреса: Донецька область, м. Макіївка, вул. Трояновського,
88 А, викликається у судове засідання на 15-45 год. 28.03.2016 р. по цивільній
справі № 233/121/16-ц та у судове засідання на 16-00 год. 28.03.2016 р. по цивільній справі № 233/127/16-ц. Розгляд відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області (корп. №2, каб. №16). У випадку
неприбуття в судове засідання представник відповідача повинний повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська, буд. 39 а) розглядає цивільну справу
за позовом Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «ЕкспресБанк» до Триндюк Віталія Миколайовича, Вантула Ігоря Васильовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачі Триндюк Віталій Миколайович, 04.05.1958 р.н., Вантула Ігор Васильович, 27.05.1967 р.н., викликаються на 28 березня 2016 року на 09-00
годин до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 16, для участі у розгляді справи. До розгляду цивільної справи пропонується надати суду письмові
пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі. У випадку неприбуття до судового засідання відповідача необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність на підставі
наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу
за позовом Жукової Г. О. до Жукова О. М. про розірвання шлюбу.
Відповідач Жуков Олександр Миколайович, останнє місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Слов’янськ, пров. Богомольця, буд. 77, кв. 39, викликається 28 березня 2016 року о 08 год.
00 хв. до суду, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову
та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя Т. О. Мартишева

Суддя Лаврушин О. М.

Суддя О. В. Неженцева

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

Просимо
вважати втраченою
печатку філії «Автодор
№ 2» ДП Донецький
облавтодор ВАТ ДАК
«Автомобільні дороги
України», код ЄДРПОУ
26220584.
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оголошення
Садгірський районний суд м. Чернівці викликає
Катринець Ірину Михайлівну, яка проживає: м. Чернівці, вул. С. Галицького, 88, як відповідача по справі
за позовом Пентелейчука Олександра Борисовича
про стягнення боргу за договором позики грошей.
Розгляд справи відкладено на 28.03.2016 року о
10:30 годині у приміщенні Садгірського районного
суду: м. Чернівці, вул. Хотинська, 3.
Явка до суду є обов’язковою. У разі вашої неявки
в судове засідання справу буде розглянуто у вашу
відсутність за наявними матеріалами.
Суддя Тріска А. І.
Суддя О. П. Михалюк

Баранівський районний суд Житомирської області викликає відповідача Лазарева Олександра Миколайовича, 09
квітня 1984 року народження, по цивільній справі за позовом Лазаревої Марини Вікторівни до Лазарева Олександра
Миколайовича про стягнення аліментів на утримання неповнолітніх дітей, в судове засідання, яке відбудеться 28 березня 2016 року о 14 годині 00 хвилин у приміщенні суду за
адресою: м. Баранівка, вул. Першотравенська, 30 Житомирської області.
У випадку неприбуття до судового засідання відповідача
необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність на підставі наявних даних та доказів і ухвалено заочне рішення.

Хмільницьким міськрайонним судом Вінницької області (вул. Столярчука, 4, м. Хмільник Вінницької області) по цивільній справі № 149/363/16-ц за позовом
Сікорського Володимира Анатолійовича до Уланівської
сільської ради, Старкіної Наталїї Анатоліївни, Сікорської
Юлії Анатоліївни про визнання права власності на спадкове майно на 08 годину 30 хвилин 30 березня 2016
року, викликаються відповідачі Старкіна Наталія Анатоліївна та Сікорська Юлія Анатоліївна.
У випадку неявки вказаних осіб, справа буде розглянута у їхню відсутність, на підставі наявних доказів.

Суддя Вергелес В. О.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як
відповідача Юрченко Г. С. по справі за позовом ПАТ
«УкрСиббанк» до Юрченко Галини Сергіївни, Юрченка Михайла Борисовича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Судове засідання
відбудеться 05.04.2016 р. об 11 год. 00 хв. у приміщенні Суворовського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68,
зала судових засідань № 8. У разі неявки Юрченко
Галини Сергіївни, судове засідання буде проведене
у її відсутність.
Суддя Аліна С. С.
Суддя Т. Л. Панова

Дружківський міський суд Донецької області викликає як
відповідачів Кравченко Світлану Олександрівну, 02.02.1981
р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька обл.,
м. Ясинувата, вул. Машинобудівників, 26-1, та Богачову Наталю
Миколаївну, 18.02.1961 р.н., останнє відоме місце проживання:
Донецька обл., м. Вуглегірськ, вул. Молодогвардійців, 9, по
справі за позовом ПАТ «Універсал Банк» до Кравченко Світлани
Олександрівни, Богачової Наталі Миколаївни про стягнення
боргу за договором кредиту, в судове засідання, яке відбудеться 04 квітня 2016 року о 09.00 год. в приміщенні суду
за адресою: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45.
В разі неявки в судове засідання суд розглядатиме справу у
відсутності відповідачів за наявними у справі доказами.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає відповідача Приходько Марину Олександрівну, яка проживає за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 75 А,
кв. 117, у судове засідання, яке призначено на
28.04.2016 року на 14:00 годину по цивільній справі
за позовом Приходько Тетяни Григорівни до Приходько Марини Олександрівни про визнання особи
такою, що втратила право користування жилим приміщенням.
Адреса суду: м. Київ, вул. Потєхіна, 14-а, каб. 21.
Суддя Н. П. Чередніченко

