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П’ЯТНИЦЯ, 25 БЕРЕЗНЯ 2016 РОКУ

№57 (5677)

ЦІНА ДОГОВІРНА

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:
«Проти всіх,
хто причетний
до організації
судилища, проти
46 осіб увесь світ
має застосувати
санкції».
Президент про максимальну координацію дій
з міжнародною спільнотою для тиску на Росію
заради визволення Надії Савченко

Постанова Кабінету
Міністрів України
«Деякі питання ведення
Державного земельного
кадастру»

Фото з сайту firestock.com

На що митниця дає добро
і за кого їй прикро —
в розмові з головним
митником Буковини
Миколою Салагором

Люстрація для
високопосадовців
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У дітей з’явилася
надія
ДОВГОБУД. Торік у бюджеті передбачили 500 мільйонів гривень на будівництво нового корпусу ОХМАТДИТу, які не освоїли
в повному обсязі. Саме тому після звернення народних депутатів створено робочу групу, яка спільними зусиллями відпрацювала маршрутну карту, щоб довести будівництво, яке триває 5
років, до завершення. Такий висновок зробив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко під час інспекції
цього будівництва.
«Ми маємо перспективи добудови нового корпусу ОХМАТДИТу.
Держава цього року надала 395 мільйонів гривень. На відкритому конкурсі обрано нового керівника ДП «Укрмедпроектбуд». Зараз головне визначити пріоритети, як ефективно
використати кошти», — цитує прес-служба Мінрегіону слова
урядовця.
«Якщо Кабінет Міністрів, Міністерство охорони здоров’я, ДП
«Укрмедпроектбуд», Опікунська рада ОХМАТДИТу і головний
лікар працюватимуть обопільно, ми зрушимо цю справу з місця», — переконаний Геннадій Зубко.

ЦИФРА ДНЯ

55,55 млрд грн
становив на 1 березня загальний обсяг
заборгованості неплатоспроможних
банків перед НБУ
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НА ЧАСІ. Депутати хочуть розширити коло осіб, які мають

проходити таку перевірку

Чому дорожчає «Зелена картка»
РЕГУЛЮВАННЯ. «УК» дізнавався, чи не переплачують власники транспортних засобів

за автоцивілку за договорами міжнародного страхування
Вікторія КОВАЛЬОВА,
«Урядовий кур’єр»
країнські автовласники, які
їдуть за кордон, зобов’язані
придбати «Зелену картку» (вид
страхування, що убезпечує ви-

У

нуватих у ДТП українців за кордоном від непідйомних для них
виплат постраждалим-іноземцям). За даними Моторного
(транспортного) страхового бюро
України, кількість договорів
міжнародного страхування торік

зросла на 8,7% порівняно з 2014м, або до 764 694.
«У разі ДТП за кордоном нашим
співвітчизникам доведеться компенсувати збитки за європейськими досить високими лімітами за
шкоду майну та здоров’ю, які мо-

жуть сягати кількох сотень тисяч і
навіть мільйонів євро. Тому
МТСБУ в разі аварій сплачує відшкодування за власника «Зеленої
картки» місцевому (яке є в кожній
країні) моторному транспортному
бюро», — пояснює менеджер з ко-

мунікацій страхової компанії «PZU
Україна» Олександр Мельничук.
Наприклад, ліміт (максимальна
виплата) на кожного потерпілого в Польщі та Румунії
становить 1,5 мільйона євро,
в Австрії — 5 мільйонів євро.
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 24 березня 2016 року
4 820103 080046

USD 2601.5065
EUR 2906.1429
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 3.8461
за 10 рублів

/ AU 316759.43

AG 4053.15
PT 257809.29
за 10 тройських унцій

PD 157391.14
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄР

www.ukurier.gov.ua

документи. ОГОЛОШЕННЯ
Додаток 55
до Порядку

боче місце користувача відповідає вимогам до автоматизованого робочого місця користувача Державного земельного кадастру та програмного забезпечення.
Акт складено у двох примірниках, по одному примірнику для користувача та
регіонального адміністратора.
Підписи Сторін
Користувач
Регіональний адміністратор
_________________________________ ________________________________
_________________________________ ________________________________
_________________________________ ________________________________

На бланку заявника (за наявності)
Держгеокадастр
ЗАЯВА
про надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру
від ___ _____________ 20__ р. № ____________
Відомості про заявника:
Найменування юридичної особи

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО
при здійсненні спеціального судового провадження
Новокаховський міський суд Херсонської області (розташований за
адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, пр. Дніпровський, 1а,
тел. 05549-4-26-60) повідомляє Охременка Артема Олексійовича, 05 серпня 1985 року народження, зареєстрованого за адресою: Херсонська область,
м. Нова Каховка, вул. Довженка, 27/4, по кримінальному провадженню №
22014230000000011 за обвинувальним актом відносно Охременка Артема
Олексійовича, Шеремет Руслана Анатолійовича, які обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2
ст. 110 КК України, як обвинуваченого, що 30 березня 2016 року об 11.00 годині відбудеться підготовче судове засідання під головуванням судді Ведяшкіної Ю.В., в якому Ваша участь є обов’язковою, ухилення від явки на виклик
суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) обвинуваченого, відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК України, є підставою для здійснення
спеціального судового провадження.

_________________ _______________ _______________ ________________
Податковий номер
Адреса робочого місця
Поштовий індекс
Населений пункт

(підпис)

(ініціали, прізвище)

МП (за наявності)
Область

Район

Вулиця

Будинок Корпус

(підпис)

(ініціали, прізвище)

ВИМОГИ
до автоматизованого робочого місця користувача
Державного земельного кадастру та програмного забезпечення
Вимоги до автоматизованого робочого місця користувача
Державного земельного кадастру
Центральний процесор (CPU) не менше 2 Core x 2 GHz
Оперативна пам’ять (RAM) не менше 2 Gb
Вільне місце на жорсткому диску (HDD) не менше 5 Gb
Мережевий порт не менше 10 Mbit
Вільний порт USB 2.0
Пристрій для зчитування оптичних дисків
Вимоги до програмного забезпечення
Операційна система Microsoft Windows 7 Enterprise SP1 (або аналогічна за
умови наявності експертного висновку у сфері технічного захисту інформації)
Антивірусне програмне забезпечення Eset NOD 32 (або аналогічне за умови
наявності експертного висновку у сфері технічного захисту інформації)
Засоби захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах
згідно із законодавством

Офіс

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО
при здійсненні спеціального судового провадження
Новокаховський міський суд Херсонської області (розташований за
адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, пр. Дніпровський, 1 а,
тел. 05549-4-26-60) повідомляє Шеремет Руслана Анатолійовича, 22 липня 1973 року народження, зареєстрованого за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. М.Букіна, 4/53, по кримінальному провадженню
№ 22014230000000011 за обвинувальним актом відносно Охременка Артема
Олексійовича, Шеремет Руслана Анатолійовича, які обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2
ст. 110 КК України, як обвинуваченого, що 30 березня 2016 року об 11.00 годині відбудеться підготовче судове засідання під головуванням судді Ведяшкіної Ю.В., в якому Ваша участь є обов’язковою, ухилення від явки на виклик
суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) обвинуваченого, відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК України, є підставою для здійснення
спеціального судового провадження.
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Поплавський Максим Сергійович, 03.10.1991 р.н., що мешкає за адресою: 83064, Донецька область, м. Донецьк, вул. Шутова, б. 16, кв.
20, на підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК України, вам необхідно з’явитися
28.03.16, 29.03.16, 30.03.16 року у період часу з 09.00 до 18.00 годин до першого слідчого відділу СУ прокуратури Донецької області за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Румянцева, 4а, для проведення за вашою
участю слідчих дій у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 258-3 КК України вручення вам повідомлення про підозру, допиту у якості підозрюваного, закінчення досудового розслідування та відкриття вам матеріалів кримінального
провадження, відповідно до вимог ст. ст. 46, 47, 54, 278, 290, 291 КПК України.

Примітка. Програмне забезпечення використовується на автоматизованому робочому місці користувача з урахуванням вимог Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».».

(ініціали, прізвище)

МП (за наявності)

(підпис)

Додаток 57
до Порядку

Додаткові відомості
Робочий телефон
Мобільний телефон
Адреса електронної
пошти
Заявник підписанням цієї заяви засвідчує, що він ознайомився з умовами надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру та зобов’язується
їх виконувати, а також надає згоду (дозвіл) на обробку персональних даних.
Ця заява є підставою для здійснення заходів щодо підключення заявника до
автоматизованої системи Державного земельного кадастру з метою надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру.
Додаток:
довідка про результати стажування;
довідка про виконання обов’язків Державного кадастрового реєстратора.
___________________________________ ___________ _________________
(найменування посади керівника юридичної особи)

МП

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 березня 2016 р. № 205
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2009 р. № 439 «Про деякі питання посвідчення права власності на земельну ділянку» (Офіційний вісник
України, 2009 р., № 33, ст. 1153).
2. Пункт 5 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2009 р. № 901 «Про
додаткові заходи щодо врегулювання земельних відносин» (Офіційний вісник
України, 2009 р., № 65, ст. 2271).
3. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 «Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 59, ст. 2374).
4. Пункт 24 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2012 р. № 930
(Офіційний вісник України, 2012 р., № 77, ст. 3120).

Додаток 56
до Порядку

АКТ
перевірки відповідності автоматизованого робочого місця користувача вимогам
до автоматизованого робочого місця користувача Державного земельного
кадастру та програмного забезпечення № ______
__________________
___ __________ 20___ р.
(місце складення акта)

__________________________________________________________________
(найменування посади керівника юридичної особи)

_______________________________________________ (далі — користувач),
(прізвище, ім’я, по батькові)

з однієї сторони, та _________________________________________________,
(найменування адміністратора Державного земельного кадастру)

від імені якого діє __________________________________________________
(найменування юридичної особи)

(далі — регіональний адміністратор) в особі ___________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові)

що діє на підставі _____________________, з іншої сторони, склали цей акт згідно із заявою про надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру від ___ _____________ 20__ р. № ________ про те, що автоматизоване ро-

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрювана Чоп Олена Олександрівна, 25.11.1983 р.н., що мешкає за адресою: 83011, Донецька область, м. Донецьк, вул. Яковлєва, б. 8, кв. 1, на підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК України вам необхідно з’явитися 28.03.16, 29.03.16,
30.03.16 року у період часу з 09.00 до 18.00 годин до першого слідчого відділу СУ
прокуратури Донецької області за адресою: Донецька область, м. Краматорськ,
вул. Румянцева, 4а, для проведення за вашою участю слідчих дій у кримінальному провадженні № 42015050000000375 від 23.07.2015 за ч. 1 ст. 258-3 КК України
- вручення вам повідомлення про підозру, допиту у якості підозрюваного, закінчення досудового розслідування та відкриття вам матеріалів кримінального провадження, відповідно до вимог ст. ст. 46, 47, 54, 278, 290, 291 КПК України.

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» до Фоміча Володимира Григоровича про стягнення заборгованості
викликає до суду як відповідача Фоміча Володимира
Григоровича, зареєстрованого за адресою: Київська
область, м. Біла Церква, вул. Ш. Алейхема, буд. 86.
Судове засідання відбудеться 29 березня 2016
року о 14 годині 00 хвилин в приміщенні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області
за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул.
Першотравнева, 4а, зал № 3, суддя Жарікова О.В.
В разі неявки відповідача до суду справу буде
розглянуто в його відсутність.
Суддя Жарікова О.В.

Чернігівський районний суд Запорізької області
викликає в судове засідання, яке відбудеться 29 березня 2016 року о 10.00 годині в приміщенні Чернігівського районного суду Запорізької області за
адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул.
Леніна, буд. 391, Ковтуна Михайла Івановича, зареєстрованого за адресою: Донецька область, м. Кіровське, вул. Леніна, 3а/25, як відповідача по цивільній справі № 329/138/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Ковтуна Михайла Івановича, Ковтун
Людмили Іванівни про стягнення заборгованості.
Суддя Н.М. Пода

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр.
Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу №
233/84/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Рижикова Д.В. про стягнення заборгованості. Відповідач у
справі – Рижиков Денис Валентинович, 10.01.1979 р.н.,
останнє відоме місце проживання: Донецька область,
м. Костянтинівка, вул. Трудова, 430/46, викликається
до суду на 08 год. 00 хв. 07 квітня 2016 року (корп. № 2,
каб. №21) для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Відповідно до ст. ст. 74-76 ЦПК України, Приморський районний суд м. Одеси (суддя Ільченко Н.А.)
викликає в судове засідання як відповідача Останець Яна Олександровича по справі № 522/512/15
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» до Останець Яна Олександровича, Останець Вадима Олександровича про
стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 29.03.2016 р. о 15
год. 30 хв. за адресою: м. Одеса, вул. Балківська,
33, каб. 224.
У випадку неявки у судове засідання зазначеної
особи, справа буде розглянута за її відсутності.
Суддя Н.А. Ільченко

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні
спеціального досудового розслідування.
Підозрюваний Гадзира Вадим Владиславович,
07.02.1982 р.н., зареєстрований за адресою: Одеська обл., Комінтернівський район, с. Корсунці, вул.
Колгоспна, 17, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135,
290, 297-5 КПК України вам необхідно з’явитися
28 березня 2016 року о 10 год. 00 хв. в каб. № 3
до старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області Семенова С.В. за адресою: м. Одеса, вул. Єврейська, 43, р.т. 0487064697 для ознайомлення з матеріалами спеціального досудового розслідування №
22016160000000044 від 08.02.2016 за ч. 1 ст. 258-3,
ч. 2 ст. 260 КК України.

Кремінський районний суд викликає Барило Вячеслава Валентиновича, який зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Кіровськ, вул. Карташова, буд. 6 «А», кв. 11, як відповідача в судове засідання з цивільної справи № 414/338/16-ц, провадження №
2/414/152/2016 за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «Приватбанк» до Барила
Вячеслава Валентиновича про стягнення боргу за кредитним договором, яке відбудеться 28 березня 2016 року о 12 годині 15 хвилин у приміщенні суду за адресою:
Луганська область, м. Кремінна, пл. Красна, буд. 5.
У разі неявки відповідача на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст.169 ЦПК України.

Шановні абоненти ТОВ «Інтертелеком»!

Повідомляємо Вас, що з 01.04.2016 р. буде проведена заміна тарифних планів для абонентів
Тарифний план, який підлягає заміні
Супер Безліміт 150, Супер Безліміт 170
Супер Безліміт 150 IT, Супер Безліміт 170 IT
Супер Безліміт 100
Супер Безліміт 100 IT

Тарифний план, на який здійснюється заміна
3G Безліміт
3G Безліміт IT
Супер Безліміт 120
Супер Безліміт 120 IT

З 01.04.2016 р. наступні тарифні плани буде змінено:
Тарифний план

Супер безліміт 120, Супер безліміт 120 IT

Щомісячна абонентська плата
Пакетні МБ вхідного/вихідного трафіка (щоденно)
Вартість 1 вхідного/вихідного МБ понад пакета
Вартість послуги «Турбо швидкість»

149
2 500
Необмежено на швидкості до 128 Мбіт/с
40

Гіга день 100,
Гіга день 100 IT
149
1 000
0,08
40

Тарифний план
Щомісячна абонентська плата

Щомісячна абонентська плата
Пакетні МБ вхідного/вихідного трафіка
(щомісячно)
Вартість 1 вхідного/вихідного МБ понад
пакета
Вартість послуги «Турбо швидкість»

Мега день,
Мега день IT
149
500
0,05
40

Турбо Безліміт 100, Турбо Безліміт 100 IT
149
2000

Пакетні МБ вхідного/вихідного трафіка (щоденно)
Вартість 1 вхідного/вихідного МБ понад пакета
Вартість послуги «Турбо швидкість»
Тарифний план
Щомісячна абонентська плата
Пакетні МБ вхідного/вихідного трафіка (щоденно)
Вартість 1 вхідного/вихідного МБ понад пакета
Вартість послуги «Турбо швидкість»
Тарифний план

Гіга день 150,
Гіга день 150 IT
210
2 500
0,06
40

3G Тінейджер, 3G Тінейджер IT
69
500
0.07
20

3G свобода 30,
3G свобода 30 IT
45

3G свобода 60,
3G свобода 60 IT
85

2000

5000

Необмежено на
Необмежено на швидкості
швидкості до 128 Мбіт/с
до 128 Мбіт/с
20
20

Тарифний план
Щомісячна абонентська плата
Пакетні МБ вхідного/вихідного трафіка (щомісячно)
Вартість послуги «Турбо швидкість»
Тарифний план
Щомісячна абонентська плата
Пакетні МБ вхідного/вихідного трафіка (щоденно)
Вартість 1 вхідного/вихідного МБ понад пакета
Вартість послуги «Турбо швидкість»

Необмежено на швидкості до 128 Мбіт/с
0
3G Дитячий Інтернет, 3G Дитячий Інтернет IT
50
500
0.07
20

Супер безліміт 50,
Супер безліміт 50 IT
65

Супер 3G планшет 50,
Супер 3G планшет 50 IT
55

5 000

1500

Необмежено на
швидкості до 128 Мбіт/с
20

0,03
0

Супер 3G Безліміт, Супер 3G Безліміт IT
330
Необмежено
0
3G Безліміт
3G Безліміт 139
210
149
2500 МБ/в день
1500 МБ/в день
Необмежено на швидкості до 128 Мбіт/с Необмежено на швидкості до 128 Мбіт/с
0
0

Відповідно до ст. ст. 74-76 ЦПК України, Приморський районний суд м. Одеси (суддя Ільченко Н.А.)
викликає в судове засідання як відповідача Стадніка Сергія Миколайовича по справі № 522/56/16 за
позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» до Стадніка Сергія Миколайовича про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 29.03.2016 р. о 14
год. 10 хв. за адресою: м. Одеса, вул. Балківська,
33, каб. 224.
У випадку неявки у судове засідання зазначеної
Суддя О.В. Каліуш особи, справа буде розглянута за його відсутності.

Новоайдарський районний суд викликає Сотнікова Дмитра Володимировича як відповідача в судове засідання з цивільної справи №419/441/16-ц
за позовом Сотнікової Ірини Анатоліївни до Сотнікова Дмитра Володимировича, треті особи — орган опіки та піклування Щорської міської ради Чернігівської області, служба у справах дітей Щорської
районної державної адміністрації про позбавлення
батьківських прав, що відбудеться 28 березня 2016
року о 10.00 годині в приміщенні суду за адресою:
Луганська область, смт Новоайдар, вул. Миру, 38.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без Вашої участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.
Суддя В. М. Ковальова
Суддя Л. Д. Добривечір

Тарифний план
Щомісячна абонентська плата
Пакетні МБ вхідного/вихідного трафіка (щоденно)
Вартість 1 вхідного/вихідного МБ понад пакета
Вартість послуги «Турбо швидкість»

3G Безліміт IT
3G Безліміт 139 IT
210
149
2500 МБ/в день
1500 МБ/в день
Необмежено на швидкості до 128 Мбіт/с Необмежено на швидкості до 128 Мбіт/с
0
0

З 01.04.2016 р. будуть здійснюватися нарахування бонусних коштів на рахунок абонентів, які можуть бути використані абонентами виключно
на оплату абонентської плати. Буде здійснено наступні нарахування бонусних коштів:
Тариф ний план
Розмір бонусних коштів, що нараховуються, грн
Дата підключення
(за ум ови відсутності під пи сано ї д одатко во ї угод и м іж
абонента
Квітень 2016
Травень 2016 Червень 2016
або ненто м та о перато ро м)
01.01.16-31.01.16
10
0
0
Супер безліміт 120, Супер безліміт 120 IT, Гіга день 100, Гіга день 100 IT,
Турбо Безліміт 100, Турбо Безліміт 100 IT, Мега день, Мега день IT,
01.02.16-29.02.16
10
10
0
3G свобода 60, 3G свобода 60 IT
01.03.16-31.03.16
10
10
10
01.01.16-31.01.16
11
0
0
Гіга день 150, Гіга день 150 IT
01.02.16-29.02.16
11
11
0
01.03.16-31.03.16
11
11
11
01.01.16-31.01.16
5
0
0
3G свобода 30, 3G свобода 30 IT, Супер безліміт 50, Супер безліміт 50 IT,
01.02.16-29.02.16
5
5
0
Супер 3G планшет 50, Супер 3G планшет 50 IT, 3G Дитячий Інтернет,
3G Дитячий Інтернет IT
01.03.16-31.03.16
5
5
5
01.01.16-31.01.16
9
0
0
3G Тінейджер, 3G Тінейджер IT
01.02.16-29.02.16
9
9
0
01.03.16-31.03.16
9
9
9
01.01.16-31.01.16
31
0
0
Супер 3G Безліміт, Супер 3G Безліміт IT
01.02.16-29.02.16
31
31
0
01.03.16-31.03.16
31
31
31
Тарифний план
(за умови відсутності підписаної додаткової угоди
між абонентом та оператором)
3G Безліміт 139
3G Безліміт 139 IT
3G Безліміт
3G Безліміт IT

Дата підключення
абонента
01.01.16-31.01.16
01.02.16-29.02.16
01.03.16-31.03.16
01.01.16-31.01.16
01.02.16-29.02.16
01.03.16-31.03.16

Тариф ний план
(за ум ови наявності під писаної додаткової угоди м іж абоненто м
та оператором )
3G Безліміт 139
3G Безліміт
Тариф ний план
(за ум ови наявності під писаної додатко вої угоди м іж абоненто м
та оператором )
Супер безліміт 120, Гіга день 100, Турбо Безліміт 100, Мега день, 3G свобода 60
Гіга день 150
3G свобода 30, Супер безліміт 50, Супер 3G планшет 50, 3G Дитячий Інтернет
3G Тінейджер
Супер 3G Безліміт
Усі ціни вказані з урахуванням ПДВ.
Детальні умови тарифних планів вказані на сайті www.intertelecom.ua.

Розмір бонусних коштів, що нараховуються, грн
Квітень 2016

Травень 2016

Червень 2016

10
10
10
11
11
11

0
10
10
0
11
11

0
0
10
0
0
11

Розмір бонусних коштів, що нараховуються щомісячно
до закінчення терміну дії додаткової угоди, грн
10
11
Розмір бонусних коштів, що нараховуються щомісячно
до закінчення терміну дії додаткової угоди, грн
10
11
5
9
31
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оголошення
Оголошення про проведення додаткового аукціону №208Д з продажу енергоресурсів на базі
ПрАТ «УМВБ»
30.03.2016 р. о 15-00 за адресою: м.Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» відбудеться
додатковий аукціон №208Д з продажу енергоресурсів, які підлягають реалізації згідно з постановою КМУ №570 від 16.10.14 р.
Обсяги нафти сирої та характеристики позицій, запропоновані до продажу:
Обсяг, що
Стартова ціна
міститься в К-сть лотів,
за 1 тонну (без
одному лоті,
одиниць
ПДВ), грн.
тонн

Стартова ціна Cтартова вартість
Загальний
за 1 тонну
одного лоту, грн
обсяг, тонн
(з ПДВ), грн.
(з ПДВ)

Загальна
вартість, грн.
(з ПДВ)

Поз.

Продавець

Видобуток

1

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ
"Полтаванафтогаз"

3 900

1

7 201,95

8 642,34

33 705 126,00

3 900

33 705 126,00

2

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ
"Полтаванафтогаз"

2 700

1

7 201,95

8 642,34

23 334 318,00

2 700

23 334 318,00

3

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ
“Охтирканафтогаз”

5 000

1

7 201,95

8 642,34

43 211 700,00

5 000

43 211 700,00

4

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ
“Охтирканафтогаз”

5 000

1

7 201,95

8 642,34

43 211 700,00

5 000

43 211 700,00

5

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ
“Охтирканафтогаз”

5 000

1

7 201,95

8 642,34

43 211 700,00

5 000

43 211 700,00

6

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ
“Охтирканафтогаз”

5 000

1

7 201,95

8 642,34

43 211 700,00

5 000

43 211 700,00

7

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ
“Охтирканафтогаз”

5 000

1

7 201,95

8 642,34

43 211 700,00

5 000

43 211 700,00

8

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ
“Охтирканафтогаз”

4 000

1

7 201,95

8 642,34

34 569 360,00

4 000

34 569 360,00

9

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ
“Охтирканафтогаз”

1 860

1

7 201,95

8 642,34

16 074 752,40

1 860

16 074 752,40

10

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ
“Охтирканафтогаз”

74

1

7 201,95

8 642,34

639 533,16

74

639 533,16

11

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ
“Охтирканафтогаз”

5 000

1

7 201,95

8 642,34

43 211 700,00

5 000

43 211 700,00

12

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ
“Охтирканафтогаз”

5 000

1

7 201,95

8 642,34

43 211 700,00

5 000

43 211 700,00

13

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ
“Охтирканафтогаз”

5 000

1

7 201,95

8 642,34

43 211 700,00

5 000

43 211 700,00

14

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ
“Охтирканафтогаз”

5 000

1

7 201,95

8 642,34

43 211 700,00

5 000

43 211 700,00

15

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ
“Охтирканафтогаз”

4 000

1

7 201,95

8 642,34

34 569 360,00

4 000

34 569 360,00

16

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ
“Охтирканафтогаз”

1 630

1

7 201,95

8 642,34

14 087 014,20

1 630

14 087 014,20

17

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ
“Чернігівнафтогаз”

5 000

1

7 201,95

8 642,34

43 211 700,00

5 000

43 211 700,00

18

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ
“Чернігівнафтогаз”

5 000

1

7 201,95

8 642,34

43 211 700,00

5 000

43 211 700,00

19

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ
“Чернігівнафтогаз”

3 000

1

7 201,95

8 642,34

25 927 020,00

3 000

25 927 020,00

20

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ
“Чернігівнафтогаз”