Дружківський міський суд Донецької області викликає як
відповідачів Сютру Олександра Станіславовича, 03.12.1979
р.н., Сютру Станіслава Петровича, 24.08.1951 р.н., Сютру
Любов Петрівну, 24.01.1952 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька обл., м. Ясинувата, Мікрорайон № 3, буд.
№ 9, кв. 33, по справі за позовом ПАТ «Універсал Банк» до
Сютри Олександра Станіславовича, Сютри Станіслава Петровича, Сютри Любові Петрівни про стягнення боргу за договором кредиту, в судове засідання, яке відбудеться 04
квітня 2016 року о 10.00 год. в приміщенні суду за адресою:
Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45. В разі неявки
в судове засідання суд розглядатиме справу у відсутності
відповідачів за наявними у справі доказами.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу № 219/11422/15-ц; 2/219/697/2016
за позовною заявою Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Молодецьких Володимира Володимировича, про виселення, цивільну
справу № 219/11251/15-ц; 2/219/645/2016 за позовною заявою Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «ПРИВАТБАНК» до Чумаченко Ніни Сергіївни, про
стягнення боргу, та цивільну справу № 219/10992/15-ц;
2/219/575/2016 за позовною заявою Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до
Лєвшенкової Марії Миколаївни, про стягнення боргу.
Відповідачі по справах: Молодецьких Володимир Володимирович (останнє відоме суду місце реєстрації за
адресою: Донецька область, Добропільський район,
с. Новоторецьке, вул. Гагаріна, 32), Чумаченко Ніна Сергіївна (останнє відоме суду місце реєстрації за адресою:
Донецька область, м. Єнакієве, вул. Вільямса, 36/11),
Лєвшенкова Марія Миколаївна (останнє відоме суду
місце реєстрації за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Ново-Горная, 22) викликаються 31 березня
2016 року о 10 годині 00 хвилин до суду, каб. 301, для
участі в розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя Брежнев О. А.

Комсомольський районний суд м. Херсона повідомляє, що 11.04.2016 р. о 09-00 год. в приміщенні
суду, за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського,
6/29, каб. № 410, відбудеться слухання цивільної
справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Загородської Лариси Леонідівни, Загородської Ірини Миколаївни про стягнення заборгованості.
Просимо відповідачів Загородську Ларису Леонідівну, Загородську Ірину Миколаївну з’явитися до
суду на вказані дату і час. У випадку неявки відповідачів справа буде розглянута у їх відсутність.
Суддя О. Й. Ігнатенко
Суддя Чемодурова Н. О.

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА Банк «Морський» (далі — ПАТ Банк «Морський»),
ЄДРПОУ 20748213, повідомляє про втрату Статуту ПАТ Банк
«Морський» (нова редакція), затвердженого протоколом загальних зборів акціонерів № 35 від 30.09.2009 з усіма змінами та доповненнями, банківської ліцензії № 168 від
04.11.2011; генеральної ліцензії від 05.10.2012 №168-2 на
здійснення валютних операцій, ліцензії емітента цінних паперів від 17.05.1994. Свідоцтва учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб реєстраційний №006 від
16.10.2012.
Також повідомляємо про втрату всіх штампів та печаток,
які належали ПАТ Банк «Морський» до моменту запровадження процедури ліквідації та визнання їх недійсними.
Додатково повідомляємо, що уповноваженою особою
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію
ПАТ Банк «Морський» видано наказ №3 про скасування та
визнання недійсними з 04.09.2015 всіх та будь-яких довіреностей на представництво інтересів банку, виданих до моменту запровадження процедури ліквідації ПАТ Банк
«Морський».
Вчинення будь-яких дій, пов’язаних зі змінами до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру
Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, власником
нерухомого майна, обтяжувачем або іпотекодержателем
якого є ПАТ Банк «Морський», може бути вчинено виключно
за зверненням уповноваженої особи Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ Банк «Морський».

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Пчолкіної Світлани Миколаївни про
стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач у справі Пчолкіна Світлана Миколаївна, що мешкає
за адресою: м. Бахмут Донецької області, вул. Сибірцева, 19, кв.
65, викликається на 10.45 годину 30 березня 2016 року до суду,
каб. № 306, для участі у розгляді вказаної справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки. В разі неявки відповідача
відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України справа буде розглянута
за його відсутності.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Маковецької Ніни Іванівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач у справі Маковецька Ніна Іванівна, що мешкає
за адресою: м. Бахмут Донецької області, вул. Льотчиків, 49,
викликається на 12.30 годину 31 березня 2016 року до суду,
каб. № 306, для участі у розгляді вказаної справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки. В разі неявки відповідача
відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України справа буде розглянута
за його відсутності.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Кобилки Романа Олександровича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач у справі Кобилка Роман Олександрович, що мешкає за адресою: 84545, м. Соледар Донецької області, вул. 60річчя Жовтня, 3, кв. 45, викликається на 9.30 годину 5 квітня
2016 року до суду, каб. № 306, для участі у розгляді вказаної
справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки. В разі неявки відповідача
відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України справа буде розглянута
за його відсутності.

Суддя Н. З. Полтавець

Суддя О. М. Павленко

Суддя О. М. Павленко

Суддя О. М. Павленко

Червонозаводський районний суд м. Харкова викликає Нго Тхе Хан о 10.00 годині 12 квітня 2016
року як відповідача на судове засідання по цивільній
справі №646/941/16-ц за позовом Бойко Ріти Вікторівни про визнання особи такою, що втратила право
користування житлом. У разі неявки відповідача на
судове засідання і відсутності заяви з обґрунтуванням причин неявки справу буде розглянуто за його
відсутності. Адреса суду: 61001, м. Харків, майдан
Героїв Небесної Сотні, 36, 3 під’їзд.
Суддя І. М. Шелест

Вінницький міський суд Вінницької області викликає відповідачів Біляка Дениса Володимировича, останнє місце реєстрації: вул. Отважних, 15/11, м. Донецьк, Донецька
область, Тарахан Олену Михайлівну, останнє місце реєстрації: вул. Сеняківська, 176 А, кв. 153, м. Ніжин, Чернігівська
область, на судове засідання, яке відбудеться 29.03.2016 р.
о 14.30 за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 176, каб.
20, по цивільній справі №127/28072/15-ц за позовом Кисельової Л. І. до Товариства з обмеженою відповідальністю
«АВТО ГЕО», Біляка Д. В., Тарахан О. М. про звільнення
майна з-під арешту та визнання права власності. Справу розглядає суддя Романюк Л. Ф. Явка відповідачів до суду є
обов’язковою. У випадку неявки в судове засідання, справу
буде розглянуто за їх відсутності.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом №219/935/2016-ц — ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Блюкіс Наталії Сергіївни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач по справі, Блюкіс Наталія Сергіївна, 26.05.1977
р.н., яка мешкає: м. Жданівка Донецької області, квартал 28/33,
буд. 31, кв. 12, викликається до суду (Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 201) для участі в розгляді справи по суті
на 09-30 годину 31 березня 2016 року.
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.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Ульянченка Сергія Володимировича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.
Відповідач у справі Ульянченко Сергій Володимирович, що
мешкає за адресою: м. Coледар Донецької області, вул. Чкалова, 14, викликається на 9.00 годину 5 квітня 2016 року до
суду, каб. № 306, для участі у розгляді вказаної справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки. В разі неявки відповідача
відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України справа буде розглянута
за його відсутності.

Суддя Воробйова І. В.

Суддя О. М. Павленко

Сізарь Сергій Вікторович викликається в судове
засідання для розгляду цивільної справи
№ 759/3447/16-ц за заявою Просянюк Ольги Вікторівни до Сізарь Сергія Вікторовича, третя особа:
Служба у справах дітей Святошинської районної в
м. Києві державної адміністрації про надання дозволу на виїзд малолітніх дітей за межі України на
14-00 год. 06.04.2016 року в Святошинський районний суд м. Києва (м.Київ, вул. Якуба Коласа, 25, зал
№2).
Суддя Макаренко В. В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500,
м. Бахмут Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовною заявою Батирлиу Олени Іванівни до Мінькова Олександра Петровича, третя особа Орган опіки та піклування Виконавчого комітету Артемівської міської ради про
позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів на дитину.
Відповідач по справі Міньков Олександр Петрович, проживає
за адресою: 84500, Донецька область, м. Красний Луч, вул. Горького, 5, кв. 10 — викликається до суду на 06.04.2016 р. на 10:00
годину 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.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходиться цивільна справа № 310/275/16-ц
за позовом ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» до Солоха
О. Ю., Солоха Н. О. про стягнення грошових коштів.
Розгляд справи призначено на 30.03.2016 року о 13-20
годин в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за
адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів,
64, зала судового засідання 411.
Суд викликає Солоха Олексія Юрійовича, Солоха Наталю
Олександрівну в якості відповідачів.
Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідачів
у судове засідання, справа буде розглянута за наявними матеріалами.

Нововоронцовський районний суд Херсонської області
викликає Шуляр Олександру Олександрівну, 01.10.1987
року народження, як відповідача по цивільній справі за позовом Федоренко Ірини Михайлівни, в інтересах малолітніх
дітей: Шуляр Віталія Олеговича та Шуляр Надії Олегівни до
Шуляр Олега Олександровича, Шуляр Олександри Олександрівни, треті особи: Орган опіки та піклування Нововоронцовської селищної ради Херсонської області, Нововоронцовська
державна адміністрація Херсонської області про позбавлення
батьківських прав, призначену на 10 год. 00 хв. 25 квітня
2016 року в залі суду за адресою: вул. Тітова, 2-А, смт Нововоронцовка Херсонської області. В разі неявки справа
буде розглядатися за її відсутності на підставі наявних у
справі доказів.

Суддя О. П. Харченко

Суддя Б. І. Полянчук

Суддя О. В. Гончаренко

Личаківський районний суд м. Львова викликає Цимбалу Едварда Романовича (останнє відоме місце проживання: М. Хмельницький, вул. Завадського, 14/1), як
відповідача у судове засідання по цивільній справі
№ 2/463/861/2016 (463/4621/15-ц) за позовом Цимбали
Любов Едуардівни до Цимбали Едварда Романовича про
визнання права власності в порядку спадкування за законом, що відбудеться 07 квітня 2016 р. о 14 год. 30 хв.
у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул.
Б. Лепкого, 16, зал судових засідань №10.
В разі неявки відповідача у вказане судове засідання,
суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст.
169 ЦПК України.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Євдокімової Наталії Юріївни про стягнення заборгованості
у розмірі 22 394,42 гривень.
Відповідач Євдокімова Н. Ю. викликається до каб.
№ 18 суду на 01 квітня 2016 року на 08 годину 00 хвилин,
для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідача, справа
буде розглянута у її відсутності за наявними доказами.

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область,
м. Сватове, пл.50-річчя Перемоги, 34, викликає Тока
Марію Іванівну, як відповідача в судове засідання по
цивільній справі № 426/6834/15-ц за позовом Жук
Андрія Олександровича до Тока Марії Іванівни про
розірвання шлюбу, що відбудеться 30 березня 2016
року о 16-00 год.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без Вашої участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.
Суддя Л. М. Осіпенко
Суддя Бікезіна О. В.

Печерський районний суд м. Києва викликає представника ТОВ «Спеценергомонтаж» у судове засідання
у справі за позовом Данилюка Максима Івановича до Товариства з обмеженою відповідальністю «Спеценергомонтаж» про розірвання трудового договору та
стягнення невиплаченої заробітної плати, яке призначено на 21.04.2016 р. об 11-30 год. і відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Гайцана, 4, каб. 306, суддя
Литвинова І. В.
Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без
поважних причин, або неповідомлення суд про причини
неявки, справу буде розглянуто у Вашу відсутність на
підставі наявних в матеріалах справи доказів.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача по справі
№ 409/570/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Когут Яни Вікторівни про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 04.04.2016 року о 13:00
год. (резервна дата на 07.04.2016 року о 13:00 год.) в
залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.
Викликається відповідач Когут Яна Вікторівна, останнє місце реєстрації: м. Луганськ, вул. ЛНАУ, буд.27,
кв. 33.
У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто
за її відсутності за наявними доказами.