1 800

1

7 201,95

8 642,34

15 556 212,00

1 800

15 556 212,00

21

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ
”Бориславнафтогаз“

5 000

1

7 201,95

8 642,34

43 211 700,00

5 000

43 211 700,00

22

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ
”Бориславнафтогаз“

4 770

1

7 201,95

8 642,34

41 223 961,80

4 770

41 223 961,80

23

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ
”Долинанафтогаз“

5 000

1

7 201,95

8 642,34

43 211 700,00

5 000

43 211 700,00

24

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ
”Долинанафтогаз“

5 000

1

7 201,95

8 642,34

43 211 700,00

5 000

43 211 700,00

25

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ
”Долинанафтогаз“

5 000

1

7 201,95

8 642,34

43 211 700,00

5 000

43 211 700,00

26

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ
”Долинанафтогаз“

1 850

1

7 201,95

8 642,34

15 988 329,00

1 850

15 988 329,00

27

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ
”Надвірнанафтогаз“

3 000

1

7 201,95

8 642,34

25 927 020,00

3 000

25 927 020,00

28

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ
”Надвірнанафтогаз“

2 900

1

7 201,95

8 642,34

25 062 786,00

2 900

25 062 786,00

29

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ
“Чернігівнафтогаз”
Спільна діяльність
№35/21

750

1

7 201,95

8 642,34

6 481 755,00

750

6 481 755,00

30

НГВУ “Чернігівнафтогаз”
Спільна діяльність №35/4

8 500

1

7 201,95

8 642,34

73 459 890,00

8 500

73 459 890,00

31

НГВУ “Чернігівнафтогаз”
Спільна діяльність №35/4

4 500

1

7 201,95

8 642,34

38 890 530,00

4 500

38 890 530,00

32

НГВУ “Чернігівнафтогаз”
Спільна діяльність №35/4

3 000

1

7 201,95

8 642,34

25 927 020,00

3 000

25 927 020,00

33

НГВУ “Чернігівнафтогаз”
Спільна діяльність №35/4

2 000

1

7 201,95

8 642,34

17 284 680,00

2 000

17 284 680,00

34

ПрАТ "Галс-К Угода про
спільну діяльність"

500

1

7 201,95

8 642,34

4 321 170,00

500

4 321 170,00

35

ПрАТ "Галс-К Угода про
спільну діяльність"

36

СП "Бориславська
нафтова компанія"

Стинавське
родовище

500

1

7 201,95

8 642,34

4 321 170,00

500

4 321 170,00

1 600

1

7 201,95

8 642,34

13 827 744,00

1 600

13 827 744,00

Умови транспортування

по трубопроводам:філії "ПМН"
ПАТ "Укртранснафта" знах.
ТП ЦППН і Г НГВУ
"Полтаванафтогаз"
(Ресурс квітня 2016 p.)
по трубопроводам: філії "ПМН"
ПАТ "Укртранснафта" знах.
ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ
(Ресурс квітня 2016 p.)
по трубопроводам: філії "ПМН"
ПАТ "Укртранснафта" знах.
ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ
(Ресурс квітня 2016 p.)
по трубопроводам: філії "ПМН"
ПАТ "Укртранснафта" знах.
ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ
(Ресурс квітня 2016 p.)
по трубопроводам: філії "ПМН"
ПАТ "Укртранснафта" знах.
ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ
(Ресурс квітня 2016 p.)
по трубопроводам: філії "ПМН"
ПАТ "Укртранснафта" знах.
ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ
(Ресурс квітня 2016 p.)
по трубопроводам: філії "ПМН"
ПАТ "Укртранснафта" знах. ТП
ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс
квітня 2016 p.)
по трубопроводам: філії "ПМН"
ПАТ "Укртранснафта" знах.
ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ
(Ресурс квітня 2016 p.)
по трубопроводам: філії "ПМН"
ПАТ "Укртранснафта" знах. ТП
ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс
квітня 2016 p.)
по трубопроводам: філії "ПМН"
ПАТ "Укртранснафта" знах.ТП
"Гнідинці" НГВУ
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс
квітня 2016 p.)
по трубопроводам: філії "ПМН"
ПАТ "Укртранснафта" знах.
ТП "Гнідинці" НГВУ
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс
квітня 2016 p.)
по трубопроводам: філії "ПМН"
ПАТ "Укртранснафта" знах.
ТП "Гнідинці" НГВУ
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс
квітня 2016 p.)
по трубопроводам: філії "ПМН"
ПАТ "Укртранснафта" знах.
ТП "Гнідинці" НГВУ
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс
квітня 2016 p.)
по трубопроводам: філії "ПМН"
ПАТ "Укртранснафта" знах.
ТП "Гнідинці" НГВУ
"Чернігівнафтогаз"
(Ресурс квітня 2016 p.)
по трубопроводам: філії "ПМН"
ПАТ "Укртранснафта" знах.
ТП "Гнідинці" НГВУ
"Чернігівнафтогаз"
(Ресурс квітня 2016 p.)
по трубопроводам: філії "ПМН"
ПАТ "Укртранснафта" знах.ТП
"Гнідинці" НГВУ
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс
квітня 2016 p.)
по трубопроводам: філії "ПМН"
ПАТ "Укртранснафта" знах.ТП
"Гнідинці" НГВУ
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс
квітня 2016 p.)
по трубопроводам: філії "ПМН"
ПАТ "Укртранснафта" знах.ТП
"Гнідинці" НГВУ
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс
квітня 2016 p.)
по трубопроводам: філії "ПМН"
ПАТ "Укртранснафта" знах.ТП
"Гнідинці" НГВУ
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс
квітня 2016 p.)
по трубопроводам: філії "ПМН"
ПАТ "Укртранснафта" знах.ТП
"Гнідинці" НГВУ
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс
квітня 2016 p.)
по трубопроводам:філії МН
"Дружба" ПАТ "Укртранснафта"
знах. ТП ДППН НЗП "Кінцевий",
НЗП "Уличне"-1 НГВУ
"Бориславнафтогаз" (Ресурс
квітня 2016 p.)
по трубопроводам:філії МН
"Дружба" ПАТ "Укртранснафта"
знах. ТП ДППН НЗП "Кінцевий",
НЗП "Уличне"-1 НГВУ
"Бориславнафтогаз" (Ресурс
квітня 2016 p.)
по трубопроводам:філії МН
"Дружба" ПАТ "Укртранснафта"
знах. ТП ЦППН НГВУ
"Долинанафтогаз" (Ресурс квітня
2016 p.)
по трубопроводам:філії МН
"Дружба" ПАТ "Укртранснафта"
знах. ТП ЦППН НГВУ
"Долинанафтогаз" (Ресурс квітня
2016 p.)
по трубопроводам:філії МН
"Дружба" ПАТ "Укртранснафта"
знах. ТП ЦППН НГВУ
"Долинанафтогаз" (Ресурс квітня
2016 p.)
по трубопроводам:філії МН
"Дружба" ПАТ "Укртранснафта"
знах. ТП ЦППН НГВУ
"Долинанафтогаз" (Ресурс квітня
2016 p.)
по трубопроводам:ПАТ
"Укрнафта" на ПАТ "Нафтохімік
Прикарпаття" знах. ТП ДППН
"Пасічна" НГВУ
"Надвірнанафтогаз"
(Ресурс квітня 2016 p.)
по трубопроводам:ПАТ
"Укрнафта" на ПАТ "Нафтохімік
Прикарпаття" знах. ТП ДППН
"Пасічна" НГВУ
"Надвірнанафтогаз"
(Ресурс квітня 2016 p.)
по трубопроводам: філії "ПМН"
ПАТ "Укртранснафта" знах.
ТП "Гнідинці"
НГВУ"Чернігівнафтогаз"
(Ресурс квітня 2016 p.)
По трубопроводу ПАТ "УН"
з подальшим відвантаженням
по залізниці зі ст. Прилуки
(Ресурс квітня 2016 p.)
По трубопроводу ПАТ "УН"
з подальшим відвантаженням
по залізниці зі ст. Прилуки
(Ресурс квітня 2016 p.)
По трубопроводу ПАТ "УН"
з подальшим відвантаженням
по залізниці зі ст. Прилуки
(Ресурс квітня 2016 p.)
По трубопроводу ПАТ "УН"
з подальшим відвантаженням по
залізниці зі ст. Прилуки
(Ресурс квітня 2016 p.)
По трубопроводу ПАТ "УТН"
По трубопроводу ПАТ "УН"
з подальшим відвантаженням по
залізниці зі ст. Прилуки
(Ресурс квітня 2016 p.)
Нафта знаходиться на зберіганні
у ВАТ "НПК-Галичина"
(Ресурс лютого-березня 2016 p.)

Загальний обсяг, тонн: 131 834,00
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 1 139 354 251,56

ПАТ "Укрнафта"
ПАТ "Укрнафта"
НГВУ"Чернігівнафтогаз"
СД №35/4
ПрАТ "Галс-К Угода про
спільну діяльність"
СП "Бориславська
нафтова компанія"

1) Продавець проводить продаж нафти на умовах EXW-НГВУ, товарний парк.
2) Транспортування нафти магістральними трубопроводами ПАТ "Укртранснафта" забезпечує покупець за окремими
договорами, укладеними Покупцем з транспортними (транспортно-експедиційними) організаціями.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Продавець проводить продаж нафти на умовах франко-резервуар нафтозбірного пункту НГВУ.
Оплату за транспортування нафти трубопроводним транспортом здійснює покупець.
При транспортуванні нафти залізницею поставку цистерн та оплату за налив нафти в цистерни здійснює покупець.
Продавець проводить продаж нафти на умовах франко-резервуар нафтозбірного пункту НГВУ.
Оплату за транспортування нафти трубопроводним транспортом здійснює покупець.
При транспортуванні нафти залізницею поставку цистерн та оплату за налив нафти в цистерни здійснює покупець.

Запропонована для реалізації кількість нафти знаходиться на зберіганні у ВАТ "НПК-Галичина". Характеристика нафти подається
у Додатку 1.

Обсяги газового конденсату та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

Поз.

1

Продавець

ПАТ "Укрнафта"

Видобуток

НГВУ
"Полтаванафтогаз"

Обсяг, що
Стартова ціна
міститься в К-сть лотів,
за 1 тонну (без
одному лоті,
одиниць
ПДВ), грн.
тонн

1890

1

7 985,02

Стартова ціна
за 1 тонну (з
ПДВ), грн.

9 582,02

Cтартова вартість
Загальний
одного лоту, грн
обсяг, тонн
(з ПДВ)

18 110 017,80

1 890

Загальна
вартість, грн.
(з ПДВ)

Умови транспортування

по трубопроводу:філії "ПМН" ПАТ
"Укртранснафта" знах.ТП ЦППН і
18 110 017,80
Г НГВУ "Полтаванафтогаз"
(Ресурс квітня 2016 p.)

Загальний обсяг, тонн: 1 890,00
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 18 110 017,80

1) Продавець проводить продаж газового конденсату на умовах EXW-НГВУ, товарний парк.
ПАТ "Укрнафта"

2) Транспортування магістральними трубопроводами ПАТ "Укртранснафта" забезпечує покупець за окремими договорами,
укладеними Покупцем з транспортними (транспортно-експедиційними) організаціями.

Порядок подання заявок на участь в аукціоні та перелік документів, що додаються до них, розмір гарантійного внеску та порядок його сплати визначено в Регламенті організації та проведення
біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу на ПрАТ "Українська міжбанківська валютна біржа", що затверджений протоколом
Аукціонного комітету з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу №2 від 19.11.2014 р., ознайомитись з яким можна на офіційному веб-сайті біржі:
www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання заявок: до 18:00 29.03.2016 р., за адресою: м.Київ, вул.Межигірська, 1. Довідки за телефоном: (044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00.

Товарна біржа «Українська енергетична біржа» проводить додатковий біржовий аукціон № 39СГ-УЕБ
з продажу скрапленого газу на внутрішньому ринку
Аукціон відбудеться 30 березня 2016 року об 11:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55.
АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ СПБТ (ДСТУ 4047-2001) загальним обсягом 2 827,000 т, ресурс
березня-квітня 2016 р. Виробництво Тимофіївської УПВВ філії ГПУ «Полтавагазвидобування»: Позиція № 1: 24 лоти, обсяг
1 лоту – 42 т, заг.обсяг – 1008 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну – 8510,33 грн. в т.ч. ПДВ.
Газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання марки СПБТ(відповідає вимогам ДСТУ
4047-2001) виробництва філії Управління з переробки газу та газового конденсату (Яблунівське ВПГ): Позиція № 2: 16
лотів, обсяг 1 лоту – 35 т, заг.обсяг – 560 т, транспортування залізницею. Позиція № 3: 24 лоти, обсяг 1 лоту – 42 т, заг.
обсяг – 1008 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну – 8519,65 грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий
скраплений паливний для комунально-побутового споживання марки СПБТ (відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва Юліївського ЦВНГК ГПУ «Шебелинкагазвидобування»: Позиція № 4: 5 лотів, обсяг 1 лоту – 25 т, заг.обсяг – 125 т,
транспортування залізницею. Позиція № 5: 6 лотів, обсяг 1 лоту – 21 т, заг.обсяг – 126 т, транспортування автотранспортом.
Стартова ціна за 1 тонну – 8465,39 грн. в т.ч. ПДВ. Термін відвантаження – 31.03.2016р.-14.04.2016р. За результатами
аукціону переможці і продавець укладають двосторонні договори купівлі-продажу. Постачання скрапленого газу здійснюється у березні-квітні 2016 року на умовах EXW франко-завод. Покупець самостійно забезпечує та оплачує послуги по
наливу та транспортуванню скрапленого газу. Покупці для участі в аукціоні сплачують гарантійний внесок в розмірі 5 %
вартості заявленого обсягу закупівлі на один з рахунків біржі, подають на біржу: 1) заявку на участь в аукціоні; 2) завірену
банком копію платіжного доручення, що підтверджує сплату гарантійного внеску; 3) документ, що посвідчує уповноважену
особу покупця та його повноваження. Прийом документів проводиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44 А, оф. 8, та
закінчується 29.03.2016 року о 18.00 год. Рахунки біржі: 1) № 26006500211904 в ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614,
код ЄДРПОУ 37027819; 2) № 26001010105760 в ПАТ «Вернум Банк», МФО 380689, код ЄДРПОУ 37027819. Для участі в
аукціоні покупці повинні укласти з біржею договори про надання послуг та надати відповідні документи, згідно Регламенту
організації та проведення біржових аукціонів з продажу скрапленого газу на внутрішньому ринку. Додаткову інформацію
можна отримати за місцезнаходженням ТБ «Українська енергетична біржа»: м. Київ, вул. Хрещатик, 44А, оф. 8 тел. +38
(044) 232-14-34, 591-11-77, 234-79-90. е-mail: auction@ueex.com.ua, та на сайті www.ueex.com.ua. Режим роботи біржі: з
09.00 до 18.00 год., крім святкових та вихідних днів.

Сватівський районний суд Луганської області викликає Транковського Анатолія Анатолійовича як відповідача в судове
засідання з цивільної справи № 426/6335/15-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до Транковського Анатолія Анатолійовича про стягнення заборгованості в судове засідання, яке відбудеться 28 березня 2016 року об 11-30 годині в приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.
У разі неявки у вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169, 224 ЦПК України.
Суддя О.А. Гашинська

ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ
ТДВ «ЖЛ»
Голова Наглядової Ради Товариства з додатковою відповідальністю «ЖЛ» повідомляє, що загальні збори
учасників Товариства відбудуться 29.04.2016 р. за адресою: м. Львів, вул. Кубанська, 8, оф. 19.
Початок зборів о 13.30. Реєстрація учасників зборів
(їх представників) з 13.00 до 13.20 за тією ж адресою.
Порядок денний:
1. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів
Учасників ТДВ «ЖЛ».
2. Про вирішення питань подальшої діяльності Товариства з додатковою відповідальністю «ЖЛ».
Для реєстрації та участі у загальних зборах учасників
Товариства необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність
(для представників учасників).

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ КБ « ПРИВАТБАНК»
до Шпаренка Павла Віталійовича, Нікітіна Олексія Геннадійовича, Полієнко Ірини Сергіївни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачі по справі Полієнко Ірина Сергіївна,
30.07.1963 року народження, мешкає: м. Єнакієве, пр. Металургів, 27/98, Нікітін Олексій Геннадійович, 07.05.1986
року народження, мешкає: м. Артемівськ, вул. Горбатова,
73/30, Шпаренко Павло Віталійович, 08.10.1989 року народження, мешкає: м. Артемівськ, вул. Оборони, 22/2 викликаються на 28.03.2016 року о 08 годині 15 хвилин до
суду, кабінет № 312, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо потову та докази. У випадку неприбуття відповідачів,
вони повинні повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута у їх відсутність.

Голова Наглядової Ради ТДВ «ЖЛ» І.Я.Бойко

Суддя Погрібна Н.М.

Калинівський районний суд Вінницької області викликає як відповідача Марущенко Дениса Олександровича, місце проживання якого невідоме, останнє
місце перебування: с. Глинськ, вул. Весела, буд. 8,
Калинівського району Вінницької області по цивільній справі за позовом Комарової Вікторії Анатоліївни
до Марущенка Дениса Олександровича, третя особа,
яка не заявляє самостійних вимог: Служба у справах
дітей Калинівської районної державної адміністрації
про позбавлення батьківських прав, в судове засідання, яке відбудеться о 10.00 год. 4 квітня 2016 року
за адресою: м. Калинівка, вул. Дзержинського, 70,
каб. № 7, Вінницької області.
У разі неявки відповідача в судове засідання
справу буде розглянуто за його відсутності за наявними в справі доказами.
Суддя Каращук О. Г.

Христинівський районний суд Черкаської області викликає Сиротюка Володимира Віталійовича, останнє відоме зареєстроване місце проживання якого: Черкаська
область, м. Христинівка, вул. Миру, 9, як відповідача у
цивільній справі № 706/29/16-ц за позовом органу опіки
та піклування Христинівської районної державної адміністрації Черкаської області, третя особа: Христинівський
відділ Уманської місцевої прокуратури, про позбавлення
батьківських прав та стягнення аліментів на малолітню
дитину у судове засідання, яке відбудеться о 08 год. 30
хв. 07.04.2016 р. в приміщенні Христинівського районного суду Черкаської області за адресою: 20001, Черкаська область, м. Христинівка, вул. Соборна, 27А.
У разі неявки у судове засідання справа буде розглянута за відсутності відповідача за наявними у справі доказами.

Полтавський районний суд Полтавської області викликає Мохірєва
Андрія
Копреєвича,
29.05.1961 р.н., останнє відоме
місце реєстрації: вул. І. Франка, 19,
с. Мильці Полтавського району,
Полтавської області як відповідача
в судове засідання по цивільній
справі за позовом Мохірєвої Ю. А.
до Мохірєва А.К. про стягнення
аліментів та додаткових витрат на
дитину, що продовжує навчання.
Судове засідання відбудеться
14.04.2016 року о 10.00 годині у
приміщенні суду за адресою: м.
Полтава, вул. Фрунзе, 154-А, суддя
Цибізова С. А.
Явка до суду є обов’язковою. В
разі неявки, справу буде розглянуто за вашої відсутності.
Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя М. Ф. Олійник

Котелевський районний суд Полтавської області викликає Халаф Халед Абдулхамед, 1979 року народження
(останнє відоме місце проживання: вул.
Садова, 44, смт Котельва, Котелевського району Полтавської області) як
відповідача у судове засідання по цивільній справі за позовом Халаф Тамари
Олексіївни до Халаф Халед Абдулхамед,
третя особа, яка не заявляє самостійних
вимог щодо предмета спору на стороні
позивача - Служба у справах дітей Котелевської районної державної адміністрації Полтавської області про
позбавлення батьківських прав.
Судове засідання відбудеться 31 березня 2016 року об 11.00 годині у приміщенні суду за адресою: Полтавська
область, смт Котельва, вул. Жовтнева,
235, зал судових засідань № 2.
Явка до суду є обов’язковою. У разі
неявки справу буде розглянуто за вашої
відсутності. Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судове засідання.

Павлоградський міськрайонний суд
Дніпропетровської області (суддя Головін В.О.) викликає в судове засідання
відповідача Кокотюху Спартака Володимировича та третю особу: ТОВ «ТПК
УКРСПЛАВ» у справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» до
Кокотюхи Спартака Володимировича,
третя особа: Товариство з обмеженою
відповідальністю «ТПК УКРСПЛАВ» про
часткове стягнення заборгованості. Останнє місце проживання відповідача:
вул. Куйбишева, 213/121, м. Донецьк,
Донецька область, третьої особи: вул.
Новоросійська, 9, м. Донецьк, Донецька
область.
Судове засідання призначене на 7
квітня 2016 року о 09.00 год. за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб.
506.
У разі неявки відповідача та третьої
особи в судове засідання справа, згідно
з вимогами ЦПК України, може бути
розглянута за їхньої відсутності.

Суддя Мальцев С. О.

Суддя В. О. Головін

Втрачені: Свідоцтво про право власності
для прогулянкових суден та Свідоцтво про право
плавання під державним прапором України
на судно MONTEREY MONTURA 218, бортовий
номер ua 0484 НА, що належить Наливайко М. В.,
вважати недійсними.

Втрачені Судновий білет на судно під бортовим номером КИВ-3063-К, Свідоцтво про придатність малого судна до плавання та Технічний талон,
видані на ім’я Павленка Валерія Миколайовича,
вважати недійсними.

Втрачений кваліфікаційний
сертифікат інженера-проектувальника,
виданий атестаційною архітектурно-будівельною комісією
Міністерства регіонального розвитку
будівництва та житлово-комунального господарства України
серія АР № 004593 від 26.10.2012 р., зареєстрований на ім’я
Онупрієнка Андрія Валерійовича, вважати недійсним.

Втрачені документи:
Судновий білет та техпаспорт на моторний човен
«Адвенчер», ОДА 0506 К, № UA ADVT 3202E68 IX,
видані на ім’я — Крупський Михайло
Миколайович, вважати недійсними.

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 в судове засідання відповідача по справі
№ 409/544/16-ц за позовом Нікуліної Валентини Василівни
до Управління комунальним майном Луганської міської ради
про визнання права власності в порядку спадкування.
Судове засідання відбудеться 07.04.2016 року о 10.00
год. (резервна дата 14.04.2016 року о 10.00 год.) у залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.
Викликається відповідач — Управління комунальним
майном Луганської міської ради, останнє місце реєстрації:
м. Луганськ, вул. Коцюбинського, 14.
У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за
його відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.
Оболонський районний суд м. Києва викликає як відповідача Мордашкіну Олену Володимирівну по цивільній
справі № 2/756/2006/16 за позовом Ключнікової Лариси
Миколаївни до Мордашкіної Олени Володимирівни, треті
особи: Мордашкін Борис Валерійович, Оболонський
районний відділ головного управління державної міграційної служби України в м. Києві, про визнання особи
такою, що втратила право користування жилим приміщенням, розгляд якої призначено на 21.04.2016р. о
15.00 год.
Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. №18,
суддя Жук М. В.
У разі неявки справу буде розглянуто у відсутності
відповідача.

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє, що 22.01.2016 року розглянуто цивільну справу № 409/3310/15-ц за позовом Гришиної
Наталії Володимирівни до Гришина Романа Олександровича, третя особа: Служба у справах дітей Білокуракинської РДА Луганської області про надання
дозволу на багаторазові тимчасові виїзди за кордон
неповнолітньої дитини без згоди та супроводу
батька та винесено заочне рішення, яким позовні вимоги задоволено в повному обсязі.
Суддя С. П. Савчак
Суддя Полєно B. C.
Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
Білокуракинський районний суд Луганської об-

Цюрупинський районний суд Херсонської області викликає відповідача Кунець Людмилу Михайлівну на 14.04.2016
року о 09.00 год. у справі за позовом Кізіменко Тетяни Петрівни до Кізіменка Юрія Олександровича, Кунець Людмили
Михайлівни про визнання недійсною угоди купівлі-продажу
автомобіля, повернення сторін у первісний стан та скасування державної реєстрації транспортного засобу.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Цюрупинського районного суду Херсонської області за адресою: вул.
Поштова, 48, м. Цюрупинськ.
У разі неявки в судове засідання справу буде розглянуто
за його відсутності за наявними в ній доказами.
Крім того, суд роз’яснює відповідачу його обов’язок повідомити про причини неявки в судове засідання.

(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за позовом Відінюкової Є.А. до Коростильова Р.В. про позбавлення батьківських прав.
Відповідач Коростильов Роман Володимирович, останнє місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м.
Слов’янськ, вул. Коротченка, буд. 29, викликається 4
квітня 2016 року о 10 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 відсутність.

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, м.
Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Худенка Олега Анатолійовича як відповідача в судове
засідання по цивільній справі № 426/6838/15-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Худенка Олега Анатолійовича про стягнення заборгованості на 1 квітня
2016 року о 09.00 годині.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст.
169 ЦПК України.
Суддя Л. М. Осіпенко
Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 18.03.2016 року розглянуто ци- ласті повідомляє, що 14.03.2016 року розглянуто цивільну справу № 409/3210/15-ц за позовом вільну справу № 409/348/16-ц за позовом
Юргелевич Людмили Юріївни та Юргелевича Дмитра
Володимировича до Луганської міської ради про визнання права власності на нерухоме та рухоме майно

Танітовської Тетяни Олександрівни до Танітовського
Олексія Віталійовича про розірвання шлюбу та ви-

в порядку спадкування та винесено заочне рішення, несено заочне рішення, яким позовні вимоги задоволено повністю.
яким позовні вимоги задоволено повністю.