Козелецький районний суд Чернігівської області
викликає відповідача Панін Оксану Іванівну, 10 червня 1987 року народження, останнім відомим місцем
проживання якої є: с. Борсуків, вул. Польова, б. 25
Козелецького району Чернігівської області, в судове
засідання на 09.00 годину 1 квітня 2016 року (17000,
смт Козелець, вул. Леніна, 7 Чернігівської області) у
справі за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» м. Дніпропетровська до Панін Оксани Іванівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором.
Суддя Полєно В. С.
Суддя Соловей В. В.

Шевченківський районний суд м. Києва (адреса
суду: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб.
№504) викликає Дорошенка Олександра Ігоровича,
як відповідача, на 09 годину 00 хвилин 08 квітня
2016 року, для розгляду цивільної справи за позовом Калішенко Ніни Олегівни до Дорошенка Олександра Ігоровича про розірвання шлюбу.
В разі Вашої неявки справа буде розглянута у
Вашу відсутність за наявними матеріалами у справі.
Суддя І. П. Романишена

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільні справи за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк»
до:
— Сергієнко Олени Василівни про стягнення заборгованості. Відповідач у справі Сергієнко Олена Василівна, останнє
відоме місце проживання: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул.
Карла Маркса, буд. 43, кв. 24, викликається на 01 квітня 2016
року на 08 годину 00 хвилин до суду, для участі у розгляді
справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута у його відсутність.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Венгеренка Олександра Валерійовича
про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач у справі — Венгеренко Олександр Валерійович,
що проживає за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, вул.
Комуністична, 29/57, викликається до суду на 05.04.2016 р. на
10-30 год. за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 210, для
участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
за його відсутності.

Суддя Гирич С. В.

Суддя Т. Л. Панова

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Білокуракинський районний суд Луганської області викликає Сібірцеву Марини Іванівну, проживає:
м. Луганськ, вул. А. Линьова, 85-а, як відповідача в
судове засідання по цивільній справі № 2/409/628/16
за позовом ПАТ АБ «Експрес-Банк» про стягнення
заборгованості по кредиту, відсотках та штрафних
санкцій за кредитним договором, що відбудеться
28.03.2016 року о 09 год. 30 хв. в приміщенні суду
за адресою: 92200, Луганська область, смт Білокуракине, пл. Горького, 2, тел. 2-27-92.
Із опублікуванням цього оголошення відповідач
вважається належним чином повідомленим про час,
день та місце проведення судового засідання.
У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя А. Л. Гонтар
Суддя В. В. Тімінський

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну справу ЄУН 229/443/16-ц, номер провадження
2/229/389/2016 за позовом Обласного комунального підприємства «Донецьктеплокомуненерго» в особі Виробничої одиниці Дружківкатепломережа» до Роменського Олександра
Яковича, Роменського Сергія Олександровича про стягнення
заборгованості за надану теплову енергію. Відповідач у
справі Роменський Олександр Якович, 04 березня 1951 року
народження (останнє місце проживання: м. Дружківка, Донецька обл., вул. Космонавтів, буд. 53, кв. 120 ), Роменський
Сергій Олександрович, 17 січня 1970 року народження (останнє місце проживання: м. Дружківка, Донецька обл., вул.
Космонавтів, буд. 53, кв. 120) викликаються на 08 квітня
2016 р. на 14:00 годину до суду, зала № 1 для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. В разі неявки відповідачів справа
буде розглянута у їх відсутності.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Волковського Владислава Васильовича, 18.04.1977 року народження, останнє місце проживання: Бульвар Героїв
Сталінграду, 4/159, м. Чернівці по цивільній праві за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційного банку
«ПриватБанк» до Волковського Владислава Васильовича,
Харабари Анжели Вікторівни про стягнення заборгованості.
Судове засідання призначене на 10.00 год. 01 квітня 2016
року за адресою: м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, кабінет № 20.
До зазначеної дати суд пропонує відповідачу надати заперечення на позов та докази на їх підтвердження.
З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач
вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і
у випадку його неявки в судове засідання справа буде розглянута за його відсутності.
У разі вашої неявки в судове засідання справу буде розглянуто у вашу відсутність.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр.
Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Біньовського О.В. про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Відповідач у цивільній справі № 233/1052/16-ц
Біньовський Олександр Валерійович, 13.04.1987 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Дебальцеве, вул. Курчатова, буд. 88, кв. 15, викликається у
судове засідання на 08.45 год. 04 квітня 2016р. Розгляд
зазначеної цивільної справи відбудеться в приміщенні
Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області (корп. № 2, каб. № 16).
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності.

Ічнянський районний суд Чернігівської області викликає для участі у розгляді цивільної справи за позовом
Кацій Федора Миколайовича до Мещерякова Сергія Петровича, третя особа на стороні відповідача – Кацій Ольга
Петрівна, про визнання особи такою, що втратила право
користування жилим приміщенням, як відповідача Мещерякова Сергія Петровича, 07 лютого 1961 року народження (останнє місце проживання: с. Бурімка, провул.
Першотравневий, 2, Ічнянського району, Чернігівської
області).
Судове засідання відбудеться о 10.25 годині 21 квітня
2016 року під головуванням судді Т. П. Чугуєвської в
приміщенні Ічнянського районного суду, розташованого
за адресою: м. Ічня, Чернігівської області, вулиця Коваля, № 10.
У разі неявки відповідачки до суду без поважних причин або неповідомлення про причини неявки, справа
буде розглянута у її відсутності, за наявності доказів, що
Суддя Т. О. Мартишева містяться в матеріалах справи.