Суддя О. В. Неженцева

Суддя В. С. Полєно

Суддя В. С. Полєно

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається цивільна справа за позовом Горбаня
Сергія Євгеновича до Горбань Людмили Миколаївни
про розірвання шлюбу.
Відповідач Горбань Л.М. викликається до каб. №
18 суду на 28 березня 2016 року о 08 годині 00 хвилин, для участі в розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі неявки відповідача, справа буде розглянута у його відсутності за
наявними доказами.
Суддя Бікезіна О. В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Артемівськ, Донецька область, вул. Артема, 5) розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства
«Всеукраїнський Банк Розвитку» до Бондар Наталі Миколаївни
про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач по справі Бондар Наталя Миколаївна, 11.04.1981
р.н., яка проживає: с. Новолуганське, Артемівський район, квартал Комсомольський, 24/56, викликається на 29.03.2016 року о
08 годині 30 хвилин до суду, кабінет № 312, 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.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «Приват банк» до Мельнікової Віри
Дмитрівни та Климань Леоніда Олександровича про стягнення
заборгованості.
Відповідачі по справі: Мельнікова Віра Дмитрівна, 1958 р.н.
(місце реєстрації невідоме), Климань Леонід Олександрович,
1976 р.н. (місце реєстрації невідоме) викликаються на 29 березня 2016 року о 16 годині 00 хвилин до суду, кабінет № 313,
для участі в розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачів, вони повинні
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута у їхню відсутність.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом Шевченко Наталії Миколаївни до Шевченка Олега Олександровича про розірвання
шлюбу.
Відповідач по справі Шевченко Олег Олександрович,
1973 р.н. (місце реєстрації: м. Єнакієве, вул. Коцюбинського,
2) викликається на 29 березня 2016 року о 13 годині 30 хвилин до суду, кабінет № 313, для участі у розгляді справи по
суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута у його відсутність.

Суддя Погрібна Н. М.

Суддя Радченко Л. А.

Суддя Радченко Л. А.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за
позовом Муляр Віолети Ігорівни до Муляра Євгена Сергійовича,
третя особа: Орган опіки та піклування Котелевського району
Полтавської області, про надання дозволу малолітній дитині на
вчинення правочину стосовно нерухомого майна без згоди
батька.
Відповідач по справі Муляр Євген Сергійович, фактичне місце
його проживання та реєстрації невідоме, викликається на 10.00
год. 29.03.2016 року до Краматорського міського суду, зал
№22/3, для участі в розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
у його відсутність.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,
м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає
цивільну справу № 233/6109/14-ц за позовом Лапковського Й. Й.
до Лапковської Н. В., третя особа: Лапковський Є. Й. про примусовий обмін житлових приміщень.
Відповідачі у справі — Лапковська Наталія Василівна, третя
особа — Лапковський Євген Йосипович, останнє відоме місце проживання яких: м. Макіївка Донецької області, вул. Тухачевського,
буд. 16, кв. 3, викликаються до суду на 29 березня 2016 року о
09.00 годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач (інший учасник
процесу) повинен повідомити суд про причини неявки, надавши
відповідну заяву, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,
м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає адміністративну справу за позовом Забєліна В.І. до УПФУ в Центрально-Міському районі м. Макіївки Донецької області, треті особи
- ГУ Державного казначейства в Донецькій області, Бердянське об’єднане УПФУ в Запорізькій області, про перерахунок щомісячного довічного грошового утримання. Відповідач у справі №2а/7597/11/0552
- Управління Пенсійного фонду України в Центрально-Міському
районі м. Макіївки Донецької області, адреса: Донецька область,
м. Макіївка, вул. Калинівська, 19 (Донецька область, м. Селидове,
вул. П.Морозова, 6), викликається в судове засідання на 15.30 год.
29.03.2016р. 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.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№157) розглядає цивільну справу за позовом Снітка Сергія Віталійовича до Публічного акціонерного товариства «Ясинівський
коксохімічний завод» про стягнення заборгованості по оплаті лікарняних, середнього заробітку за весь час затримки розрахунку
при звільненні. Відповідач - представник ПАТ «Ясинівський коксохімічний завод», адреса: Донецька область, м. Макіївка, вул.
50 років СРСР, 5, викликається в судове засідання на 08.45 год.
29.03.2016р. 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.

Суддя Михальченко A. O.

Суддя О. С. Малінов

Суддя Т. О. Мартишева

Суддя Т. О. Мартишева

Краснолиманським міським судом Донецької області

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає у порядку спеціального судового провадження кримінальне провадження за підозрою Протасова Аркадія Сергійовича за ч. 1 ст.
258-3 КК України, внесеного до ЄДРДР (42015050000000445),
адреса проживання Протасова А.С.: Донецька обл., м. Горлівка,
вул. 60 років СРСР, 63/29. Він викликається до Слов’янського
міськрайонного суду на 29 березня 2016 року о 15 год. 00 хв.
Згідно із вимогами ст. 323 КПК України, суд розміщує інформацію про виклик обвинуваченого Протасова А. С. у пресі та
роз’яснює, що з моменту опублікування повістки про виклик у
засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за позовом Ненич Світлани Олександрівни
до Ненича Дмитра Валерійовича про розірвання шлюбу,
встановити зареєстроване місце проживання (перебування) відповідача не надається можливим, а тому він
викликається на 30 березня 2016 року о 13.00 годині до
суду, каб. № 2-1/2, для участі у розгляді справи
(№ 234/20698/15-ц, 2/234/794/16).
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.

(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
кримінальна справа за обвинуваченням Дубініна Володимира Олексійовича за ст. 258-3 ч. 1 КК України.
Обвинувачений Дубінін Володимир Олексійович викликається до каб. № 15 суду на 29.03.2016 року о 09
годині 30 хвилин, для участі у розгляді справи по суті.
У разі неявки обвинуваченого справа буде розглянута
у його відсутності за наявними доказами.

м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримінальне провадження № 1-кп/225/159/2016 за обвинуваченням Дікого Олексія Олександровича за ч. 1 ст. 258-3 КК
України. Обвинувачений по справі Дікий Олексій Олександрович (зареєстрований за адресою: м. Макіївка, вул.
Кронштадтська, буд. 73, кв. 23), викликається на 29 березня 2016 року о 10.00 год. до суду, каб. № 7, для участі
у розгляді справи по суті.

Суддя Ткачов О. М.

Суддя О. В. Ільяшевич

Суддя В. В. Андреєв

Суддя Юр’єва К. С.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну справу за позовом Деревенченко Олександра Леонідовича до Деревенченко Наталії Вікторівни про
розірвання шлюбу. Відповідач у справі Деревенченко Наталія Вікторівна, останнє відоме місце проживання: Донецька
область, м. Новий Світ, вул. Леніна, буд. 28, кв. 3, викликається на 31 березня 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.

Бондаренко Максим Юрійович, 24.09.1984 р.н., останнє відоме місце проживання якого: Донецька обл.,
Добропільський район, м. Білозерське, вул. Южна, буд.
7, кв. 16, викликається до Добропільського міськрайонного суду Донецької області як відповідач по цивільній
справі № 227/364/16-ц за позовом Русанової Наталії Миколаївни до Бондаренка Максима Юрійовича про визначення розміру аліментів у твердій грошовій сумі. Судове
засідання відбудеться 30.03.2016 року о 13.00 год. в
приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Радянська, 39А. У разі неявки відповідача
до суду справу буде вирішено на підставі наявних у ній
даних чи доказів.

Корольова Надія Вікторівна, 27.08.1970 р.н., останнє
відоме місце проживання якої: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Металургів, буд. 4, кв. 60, викликається до
Добропільського міськрайонного суду Донецької області
як відповідач по цивільній справі № 227/4593/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Корольової Надії Вікторівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Судове засідання відбудеться 30.03.2016
року о 12.00 год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Радянська, 39А. У
разі неявки відповідача до суду справу буде вирішено на
підставі наявних у ній даних чи доказів.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за
позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Краматорськтеплоенерго» до Жижченко Тетяни Іванівни, Жижченка
Олександра Олександровича, Жижченка Євгенія Олександровича, Жижченка Олександра Івановича про стягнення заборгованості за опалення та підігрів води, встановити місце
проживання (перебування) відповідачів не надається можливим,
а тому вони викликаються на 30 березня 2016 року о 13.30 годині до суду, каб. № 2-1/2, для участі у розгляді справі
№ 234/20806/15-ц, 2/234/810/16.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
у їх відсутність.

Суддя Чемодурова Н. О.

Суддя Корнєєва В. В.
Великоновосілківський районний суд Донецької
області в зв’язку з розглядом цивільної справи за
позовом Азарової Юлії Василівни до Азарова Андрія
Володимировича про розірвання шлюбу повідомляє,
що судове засідання призначено на 30.03.2016 р. на
09.00 годину в приміщенні суду за адресою: Донецька область, Великоновосілківський район, смт
Велика Новосілка, вул. Фонтанна, 21. Суддя Якішина
О. М. Суд викликає як відповідача Азарова Андрія
Володимировича. Явка до суду є обов’язковою.
В разі неявки відповідача в судове засідання
Суддя О. О. Хараджа справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Корнєєва В. В.

Суддя Юр’єва К. С.

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької області
(87535, м. Маріуполь, пр. Металлургів, б. 231) розглядає цивільну справу № 264/1079/16-ц, провадження № 2/264/893/2016
за позовом Сидоренко Віри Яківни до Уханської Тетяни Анатоліївни про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням.
Відповідач по справі Уханська Тетяна Анатоліївна (останнє відоме місце проживання: м. Маріуполь, пр. Ілліча, 50, кв. 5), викликається о 08.00 годині 30 березня 2016 року до суду, кабінет
№ 14, 15 для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачка повинна повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута за її відсутності на підставі ст. ст. 169 ч. 4, 225 ЦПК
України.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає кримінальне провадження №
233/5696/15-к за обвинуваченням Великанова О.О. за ч. 1
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Великанов Олексій
Олександрович, 25.04.1994 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Авдіївка, вул. Нахімова, 23,
викликається до суду на 14.00 год. 31 березня 2016 року
(корп. № 2, каб. № 18), для участі у судовому засіданні. Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є
підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,
м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу за позовом Юріної Валентини Андріївни до Прокопова Олександра Васильовича, заінтересована особа Костенко
Світлана Євгенівна, про визнання права власності на будинок. Відповідач у цивільній справі № 233/7042/15-ц Прокопов Олександр Васильович, 08.09.1971 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька
область, м. Дружківка, бул. Космонавтів, 32/18, мешкає за адресою:
Донецька область, м. Дружківка, вул. Чапаєва, 76/27, викликається у
судове засідання на 14.00 год. 30.03.2016 р. Розгляд відбудеться в
приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області (корп. № 2, каб. № 16).
У випадку неприбуття в судове засідання відповідач повинний повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за
його відсутності.

Суддя А. І. Міросєді

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 «Експрес-Банк» про
стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачі:
Швець Микола Сергійович, останнє відоме місце проживання якого: 86793, Донецька обл., Харцизький район, м. Іловайськ, вул. Комсомольська, буд. 157;
Гусєв Роман Володимирович, останнє відоме місце проживання якого: 87313, Донецька область, Амвросіївський район,
с. Григорівка, вул. Центральна, буд. 13; викликаються на 28
березня 2016 року о 09:45 годині до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 14, 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 відповідачів,
необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше справу
буде розглянуто у їх відсутність на підставі наявних у ній даних
чи доказів і ухвалено заочні рішення.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, № 157)
розглядає цивільні справи за позовом ПАТ
КБ «Приватбанк» до Янишева P.P. про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідач у цивільній справі
№233/784/16-ц Янишев Рокса Русланович,
06.05.1971 р.н., зареєстрований: Донецька
область, м. Макіївка, смт Карла Маркса, вул.
Чекаліна, буд. 15, викликається у судове засідання на 08.30 год. 31.03.2016 р. Розгляд
відбудеться в приміщенні Костянтинівського
міськрайонного суду Донецької області
(корп. № 2, каб. № 16).
У випадку неприбуття в судове засідання
відповідач повинний повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, № 157)
розглядає цивільні справи за позовом ПАТ
КБ «Акцентбанк» до Клечановської Ю.І. про
стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідач у цивільній справі №
233/776/16-ц Клечановська Юлія Іванівна,
03.07.1964 р.н., зареєстрована: Донецька область, м. Макіївка, вул. Леніна, 59/26, викликається у судове засідання на 08.15 год.
31.03.2016 р. Розгляд відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного
суду Донецької області (корп. № 2, каб.
№16).
У випадку неприбуття в судове засідання
відповідач повинний повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Костянтинівський міськрайонний суд
Донецької області (85110, м. Костянтинівка
Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу № 233/6815/15-ц за
позовом Руденко Ольги Сергіївни до Руденка
Михайла Юрійовича про розірвання шлюбу.
Відповідач у справі Руденко Михайло Юрійович, 06.07.1986 р.н., останнє відоме місце
проживання якого: м. Дебальцеве Донецької
області, вул. Макієвської, 74/1, викликається
до суду на 31 березня 2016 року о 08.20 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 будерозглянута за його відсутності.

Суддя Хоменко Д.Є.

Суддя Т. О. Мартишева

Суддя Т. О. Мартишева

Суддя О. С. Малінов

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

Суддя Т. О. Мартишева
-

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, № 157)
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ
«Дельта Банк» до Кулакова Андрія Володимировича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідач у цивільній справі №
185/7365/15-ц Кулаков Андрій Володимирович,
03.02.1986 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, бул. Космонавтів, 22/58, викликається у судове засідання
на 08.30 год. 30.03.2016 р. 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.

Суддя Т. О. Мартишева

25 березня 2016 року, п’ятниця, № 57
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оголошення
Старовижівський районний суд Волинської області (Волинська область, смт Стара Вижівка, вул. Польова, 2) викликає в
судове засідання Погинайка Володимира Миколайовича,
05.09.1981 р.н., зареєстрованого у смт. Стара Вижівка, вул. Вишнева, 5/2, Волинської області, проживаючого вул. Миколайчука, 55а, м. Ковель Волинської області, як відповідача по справі
за позовом Погинайко Юлії Володимирівни до Погинайка Володимира Миколайовича, третя особа – Ковельська райдержадміністрація про позбавлення батьківських прав, розгляд якої
відбудеться 01.04.2016 р. о 10 год. 00 хв.
У разі неможливості прибути в судове засідання на вказану
дату — резервна дата розгляду справи о 10 год. 00 хв.
05.04.2016 р.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає
цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Бердник
Л. А. про стягнення заборгованості та судових витрат.
Відповідач Бердник Лариса Анатоліївна, останнє місце
реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Горлівка,
вул. Герцена, буд. 30, кв. 38, викликається 04 квітня 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 за його відсутності.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як відповідачів Владимирську Наталію Володимирівну,
що мешкає за адресою: Луганська область, м. Стаханов, вул.
Піонерська, 20/2, та Желнеровича Вадима Івановича, що
мешкає за адресою: Луганська область, м. Луганськ, кв.
Мирний, 13/31, у судове засідання з розгляду цивільної
справи № 428/7964/15-ц за позовом ПАТ «БАНК ФОРУМ»
до Владимирської Наталії Володимирівни, Желнеровича Вадима Івановича про стягнення заборгованості за кредитним
договором, яке відбудеться 05.04.2016 року о 08 годині 30
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.

Голова суду Л. О.Кошелюк

Суддя О. В. Неженцева

Суддя Г. Д. Скочій

Києво-Святошинський районний суд Київської області (вул. Мельниченка, 1, м. Київ) викликає в судове засідання як відповідача Клюй Віталія
Миколайовича, яке призначено на 07 квітня 2016
року о 08.30 год. по розгляду цивільної справи
№ 369/13067/15-ц, провадження 2/369/456/16 за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до Клюй Віталія
Миколайовича про стягнення заборгованості.
У разі неявки справа буде заслухана у вашу відсутність.
Суддя Н. С. Пінкевич

Саратський районний суд Одеської області (68200,
смт Сарата Одеської області, вул. Леніна, 105, каб. 1,
суддя Бучацька А. І.) викликає в судове засідання на 13
квітня 2016 року на 12 годину 00 хвилин Гогу Діну Олександрівну, зареєстровану в с. Миколаївка-Новоросійська, вулиця Абрамовича, № 112, Саратського району
Одеської області, як відповідачку у цивільній справі за
позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приват Банк» до Гогу Діни Олександрівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором у
сумі 11283 гривні 53 копійки.
В разі неявки та невиконання обов’язку повідомити
суд про причину неявки справу буде вирішено без вашої
участі за наявними у справі доказами.

Козелецький районний суд Чернігівської області
викликає як відповідача Шершень Олену Петрівну,
30 січня 1963 року народження, останнім відомим
місцем проживання якої є: смт Десна, вул. Довженка, б. 50-а, кв. 14 Козелецького району Чернігівської області, в судове засідання на 14.00 годину
1 квітня 2016 року (17000, смт Козелець, вул. Леніна,
7, Чернігівської області) у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова
компанія «Європейська агенція з повернення боргів»
м. Києва до Шершень Олени Петрівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором.
Суддя Соловей В. В.

Суддя В. А. Орендовський

Литвинов Володимир Олександрович, 20.01.1980 р.н.,
останнє відоме місце проживання якого: Донецька обл.,
м. Іловайськ, вул. Ярославського, буд. 8/26, викликається
до Добропільського міськрайонного суду Донецької області як відповідач по цивільній справі № 277/12/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Литвинова Володимира
Олександровича про стягнення заборгованості по кредитному договору.
Судове засідання відбудеться 01.04.2016 року о 09.00
год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область,
м. Добропілля, вул. Радянська, 39А. У разі неявки відповідача до суду справу буде вирішено на підставі наявних
у ній даних чи доказів.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідання як відповідача по справі
№ 409/521/16-ц за позовом ПАТ «Енерго Банк» до Маслюк
Вікторії Іванівни про стягнення кредитної заборгованості.
Судове засідання відбудеться 08.04.2016 року о 13.00
год. (резервна дата на 15.04.2016 року о 13.00 год.) в залі
суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Шевченка, 2.
Викликається відповідач Маслюк Вікторія Іванівна,
останнє місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Надрічна, буд.
55-а.
У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за
її відсутності за наявними доказами.

Попільнянський районний суд Житомирської області
викликає в судове засідання як відповідача Попова Євгена Михайловича, 08.01.1986 року народження, останнє місце проживання якого: с. Ходорків, вул.
Пустальникі, 16 Попільнянського району Житомирської
області, по справі за позовом ПАТ «Комерційний банк
«Приватбанк» до Попова Євгена Михайловича про стягнення заборгованості, яке відбудеться о 10.00 годині
13.04.2016 року в залі Попільнянського районного суду:
смт Попільня, вул. Б.Хмельницького, 24 Попільнянського району Житомирської області.
В разі неявки відповідача в судове засідання справа
буде розглянута за його відсутності.

Попільнянський районний суд Житомирської області
викликає в судове засідання як відповідача Орач Ірину
Іванівну, 18.06.1956 року народження, останнє місце
проживання якої: с. Андрушки, вул. Вітрука, 11 Попільнянського району Житомирської області, по справі за
позовом ПАТ «Комерційний банк «Приватбанк» до Орач
Ірини Іванівни про стягнення заборгованості, яке відбудеться о 10.15 годині 13.04.2016 року в залі суду Попільнянського районного суду: смт Попільня, вул.
Б.Хмельницького, 24 Попільнянського району Житомирської області.
В разі неявки відповідача в судове засідання справа
буде розглянута за його відсутності.

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області (85302, м. Красноармійськ, вул. Горького, 20) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк»
про стягнення заборгованості.
Відповідачі Карпикова Марина Сергіївна, Карпикова
Лариса Вікторівна, Гриженко Микола Миколайович викликаються на 06 квітня 2016 року о 08.40 год. до суду,
каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у їх відсутність.

Охтирський міськрайонний суд Сумської області відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає Рубіжанський ВП
ГУНП у Луганській області, Єйвазова Раміна Тамлейха огли,
зареєстрованого за адресою: вул. Чехова, 2/2, с. Миколаївка,
Станично-Луганський р-н, Луганська область, Череповського
В’ячеслава Івановича, зареєстрованого за адресою: вул. Октябрська, 5, с. Маломиколаївка, Антрацитівський р-н, Луганська область, Калаєва Шаріфа Ашраф огли, зареєстрованого
за адресою: кв-л Ювілейний, 6/2, с. Миколаївка, СтаничноЛуганський р-н, Луганська область, Черкашина Ігоря Миколайовича, зареєстрованого за адресою: вул. Першотравнева,
17, с. Жовтневе, Харківський р-н, Харківська область, Манукян Галину Вагаршаківну, зареєстровану за адресою: вул. Советська, 163, м. Луганськ, Луганська область, у судове
засідання, яке відбудеться 13 квітня 2016 року о 10 годині 00
хвилин у приміщенні суду за адресою: вул. Незалежності, 7,
м. Охтирка Сумської області, як відповідачів по цивільній
справі № 583/264/16-ц, провадження № 2/583/205/16 за позовом Осьонова Олександра Сергійовича, адвокат Кудін
Олександр Михайлович до Територіального сервісного центру № 5943 РСТ МВС України в Сумській області, Єйвазова
Раміна Тамлейха огли, Череповського В’ячеслава Івановича,
Манукян Галини Вагаршаківни, Черкашина Ігоря Миколайовича, Калаєва Шаріф Ашрафа огли, Рубіжанський ВП ГУНП
у Луганській області про визнання права власності на майно.
У разі неявки Єйвазова Раміна Тамлейха огли, Череповського В’ячеслава Івановича, Манукян Галини Вагаршаківни,
Черкашина Ігоря Миколайовича, Калаєва Шаріфа Ашрафа
огли, Рубіжанський ВП ГУНП у Луганській області справа
буде розглянута у їхню відсутність.

Суддя В. М. Сікан

Суддя В. М. Сікан

Суддя Хмельова С. М.

Суддя Bepeс М. Ф.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Смирнов Андрій Васильович, 27.06.1977 р.н.,
проживає за адресою: Луганська область, м. Луганськ, с. Ювілейне, вул. Садова, 1/33, на підставі ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК
України вам необхідно з’явитись 28.03.2016, 29.03.2016,
30.03.2016 у період з 09.00 год. до 18.00 год. до старшого слідчого третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Дуравкіної Н.М. за адресою: Донецька
область, м. Лиман (Красний Лиман), вул. Привокзальна (Кірова), 22, для проведення з вами слідчих дій (допиту в якості
підозрюваного, надання доступу до матеріалів досудового
розслідування та вручення обвинувального акта з додатками)
у кримінальному провадженні №12014051060000214 від
10.09.2014 ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове засідання Жильцову Оксану Миколаївну як відповідача в цивільній справі
№ 328/299/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційного банку «Приватбанк» в
особі представника позивача Сафіра Федора Олеговича до Жильцової Оксани Миколаївни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться 5 квітня 2016 року о
09.00 годині в приміщенні Токмацького районного
суду Запорізької області зa адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Леніна, буд. 28.
Суддя Андрущенко О. Ю.

Баришівський районний суд Київської області повідомляє відповідачів: Карпачова Володимира Миколайовича та Мотузенко (Васильєву) Юлію Геннадіївну,
останнє відоме місце реєстрації: с. Гостролуччя, вул. Леніна, 71, кв. 3, Баришівський р-н, Київська обл., що судовий розгляд цивільної справи за позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до Карпачова Володимира Миколайовича, Мотузенко (Васильєвої) Юлії Геннадіївни про стягнення
заборгованості призначено до судового розгляду на 09
годину 31 березня 2016 року. Ваша явка обов’язкова. В
разі неявки розгляд справи буде проведений за вашою
відсутністю.

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає
відповідачів по цивільній справі за позовом Воронова Леоніда Івановича, третя особа: Сумська міська
рада, про визнання права власності за набувальною
давністю до Воронова Анатолія Івановича, Воронова
Володимира Івановича, Воронова Валерія Івановича
в судове засідання, яке відбудеться о 10.00 годині 6
квітня 2016 року за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 12, каб. 8, 21.
У разі неявки відповідачів - Воронова А. І., Воронова В. І., Воронова В. І. у судове засідання, суд вирішить справу на підставі наявних в ній доказів.
Суддя Г. Ю. Корольова

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приват Банк» до Альошина
Сергія Олеговича про стягнення заборгованості, місце
проживання якого не відомо, викликається на
06.04.2016 року о 08.00 годині до суду, каб. № 22, для
участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність.

Личаківський районний суд м. Львова викликає
Шкробут Наталію Ігорівну (останнє відоме місце проживання: м. Львів, вул. Лисеницька, 6/11) як відповідача у судове засідання по цивільній справі
№ 2/463/738/2016 (463/6433/15-ц) за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Шкробут Наталії Ігорівни про стягнення заборгованості за кредитним договором, що відбудеться 13 квітня 2016 р. о 15 год. 00 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.

Личаківський районний суд м. Львова викликає
Хоменка Віктора Олександровича (останнє відоме місце
проживання: м. Львів-Винники, вул. Лісна, 1/7) як відповідача у судове засідання по цивільній справі
№ 2/463/736/2016 (463/2649/15-ц) за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Хоменка Віктора Олександровича про
стягнення заборгованості за кредитним договором, що
відбудеться 13 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.

Суддя Михальченко А. О.

Суддя Гирич С. В.

Суддя Гирич С. В.

Приморський районний суд м. Одеси (суддя Тарасов А. В.) викликає Голодок Олену Валеріївну в судове засідання як відповідача по цивільній справі за
позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» про стягнення заборгованості.
Засідання відбудеться 21 квітня 2016 року о 17
год. 30 хв. у приміщенні Приморського районного
суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська,
33, зала 111.