Суддя В. М. Чебан

У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа за
№ 310/7112/15-ц за позовом Пишмінцева Георгія Дмитровича до Захарова Антона Вілленовича, Тунік Сарії Гільфанівни, Туркіної Марії Олександрівни, Туркіна Юрія
Федоровича, Бурлакова Федора Федоровича, Бутенко Сергія Миколайовича, Шукшиної Зінаїди Валентинівни, Шукшина Олександра Васильовича, Трефілової Ірини
Володимирівни, Циганова Валерія Івановича, Пишмінцева
Дмитра Георгійовича, територіальної громади м. Бердянська
в особі Бердянської міської ради про виділ нерухомого майна,
визнання права власності на цілий об’єкт нерухомості, визначення порядку користування земельною ділянкою. Судовий
розгляд справи призначено на 05 квітня 2016 року о 09 год.
30 хв. в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64,
каб. 501. Суддя Петягін В. В. тел. (код 06153) 3-63-75.
Суд викликає Шукшина Олександра Васильовича, Трефілову Ірину Володимирівну як відповідачів. Явка до суду є
обов’язковою. В разі неявки справа розглядатиметься за наСуддя В. М. Чебан явними матеріалами.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає
Думітреску Олену Георгіївну, 22.05.1980 року народження, останнє відоме місце проживання: м. Чернівці,
вул. Каховська, 10/2, кв. 16, як відповідача в судове засідання по цивільній справі за позовом Думітреску Георгія Мігайовича до Думітреску Олени Георгіївни про
розірвання шлюбу.
Судове засідання призначене на 09.30 год. 30 березня
2016 року за адресою: м. Чернівці, вулиця Кафедральна,
4, кабінет № 20.
До зазначеної дати суд пропонує відповідачу надати
заперечення на позов та докази на їх підтвердження.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
вважається повідомленим про час і місце розгляду
справи і у випадку її неявки в судове засідання справа
буде розглянута за її відсутності.
У разі вашої неявки в судове засідання справу буде
розглянуто у вашу відсутність.

Біловодський районний суд Луганської області викликає
як позивача Фришка Анатолія Васильовича та представника
відповідача Управління пенсійного фонду України в м. Ровеньки Луганської області для участі в адміністративній
справі № 408/273/16-а за позовом Фришка Анатолія Васильовича до УПФ України в м. Ровеньки Луганської області,
3-я особа: управління Державного казначейства в Луганській області про визнання незаконною відмови в нарахуванні і виплаті пенсії, зобов’язання виплатити пенсію та
стягнення моральної шкоди, слухання якої відбудеться 28
березня 2016 року о 13 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Комсомольська, 31.
Явка позивача в судове засідання судом визнана обов’язковою.
З дня опублікування оголошення про виклик сторін вони
вважаються повідомленими про час та місце слухання
справи.
У разі неявки суд розглядатиме справу без Вашої участі
на підставі ст. 155 КАС України.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні
спеціального судового провадження
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться кримінальне провадження № 426/18/2016-к
Дробота Олександра Миколайовича, 21.04.1960 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ст.
109 ч. 1, ст. 110 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Дробот
Олександр Миколайович проживає за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Комунальна, буд. 75, кв. 50.
На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський
районний суд Луганської області викликає Дробота Олександра
Миколайовича у підготовче судове засідання, яке розглядається
в порядку спеціального судового провадження та відбудеться
01 квітня 2016 року о 10.30 годині в залі судових засідань Сватівського районного суду Луганської області, що розташований
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.
Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючої
судді Половинки В. О., суддів Пчолкіна С. А., Гашинського М. А.

Суддя В. А. Карягіна

Суддя В. О. Половинка

Апеляційний суд Чернігівської області викликає як відповідача Гончарова Юрія Михайловича, 09.08.1959 р.н., останнє відоме зареєстроване місце проживання: вул. Толстого, 134/3,
м. Чернігів, для участі в судовому засіданні по розгляду цивільної справи за апеляційною скаргою Публічного акціонерного
товариства «УкрСиббанк» на рішення Новозаводського районного суду м. Чернігова від 06 січня 2016 року по справі за позовом Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» до
Гончарова Юрія Михайловича, Кугук Юрія Володимировича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться 29 березня 2016 року о 09 год.
00 хв. під головуванням судді Скрипки А. А. в приміщенні Апеляційного суду Чернігівської області за адресою: м. Чернігів,
вул. Гетьмана Полуботка, 2.
Одночасно повідомляємо Гончарова Юрія Михайловича, що
в разі неявки в судове засідання без поважних причин або не
повідомлення про поважні причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних в матеріалах справи
доказів.

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОМОРСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ ТА
РЕКОНСТРУКЦІЇ» ЄДРПОУ 20929956 (далі — ПАТ«ЧБРР»)
повідомляє про втрату Статуту ПАТ«ЧБРР» (нова редакція),
затвердженого загальними зборами акціонерів, протоколом
№2/2011 від 09.08.2011 з усіма змінами та доповненнями;
ліцензій: банківська №164 від 28.10.2011, здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, діяльність з торгівлі цінними паперами, дилерська діяльність серія АГ
№ 399153 від 05 серпня 2010 року; здійснення професійної
діяльності на фондовому ринку; торгівля цінними паперами,
брокерська діяльність серія АГ №399152 від 05 серпня 2010
року; здійснення професійної діяльності на фондовому
ринку: на торгівлю цінними паперами, андерайтинг серія АГ
№ 399154 від 05 серпня 2010 року; здійснення професійної
діяльності на фондовому ринку — депозитарна діяльність,
депозитарна діяльність депозитарної установи серія АЕ
№286561 від 08 жовтня 2013.
Свідоцтва учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб реєстраційний №002 від 02.09.1999.
Також повідомляємо про втрату всіх штампів та печаток,
які належали ПАТ «ЧБРР» до моменту запровадження процедури ліквідації та визнання їх недійсними.
Додатково повідомляємо, що уповноваженою особою
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію
ПАТ «ЧБРР» видано наказ №3 про скасування та визнання
недійсними з 04.09.2015 всіх та будь-яких довіреностей на
представництво інтересів банку, виданих до моменту запровадження процедури ліквідації ПАТ «ЧБРР».
Вчинення будь-яких дій, пов’язаних зі змінами до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру
Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, власником
нерухомого майна, обтяжувачем або іпотекодержателем
якого є ПАТ «ЧБРР», може бути вчинено виключно за зверненням уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ЧБРР».

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає
цивільну справу за позовною заявою Поцелуєвої Любові Данилівни до Шепталової Олени Володимирівни, діюча в своїх
інтересах та інтересах неповнолітньої дитини Шепталової
Єви Андріївни, 15 грудня 2010 року народження про визнання осіб такими, що втратили право користування житловим приміщенням. Відповідач по справі Шепталова Олена
Володимирівна, останнє відоме місце проживання: Донецька область, місто Слов’янськ, вул. Молодогвардійська,
будинок № 105, викликається на 29 березня 2016 року о 09
годині 00 хвилин до Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2), для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута у її відсутність.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка, Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу № 233/40/16-ц
за позовом Моторного (транспортного) страхового бюро
України до Буровіна А. В. про відшкодування витрат в порядку регресу, пов’язаних з виплатою страхового відшкодування.
Відповідач у справі Буровін Андрій Вікторович,
17.01.1971 р.н., останнє відоме місце проживання якого:
м. Макіївка, Донецької області, вул. Уваровська, буд. 13,
кв. 8, викликається до суду на 04 квітня 2016 року о
08.00 годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по
суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Хаустова Т. А.

Суддя О. С. Малінов

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні
спеціального судового провадження
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться кримінальне провадження № 426/20/2016-к
стосовно Пілавова Маноліса Васильовича, 24.03.1964 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого
ст. 109 ч. 1, ст. 110 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Пілавов
Маноліс Васильович проживає за адресою: Луганська область,
м. Луганськ, вул. Ліньова, буд. 67а, кв. 24.
На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський
районний суд Луганської області викликає Пілавова Маноліса
Васильовича у підготовче судове засідання, яке розглядається
в порядку спеціального судового провадження та відбудеться
01 квітня 2016 року о 09.00 годині в залі судових засідань Сватівського районного суду Луганської області, що розташований
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.
Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючої
судді Половинки В. О., суддів Пчолкіна С. А., Гашинського М. А.

ТОВ «Житлоекономія», що діє від імені ТОВ «Боярбуд» згідно договору доручення від 12.08.2013 р. має намір
здійснити будівництво трьох шестиповерхових та двох десятиповерхових житлових будинків в с. Тарасівка по вул.
Братів Чмілів, Києво-Святошинського р-ну Київської обл.
Опалення житлових будинків поквартирне здіснюється
газовими котлами, водопостачання від артезіанської свердловини. Передбачається будівництво очисних споруд дощової каналізації. Водовідведення до сільських мереж.
Завдяки впровадженню комплексу природоохоронних заходів даний об’єкт має виключно локальний, незначний рівень впливу на оточуюче середовище і не відноситься до
переліку екологічно небезпечних. Інформація для громадськості у приміщенні ТОВ «Житлоекономії» за адресою:
01001 м. Київ. пров. Михайлівський, 8, кв. 4-а, впродовж
30 календарних днів від дати публікації інформації.

У зв’язку з реорганізацією філії «Авдіївська ДЕД» ДП «Донецький облавтодор»
ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України»
до філії «Артемівська ДЕД» ДП «Донецький облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні
дороги України» та відповідно зі змінами
місцезнаходження філії з адреси: м. Авдіївка, провулок Ясинуватський, 58, на адресу: м. Артемівськ, вул. Радянська, 183,
оповіщаємо всіх працівників філії «Авдіївська ДЕД» прибути до нового місцезнаходження за адресою: м. Артемівськ, вул.
Радянська, 183, з метою продовження
трудових відносин.
Якщо виникнуть питання, звертатися за
Суддя Ярмоленко В. В. телефоном: 0956736674.

Малинський районний суд Житомирської
області викликає в судове засідання Іваненко
Катерину Василівну (дата народження
15.01.1979 року) як відповідача в цивільній
справі за позовом Іваненка Володимира Петровича до Іваненко Катерини Василівни про
визнання особи такою, що втратила право
користування житловим приміщенням. Судове засідання відбудеться в приміщенні Малинського районного суду Житомирської
області (11301, площа Соборна, 6, м. Малин
Житомирської області) 13 квітня 2016 року
о 09-00 годині. Явка до суду обов’язкова. У
разі неявки відповідача до суду справа розглядатиметься у її відсутність, за наявними
матеріалами справи.

Інформація для абонентів ПрАТ «Фарлеп-Інвест»
(код ЄДРПОУ 19199961)
Повідомляємо, що з 1 квітня 2016 року змінюються деякі
тарифи на послугу доступу до мережі Інтернет для існуючих
і нових абонентів – фізичних та юридичних осіб.
Детальніше про нові тарифи для існуючих абонентів – в
Особистому кабінеті абонента my.vegatele.com, за телефоном цілодобової підтримки 177 (з телефонних ліній Vega)
або (044) 5070000.
Також з 1 квітня 2016 року змінюються тарифи для фізичних та юридичних осіб:
- на деякі напрямки міжнародного телефонного зв’язку
-тарифи на міжміські дзвінки та дзвінки на номери українських операторів мобільного зв’язку
- на окремі послуги телефонії
- додаткові види послуг телефонії
Детальна інформація - за телефоном (044) 5070000 або
177 (з телефонних ліній Vega) та на сайті www.vegatele.com.