Подільський районний суд м. Києва викликає Красавіна Михайла Вікторовича, що проживає за адресою:
м. Київ, вул. Фруктова, 10а, як відповідача по справі
№ 758/12482/15-ц за позовом Григор’євої П.В. до Красавіна М.В., третя особа: Служба у справах дітей Подільської районної в м. Києві державної адміністрації, про
позбавлення батьківських прав.
Засідання призначено на 8 квітня 2016 року о 15.00
год. за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 10, під головуванням судді Л. О. Трегубенко.
З опублікуванням оголошення про виклик до суду
відповідач вважається повідомленим про день, час та
місце розгляду справи і в разі неявки до суду справа
може бути розглянута за його відсутності.

Сахновщинський районний суд Харківської області
викликає Науменка Івана Володимировича в судове засідання як відповідача по цивільній справі за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості за
кредитним договором, яке відбудеться 30 березня 2016
року о 15 год. 30 хв. у приміщенні суду: вул. Шмідта, 10,
смт Сахновщина Харківської області.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
вважається повідомленим про час та місце розгляду
справи, у випадку неявки відповідача в судове засідання,
справа буде розглянута за його відсутності.

Сахновщинський районний суд Харківської області
викликає Козуб Вячеслава Михайловича в судове засідання як відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ
КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 06 квітня 2016 року
о 13 год. 00 хв. у приміщенні суду: вул. Шмідта, 10, смт
Сахновщина Харківської області.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
вважається повідомленим про час та місце розгляду
справи, у випадку неявки відповідача в судове засідання,
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя О. С. Зимовський

Суддя О. С. Зимовський

Приморський районний суд м. Одеси викликає
Коваленко Олену Сергіївну в судове засідання по
справі за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Коваленко О. С. про стягнення заборгованості.
Засідання відбудеться 23 травня 2016 року об 11
год. 30 хв. у приміщенні Приморського районного
суду за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, каб.
№ 218. У разі неявки справу буде розглянуто у вашу
відсутність.
Суддя О. П. Шенцева

Приморський районний суд м. Одеси викликає
Глінського Станіслава Сергійовича в судове засідання по справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Глінського С.С. про стягнення заборгованості.
Засідання відбудеться 23 травня 2016 року о 10
год. 45 хв. у приміщенні Приморського районного
суду за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, каб.
№ 218. У разі неявки справу буде розглянуто у вашу
відсутність.
Суддя О. П. Шенцева

Щорський районний суд Чернігівської області викликає
як відповідача Алексєєва Сергія Станіславовича (останнє відоме місце знаходження: 15200, Чернігівська область,
м. Щорс, вул. Панфілова, буд. 26А,) по цивільній справі за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Алексєєва Сергія Станіславовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться 04 квітня 2016 року об
11.00 год. у приміщенні суду за адресою: м. Щорс, 30 років
Перемоги, 37б (Суддя Шаповал З. О.).
Попереджаємо, що у разі неявки відповідача - Алексєєва
Сергія Станіславовича в судове засідання без поважних причин або неповідомлення про причини неявки, справу буде
розглянуто за його відсутності за наявності доказів, що містяться в матеріалах справи.

Щорський районний суд Чернігівської області викликає
як відповідача Насінника Дмитра Валерійовича (останнє відоме місце знаходження: 15252, Чернігівська область, Щорський район, с. Кучинівка, вул. Центральна, буд. 86) по
цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Насінника Дмитра Валерійовича про стягнення заборгованості
за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться 04 квітня 2016 року о 10.00
год. у приміщенні суду за адресою: м. Щорс, 30 років Перемоги, 37б (Суддя Шаповал З. О.).
Попереджаємо, що у разі неявки відповідача - Насінника
Дмитра Валерійовича в судове засідання без поважних причин або неповідомлення про причини неявки справу буде
розглянуто за його відсутності за наявності доказів, що містяться в матеріалах справи.

30.03.2016 р. о 16 год. в приміщенні Новомиргородського районного суду Кіровоградської області
відбудеться судовий розгляд цивільної справи
№ 395/109/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
до СЕРГАТОГО Сергія Олексійовича, 25.09.1977 р.н.,
про стягнення заборгованості.

Суддя Максименко О. Ю.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу № 219/10834/15-ц; 2/219/530/2016 за
позовною заявою Батюрина Олександра Васильовича до Міністерства освіти і науки України, Управління освіти і науки
України Донецької обласної державної адміністрації, про
стягнення заробітної плати працівнику за час відпустки;
справу №219/10100/15-ц; 2/219/405/2016 за позовною заявою Арбузової Світлани Володимирівни до Міністерства освіти і науки України, Управління освіти і науки України
Донецької обласної державної адміністрації, про стягнення
заробітної плати працівнику за час відпустки; справу
219/10837/15-ц; 2/219/531/2016 за позовною заявою Гурєєвої Тетяни Сергіївни до Міністерства освіти і науки України,
Управління освіти і науки України Донецької обласної державної адміністрації, про стягнення заробітної плати працівнику за час відпустки.
Позивачі по справах: Арбузова Світлана Володимирівна
(останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: Донецька
область, м. Юнокомунарівськ, вул. Ювілейна, 9/9); Батюрин
Олександр Васильович (останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: Донецька область, м. Юнокомунарівськ, вул.
Профсоюзна, 2); Гурєєва Тетяна Сергіївна (останнє відоме
суду місце реєстрації зa адресою: Донецька область, м. Юнокомунарівськ, вул. Плєщєєва, 7) викликаються 31 березня
2016 року о 14.00 годині до суду, каб. 301, для участі в розгляді справ по суті.
У випадку неприбуття позивачі повинні повідомити суд
про причину неявки, інакше справи будуть залишені без
розгляду у зв’язку з неявкою позивачів.

Суддя Брежнев О. А.

Бердянським міськрайонним судом Запорізької
області (суддя Прінь І. П., за адресою: м. Бердянськ,
вул. Комунарів, 64, каб. № 302) 18 квітня 2016 року
о 09 годині 00 хвилин буде розглядатися цивільна
справа за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Листопад
Тетяни Павлівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором.
В судове засідання викликається відповідач Листопад Т. П. У разі неявки відповідача справа буде
Суддя Єременко В. М. розглянута за наявними у справі матеріалами.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Сватівським районним судом Луганської області
викликається до суду:
- Дгебуадзе Ростислав Ілліч (останнє відоме місце
проживання: 94407, Луганська обл., м. Краснодон,
вул. Чкалова, буд. 4, кв. 121) на 15 годин 30 хвилин
28.03.2016 р. для участі у розгляді справи №
426/6437/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним
договором.
- Табунщікова Діана Олександрівна (останнє відоме місце проживання: 94418, Луганська обл., м.
Молодогвардійськ, кв. Кошового, буд. 37, кв. 42) на
12 годин 00 хвилин 28.03.2016 р. для участі у розгляді справи № 426/6275/15-ц по суті за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості
за кредитним договором.
- Голобородов Михайло Олександрович (останнє
відоме місце проживання: 94483, Луганська обл.,
Краснодонський р-н, с. Верхньошевирівка, вул. Садова, буд.2) на 11 годин 00 хвилин 28.03.2016 р. для
участі у розгляді справи № 426/6509/15-ц по суті за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.
- Вінтер Ігор Валерійович (останнє відоме місце
проживання: 91047, Луганська обл., м. Луганськ, кв.
Пролет. Донбасу, буд. 22, кв. 111) на 10 годин 30
хвилин 28.03.2016 р. для участі у розгляді справи №
426/6456/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним
договором.
- Купін Віталій Петрович (останнє відоме місце
проживання: 91055, Луганська обл., м. Луганськ,
вул. 16 Лінія, буд. 3, кв. 67) на 10 годин 00 хвилин
28.03.2016 р. для участі у розгляді справи №
426/6274/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним
договором.
- Коваліков Віктор Валерійович (останнє відоме
місце проживання: 94401, Луганська обл., м. Краснодон, вул. М. Сумського, буд. 22) на 09 годин 30
хвилин 28.03.2016 р. для участі у розгляді справи №
426/6476/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним
договором.
- Цвєтнов Руслан Юрійович (останнє відоме місце
проживання: 91000, Луганська обл., м. Луганськ,
вул. Пролет. Донбасу, буд. 17, кв. 93, 94) на 09 годин
00 хвилин 28.03.2016 р. для участі у розгляді справи
№ 426/6451/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Суддя Гашинська О. А.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ
ПАТ «ПОЛОНСЬКИЙ ГІРНИЧИЙ КОМБІНАТ»
Публічне акціонерне товариство «ПОЛОНСЬКИЙ
ГІРНИЧИЙ КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 05471879, місцезнаходження: 30500, Хмельницька обл., м. Полонне, вул. Академіка Герасимчука, 190Б)
повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28.04.2016 року о 14
год. 00 хв. за адресою: Хмельницька обл., м. Полонне, вул. Академіка Герасимчука, 190Б, зала засіРеєстрація
учасників
зборів
дань.
здійснюватиметься в день проведення зборів з 12.00
до 13.45 год. за вищезазначеною адресою. Перелік
акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів, буде складено станом на
24 годину 23 квітня 2016 року. Для реєстрації учасникам чергових Загальних зборів необхідно мати паспорт, а також документи, які підтверджують
повноваження юридичної особи - акціонера товариства. Уповноваженим особам акціонерів необхідно
мати паспорт та засвідчену, згідно з чинним законодавством України, довіреність на право участі та голосування у Загальних зборах акціонерів ПАТ
«Полонський гірничий комбінат»
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «Полонський гірничий комбінат» та затвердження
процедурних питань і регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Полонський гірничий комбінат» за 2015 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками
роботи Товариства у 2015 році.
4. Звіт ревізора за підсумками роботи Товариства
у 2015 році.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2015 році.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізора.
8. Затвердження договорів, укладених в ході поточної виробничо-господарської діяльності Товариства за звітний період.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які
можуть вчинятися Товариством до 28 квітня
2016 року.
10. Припинення повноважень члена Наглядової
ради Товариства Письменного О.В.
11. Обрання нового складу Наглядової ради Товариства.
12. Припинення повноважень Ревізора.
13. Обрання Ревізора.
14. Затвердження основних напрямків діяльності
Товариства на 2016 рік.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових Загальних зборів
учасників Товариства з обмеженою відповідальністю
«Карпатські мінеральні води»
(код ЄДРПОУ 31778022)
Товариство з обмеженою відповідальністю «Карпатські мінеральні води» (код ЄДРПОУ 31778022), надалі Товариство, повідомляє вам, що 26 квітня 2016 року о
10.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова, буд. 9, 4 поверх, приміщення № 8, відбудуться позачергові Загальні збори учасників Товариства з
обмеженою відповідальністю «Карпатські мінеральні
води».
Реєстрація учасників проводитиметься з 09.30 години
до 09:55 години за місцем проведення позачергових Загальних зборів учасників Товариства.
Перелік учасників, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах учасників Товариства, зазначений в Статуті Товариства, чинна редакція якого
затверджена рішенням Загальних зборів учасників
Товариства (Протокол № 36 від 15.04.2010 p.), дата
реєстрації
19.04.2010
року,
номер
запису
10701050015002299.
Перелік питань, що виноситься на голосування
позачергових Загальних зборів учасників Товариства
(порядок денний):
1. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів учасників Товариства.
2. Про внесення змін до установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатські
мінеральні води».
3. Збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатські мінеральні
води» за рахунок додаткових внесків учасників Товариства.
4. Про виключення учасника із Товариства.
5. Визначення розмірів додаткових внесків учасників
Товариства.
6. Перерозподіл часток учасників у статутному капіталі
Товариства у зв’язку із збільшенням статутного капіталу Товариства.
7. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
8. Призначення відповідальних осіб та надання повноважень щодо державної реєстрації нової редакції
Статуту Товариства, а також здійснення інших дій
щодо реєстрації змін, що відбулись, у відповідних
державних органах.
В період до дати проведення позачергових Загальних
зборів учасників Товариства та в день проведення позачергових Загальних зборів учасників Товариства учасники мають можливість ознайомитися з документами,
необхідними для прийняття рішення з питань порядку
денного за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова,
буд. 9, 4 поверх, приміщення № 8.
У відповідності з вимогами ст. 61 Закону України
«Про господарські товариства» та п. 6.2.8 Статуту Товариства повідомлення про проведення Загальних зборів
учасників Товариства направляється на адресу учасників
Товариства поштою.
Телефон для довідок: 044 230-37-02.

Підгаєцький районний суд Тернопільської області повідомляє, що 01.04.2016 року об 11 год. 00 хв. у приміщені
суду (м. Підгайці, вул. Адама Міцкевича, 26-з) відбудеться
розгляд справи за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Банах
Марії Романівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором .
Повторно викликаємо відповідача Банах Марію Романівну на судовий розгляд справи 01.04.2016 року об 11 год.
00 хв., останнє відоме місце проживання Банах М. Р.: м. Підгайці, вул. Шевченка, 25/5, Підгаєцького району Тернопільської області.
Роз’яснюємо, що у разі повторної неявки відповідача в
судове засідання без поважних причин або неповідомлення
суду про причини неявки, справу буде розглянуто та винесено заочне рішення за вашої відсутності згідно зі ст.169
ЦПК України на підставі наявних у справі доказів.
Додатково роз’яснюємо, що відповідно до ст. 74 ЦПК України з опублікуванням оголошення про виклик відповідач
вважається повідомленим про час та місце розгляду справи.