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області судді Гашинської О. А. знаходиться спеціальне кримінальне провадження № 426/343/16-к
стосовно Кравцова Олександра Володимировича,
23.06.1953 року народження, обвинуваченого у вчиненні
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Кравцов О.В. зареєстрований за адресою: Луганська область, Краснодонський район, с. Новоганнівка, вул. Радянська, 2.
На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський районний суд Луганської області викликає
Кравцова Олександра Володимировича у підготовче судове засідання, яке відбудеться 06 квітня 2016 року о
10.30 год. в залі Сватівського районного суду Луганської
області, що розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.
Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючої судді Гашинської О. А., Гашинського М. А.,
Суддя В. О. Половинка Пчолкіна С. А.

КС «ОЩАДНА КАСА» (код ЄДРПОУ 35332686)
повідомляє своїх членів про проведення загальних зборів,
які відбудуться 08 травня 2016 р. о 10 годині за адресою:
м. Київ, вул. Машинобудівна, 37, оф. 4.
Реєстрація з 09.00 до 10.00
Порядок денний:
1. Внесення змін і доповнень до Статуту кредитної спілки.
2. Затвердження річних результатів діяльності кредитної
спілки, звітів спостережної ради, правління та кредитного комітету і висновків ревізійної комісії.
3. Обрання та відкликання членів спостережної ради та
ревізійної комісії.
4. Прийняття рішення про збільшення пайового капіталу
кредитної спілки.
5. Прийняття рішення про порядок розподілу доходу.
6. Інші питання.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходиться
цивільна справа за №310/1223/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Салькової Наталі Леонідівни про стягнення заборгованості
за кредитним договором. Судовий розгляд
справи призначено на 31 березня 2016 року
о 08 год. 15 хв. в приміщенні Бердянського
міськрайонного суду за адресою: Запорізька
область, м. Бердянськ вул. Комунарів, 64,
каб. 501. Суддя Петягін В. В. тел. (код 06153)
3-63-75.
Суд викликає Салькову Наталю Леонідівну
як відповідача. Явка до суду є обов’язковою.
В разі неявки справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходиться
цивільна справа за №310/1241/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Свиридова Василя
Михайловича
про
стягнення
заборгованості за кредитним договором. Судовий розгляд справи призначено на 01
квітня 2016 року о 08 год. 30 хв. в приміщенні
Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область м. Бердянськ вул.
Комунарів, 64, каб. 501. Суддя Петягін В. В.
тел.(код 06153) 3-63-75.
Суд викликає Свиридова Василя Михайловича як відповідача. Явка до суду є
обов’язковою. В разі неявки справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Красний Лиман,
вул. Фрунзе, 13) розглядається цивільна
справа за позовом Моторного (транспортного) страхового бюро України до Рябова
Валерія Валентиновича про відшкодування
в порядку регресу витрат, пов’язаних з виплатою страхового відшкодування.
Відповідач Рябов В. В. викликається до
каб. № 6 суду на 14 квітня 2016 року о 09 годині 00 хвилин для участі у розгляді справи
по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі неявки відповідача, справа буде розглянута у
його відсутності за наявними доказами.

Суддя Бєлоусов А. Є.

Біловодським районним судом Луганської області викликається до суду:
- Хромов Володимир Олександрович
(останнє відоме місце проживання:
94779, Луганська обл., Ровеньківська міська рада, смт Пролетарський, вул.Чехова, буд.8) на 14 годину 30 хвилин
04.04.2016 р. для участі у розгляді справи
№ 408/6102/15-ц по суті за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Суддя Карягіна В. А.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
Козаки і самураї — брати по зброї

погода на завтра

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 25 БЕРЕЗНЯ

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»
Володимир ЗАЇКА (фото),
«Урядовий кур’єр»
ІСТОРІЯ ВЧИТЬ. Що спільного між українцями та японцями?
Спільні слова. Спільні предки
українців-сіверян і японських
самураїв — сармати сувари.
Енергія кі у японців — життєва
енергія людини. І наші слова, які
містять ту саму частинку кі. Ці
слова — доказ того, що й у нас
колись було слово на позначення життєвої енергії. Можливо,
так її йменували козаки-характерники, припускають сходознавці.
А ще, за переказами, козакихарактерники ухилялися від
куль, ловили їх руками, рубали
шаблями стріли на льоту. І в
Японії самураї рубали мечами
кулі на льоту. Як відомо, існує
кодекс честі самурая — бусідо.
У козаків теж були неписані
правила доблесті. Тому козаків
уся Європа зараховувала до
лицарського стану. А лицарство, кажуть, до Європи принесли сармати. Ось така історична круговерть.
Аж до Великодня у Національному музеї мистецтв імені
Богдана та Варвари Ханенків
експонуватиметься виставка
козацької та самурайської зброї
із приватного зібрання мецената Олександра Фельдмана.
Українські самураї чи японські козаки? Козацька шабля
чи самурайський меч? Нова
виставка Міжнародного благодійного фонду, що має назву

Багато спільного у зброї найкращих воїнів можна
побачити навіть неозброєним оком
«Шлях воїна — один на двох»,
дає відвідувачам унікальну
можливість порівняти два лише
на перший погляд абсолютно
не схожих соціокультурних явища — козацтва та самурайства.
«Започатковуючи новий історико-просвітницький проект,
прагнемо показати передусім
неминущу цінність мужності,
честі, патріотизму, відданості та
самопожертви в різних культурах світу, а також засвідчити
особливе місце українського козацтва у світовій історії та актуальність його героїчних традицій для сьогодення», — розкри-

вають головну ідею проекту організатори.
Усього в експозиції представлено майже 70 різноманітних
зразків козацького та самурайського озброєння. Серед японської зброї можна побачити широковідомі самурайські довгі
мечі таті й катана, короткі мечі
вакідзасі, ножі танто та айкуті,
кинджал хатівара, великі наконечники для стріл яноне, а також такі специфічні різновиди
древкової зброї, як нагамакі та
нагіната. Найдавніші серед
представлених японських клинків виготовлено у першій половині XV століття.

У козацькому розділі експозиції виставлено шаблі, ятагани, ножі, кинджали, наконечники списів та рогатин, келепи,
перначі, чекан та шестопер
(найдавніші експонати належать до другої половини XVI
століття). Серед предметів
власне українського виробництва особливо виокремлюються
унікальна шабля східного типу,
датована кінцем XVII — початком XVIII ст., шестопер другої
половини XVII ст. і датований
приблизно тим самим часом
срібний пояс, який міг належати
козацькому полковникові чи
навіть гетьманові.
Експозиція
переконливо
свідчить про певну подібність
козацького та самурайського
озброєння. Під час виставки заплановані лекції, відкриті екскурсії, а також вечори фольклорної музики.
А для тих, хто хоче поглибити
відповідь на запитання, що
спільного між самураями і козаками, ще кілька цікавинок із відкритих джерел: японські нунчаки — звичайний український
ціп. Тобто це селянська зброя.
Японські кімоно мають такий
самий крій, як і наші кожухи.
Самураї носили шаровари, як і
козаки. Самурайський чуб називається хокку. Самураї носили імітації пера на шоломах. А
наші гетьмани на шапках —
справжні пера.

Наші паралімпійці настріляли на кубок
Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»
СПОРТИВНІ ГЕРОЇ. Українські стрілки-паралімпійці відмінно виступили на кубку світу з кульової стрільби серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. На змаганнях, які
проходили в другій декаді березня в Бангкоку, шестеро українських спортсменів змагалися з

понад 100 спортсменами з 30
країн світу. І вибороли головний
трофей. Цей результат був забезпечений 10 високими нагородами, п’ять з яких — золоті,
дві срібні та три бронзові медалі.
Зокрема в останній день змагань Олексій Денисюк традиційно виборов золоту нагороду у
вправі зі стрільби з малокаліберного пістолета на 50 метрів
(Р4). Це третя золота медаль

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

Олексія, яка зробила його фаворитом національної паралімпійської збірної команди України.
У Василя Ковальчука у вправі
зі стрільби з пневматичної гвинтівки на 10 метрів (R5) — срібло, а в Андрія Дорошенка у
вправі зі стрільби з малокаліберної гвинтівки на 50 метрів —
бронза.
Результати виступу національної паралімпійської збір-

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

ної команди з кульової стрільби виглядають наступним чином:
«Золото» для України також
здобули Ірина Ляху (пістолет
П2) та Андрій Дорошенко
(гвинтівка Р1), у Василя Ковальчука — «срібло» та «бронза» у стрільбі з різнокаліберних гвинтівок, по одній бронзовій медалі в Ольги Ковальчук
та Юрія Стоєва.

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

Нiч
0
0
0
0
0
0
-3
-4
0
0
-3
0
0

-5
-5
-5
-5
-5
-5
-8
-9
-5
-5
-8
-5
-5

День
+1 +6
+1 +6
+1 +6
+1 +6
+7 +12
+1 +6
+1 +6
+1 +6
+1 +6
+1 +6
+1 +6
+1 +6
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Укргiдрометцентр

Тваринам
допомагають
ветеринари
на колесах
Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
ЧОТИРИЛАПА ТЕРАПІЯ. У Харкові з’явилися перші в Україні
мобільні ветеринарні кабінети, які устатковані всім необхідним
для надання допомоги: медичним обладнанням, теплою водою,
індивідуальною системою електропостачання, кондиціонерами,
сидіннями для відвідувачів.
Як повідомив директор департаменту житлового господарства Харківської міськради Роман Нехорошков, придбання такого автомобіля, його модернізація та оснащення коштує майже
третину мільйона гривень.
У місті поки що два таких веткабінети на колесах. А з’явилися
вони завдяки рекомендаціям представників міжнародної зоозахисної організації Naturewatch під час їхнього візиту до Харкова. На думку закордонних експертів, для успішної реалізації
програми скорочення чисельності безпритульних тварин необхідно приділяти особливу увагу контролю за розмноженням домашніх тварин.
Мобільні веткабінети почали працювати в середині березня
в Індустріальному та Червонозаводському районах. За словами
директора КП «Центр поводження з тваринами» Юлії Шаповалової, ветеринари надають послуги будь-якої складності: проводять вакцинацію, ставлять крапельниці, обробляють рани, а
також чистять зуби і вуха, стрижуть нігті тощо. Також лікарі можуть взяти кров у домашнього вихованця для лабораторного
дослідження. Бракує в пересувному кабінеті хіба що УЗД і рентген-апарата.
Юлія Шаповалова, розповідаючи про пробний виїзд веткабінету в Індустріальний район, зазначила, що новація зацікавила
багатьох. «На розвідку» прийшло понад 60 осіб, половина з
яких невдовзі повернулася вже з тваринами — здебільшого для
проведення вакцинації.
Незабаром скористатися послугами мобільних веткабінетів
зможуть в усіх районах Харкова. Час і місце роботи веткабінету
повідомлятимуть в розповсюджуваних у районі оголошеннях.
Крім того, інформацію разом із прайс-листом буде розміщено
на сайті КП «Центр поводження з тваринами». Фахівці підприємства стверджують, що ціни на послуги веткабінету на 30—
50% нижчі за середні в місті. До того ж, пенсіонерам надають
знижки.
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