Підгаєцький районний суд Тернопільської області повідомляє, що 01.04.2016 року о 10 год. 00 хв. у приміщені суду
(м. Підгайці вул. Адама Міцкевича, 26-з) відбудеться розгляд справи за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Назарук
Ольги Василівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором .
Повторно викликаємо відповідача Назарук Ольгу Василівну на судовий розгляд справи 01.04.2016 року о 10 год.
00 хв. Місце проживання Назарук О. В. не відоме, оскільки
остання знята з реєстрації місця проживання в с. Голгоча
Підгаєцького району Тернопільської області.
Роз’яснюємо, що у разі повторної неявки відповідача в
судове засідання без поважних причин або неповідомлення
суду про причини неявки, справу буде розглянуто та винесено заочне рішення за вашої відсутності згідно зі ст.169
ЦПК України на підставі наявних у справі доказів.
Додатково роз’яснюємо, що відповідно до ст. 74 ЦПК України з опублікуванням оголошення про виклик відповідач
вважається повідомленим про час та місце розгляду справи.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Артемівськ, Донецької області, вул. Артема, 5) викликає:
- по справі 2/219/884/2016 відповідач Кураченкова Тетяна
Василівна, останнє місце проживання та реєстрації: Донецька
область, м. Світлодарськ 63-41, за позовом ПАТ «Центренерго» про стягнення заборгованості, на 29.03.2016 рік о
13.00 годині;
- по справі 2/219/861/2016 відповідач Підгорна Лариса Станіславівна, останнє місце проживання та реєстрації: Донецька
область, м. Світлодарськ 1-3, за позовом ПАТ «Центренерго»
про стягнення заборгованості, на 29.03.2016 рік о 13.10 годині;
- по справі 2/219/826/2016 відповідач Писарев Ярослав Ігорович, останнє місце проживання та реєстрації: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Марченка, 9-11, за позовом Писаревої
А.Г. про розірвання шлюбу, на 29.03.2016 рік о 13.30 годині
до суду, каб. № 309, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачі повинні
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглядатися за їх відсутності.

Голова cуду Г. В. Ігнатова

Голова cуду Г. В. Ігнатова

Суддя Тверський С. М.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (85110, м. Костянтинівка, Донецької обл., пр.
Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу №
233/826/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Морозюк Л.В. про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач у справі Морозюк Лариса Вікторівна,
20.01.1964 р.н., останнє відоме місце проживання
якої: м. Макіївка Донецької області, вул. Майська,
буд. 5, викликається до суду на 04 квітня 2016 року
о 08.30 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 її відсутності.
Суддя О. С. Малінов

До Великомихайлівського районного суду Одеської
області як відповідач по цивільній справі № 498/152/16ц викликається Сетун Володимир Володимирович 01
листопада 1962 року народження, для участі у судовому
засіданні по цивільній справі за позовом Сусаренко Андрія Георійовича до Сетун Володимира Володимировича
про стягнення боргу за договором позики, процентів, індексу інфляції та 3% річних.
Слухання справи відбудеться 31 березня 2016 року о
14 год. 00 хв. в приміщенні Великомихайлівського районного суду Одеської області за адресою: Одеська область, Великомихайлівський район, смт Велика
Михайлівка, вул. Пушкіна, буд. 2Б.
У разі неявки відповідача без поважних причин або
неповідомлення ним про причини неявки в судове засідання суд розглядатиме справу без участі відповідача на
підставі ст. ст. 169, 224-225 ЦПК України.

Подільський районний суд м. Києва розглядає цивільну справу за заявою Ярмоленко Ірини Василівни,
яка діє як законний представник малолітньої дочки
Коровякової Владислави Андріївни, до Штафінського Андрія Михайловича, Коровякової Надії Іванівни про визнання особи такою, що втратила право
користування житловим приміщенням.
Відповідач у справі Штафінський (Коровяков) Андрій Михайлович, 28.01.1975 р.н., зареєстрований:
м. Київ, вул. Копилівська, буд. 69, кв. 2, викликається до суду на 15 квітня 2016 р. об 11.00 год., каб.
№ 9, в приміщення за адресою: м. Київ, вул. Волоська, 6/14 Б, для участі у розгляді справи по суті.
У випадку неприбуття в судове засідання відповідач повинен повідомити суд про причину неявки,
інакше справа буде розглянута за його відсутності.
Суддя Ларіонова Н. М.

В провадженні Миргородського міськрайонного суду Полтавської області знаходиться цивільна справа № 541/3204/15-ц,
провадження № 2/541/201/2016 за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до Катранюка Михайла Георгійовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.
Розгляд зазначеної справи призначено на 10 годину 00
хвилин 07 квітня 2016 року в приміщенні Миргородського
міськрайонного суду за адресою: м. Миргород, вул. Гоголя,
133.
Суд викликає в це судове засідання Катранюка Михайла
Георгійовича (останнє відоме місце проживання: Полтавська
область, Миргородський район, с. Савинці, вул. Коломійця,
10) як відповідача.
Явка на виклик до суду є обов’язковою. В разі неявки відповідача, справа розглядатиметься у його відсутність, за наявними матеріалами. Відповідач зобов’язаний повідомити
суд про причини неявки в судове засідання.

Ковпаківський районний суд м. Суми в особі судді
Котенко О.А. викликає Калініченка Микиту Олександровича, 06.03.1995 року народження, як відповідача в судове засідання по цивільній справі №
592/477/16-ц, провадження № 2/592/725/16 за позовом Калініченка Олександра Григоровича до Калініченка Микити Олександровича про визнання особи
такою, що втратила право користування житловим
приміщенням.
Судове засідання по даній справі відбудеться 19
квітня 2016 року о 09.00 год. в приміщенні Ковпаківського районного суду м. Суми, що знаходиться
за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 12, зал
судових засідань № 23.
Явка до суду є обов’язковою. У випадку неявки
відповідача, справу буде розглянуто на підставі наявних у справі доказів.
Суддя О. В. Рімашевська
Суддя О. А. Котенко

Суддя В. Д. Чернюк

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ
ПрАТ «ШЕПЕТІВСЬКИЙ ГРАНКАР’ЄР «ПРОНЕКС»
Приватне акціонерне товариство «Шепетівський Гранкар’єр «Пронекс» (код ЄДРПОУ 01373335, місцезнаходження: 30400, Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул.
Гранітна, буд. 89) повідомляє про проведення чергових
Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28.04.2016
року об 11 год. 00 хв. за адресою: Хмельницька обл., м.
Шепетівка, вул. Гранітна, 89, зала засідань.
Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься в
день проведення зборів з 9.00 до 10.45 год. за вищезазначеною адресою.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів, буде складено станом на 24-ту годину 23 квітня 2016 року.
Для реєстрації учасникам чергових Загальних зборів
необхідно мати паспорт, а також документи, які підтверджують повноваження юридичної особи - акціонера товариства.
Уповноваженим особам акціонерів необхідно мати паспорт та засвідчену, згідно з чинним законодавством України, довіреність на право участі та голосування у
Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Шепетінський гранкар’єр «Пронекс».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря
Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Шепетівський
гранкар’єр «Пронекс» та затвердження процедурних питань і регламенту роботи Загальних зборів
акціонерів Товариства.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Шепетівський гранкар’єр
«Пронекс» за 2015 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи Товариства у 2015 році.
4. Звіт ревізора за підсумками роботи Товариства у
2015 році.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства
за 2015 рік.
6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2015 році.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізора.
8. Затвердження договорів, укладених в ході поточної
виробничо-господарської діяльності Товариства за
звітний період.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до 28 квітня 2016
року.
10. Припинення повноважень члена Наглядової ради
Товариства Письменного О.В.
11. Обрання нового складу Наглядової ради Товариства.
12. Припинення повноважень Ревізора.
13. Обрання Ревізора.
14. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська, буд. 39 «А») розглядає цивільні справи за позовами Публічного акціонерного товариства «Дельта
Банк» про стягнення заборгованості за кредитними договорами.
Відповідачі:
Смереко Володимир Олександрович, 22.11.1974 року
народження, останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Іловайськ, вул. Ярославського, 3/40;
Кабардинська Венера Валентинівна, 02.11.1971 року
народження, останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Зугрес, вул. 60 років Жовтня, 22/8;
Гарницький Руслан Володимирович, 15.12.1980 року
народження, останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Харцизьк, вул. Совєтська, 7/12;
Ключко Наталія Олексіївна, 06.04.1977 року народження, останнє місце реєстрації: Донецька область, м.
Іловайськ, вул. Комуністична, 35;
Кривоніс Денис Володимирович, 06.09.1984 року народження, останнє місце реєстрації: Донецька область,
м. Харцизьк, вул. Клари Цеткін, 23/8;
Бурило Ростислав Анатолійович, 18.10.1967 року народження, останнє місце реєстрації: Донецька область,
м. Іловайськ, вул. Ярославського, 1/26, викликаються на
29 березня 2016 року о 09.30 годині до Добропільського
міськрайонного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді
справ. До розгляду цивільних справ пропонується надати суду письмові пояснення та заперечення, а також
усі наявні докази по справах.
У випадку неприбуття до судового засідання відповідачів, необхідно повідомити суд про причини неявки,
інакше справи будуть розглянуті у їхню відсутність на
підставі наявних у них даних чи доказів і ухвалено заочні
рішення.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2)
розглядає цивільну справу за позовною заявою Білоусової Галини Іванівни, Білоусова Віталія Вікторовича до
Білоусова Сергія Вікторовича про визнання особи такою,
що втратила право користування житловим приміщенням. Відповідач по справі Білоусов Сергій Вікторович,
останнє відоме місце проживання: Донецька область,
місто Слов’янськ, вул. Корольова, будинок № 4, квартира № 2, викликається на 31 березня 2016 року о 08 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 його відсутність.

Суддя Хоменко Д. Є.

АБ «Укргазбанк» повідомляє, що згідно зі
ст. 249 ЦК України з 03 листопада 2015 року скасовані
всі довіреності, видані наступним співробітникам ПАТ
«Інюрполіс»:
Жебелева Ганна Сергіївна, Хитрова Олена Миколаївна, Замніус Артем Юрійович, Лазебний Дмитро Володимирович, Сиромолотов Олексій Геннадійович,
Харитонов Олексій Вікторович, Старіков Євген Олексійович, Ченксєва Катерина Юріївна, Петрова Олена Євгеніївна, Поддимай Андрій Борисович, Дмитренко Дар’я
Андріївна, Замікула Борис Сергійович, Бондарчук Іван
Олександрович, Олійник Катерина Юріївна, Дьомич Гліб
Олександрович.
Вказані вище особи не наділені повноваженнями
представляти інтереси АБ «Укргазбанк» в судах або вчиняти будь-які дії від імені банку у правовідносинах з треСуддя Хаустова Т. А. тіми особами.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
До вiдома керiвникiв агроформувань усiх форм власностi, користувачiв лiсового фонду,
проектних та будiвельних органiзацiй, промислових та транспортних пiдприємств,
установ i населення областi
УВАГА! МАГIСТРАЛЬНI
ГАЗОПРОВОДИ ВИСОКОГО ТИСКУ
Територією усіх районiв Львiвської областi, Рівненської області, Волинської області (Іваничівський, Володимир-Волинський, Турійський, Локачинський, Ковельський, Старовижівський, Ратнівський, Луцький, Ківерцівський, Рожищенський, Горохівський, Камінь-Каширський, Любешівський райони), Івано-Франківської області (Рогатинський, Галицький
райони), Тернопільської області (Шумський , Кременецький, Теребовлянський, Підгаєцький, Підволочиський, Збаразький,
Тернопільський, Козівський, Зборівський, Бережанський, Лановецький райони), Хмельницької області (Шепетівський,
Славутський, Волочиський, Ізяславський, Білогірський райони), Житомирської області (Овруцький, Коростенський, Лугинський, Олевський, Ємільчинський, Новоград-Волинський) проходять магiстральнi газопроводи великих дiаметрiв i високого тиску, якi мають важливе народногосподарське значення. Паралельно до газопроводiв прокладено повiтрянi та
пiдземнi кабельнi лiнiї зв'язку.
ПАМ’ЯТАЙТЕ! Механiчне пошкодження пiдземних магiстральних газопроводiв може призвести до аварiї чи вибуху великої руйнiвної сили, а можливо, і до загибелi людей, пожежi й припинення на тривалий час газопостачання споживачiв.
На виконання Закону «Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів» від 17.02.2011
року №3041-VI i з метою забезпечення надiйної роботи та запобiгання пошкодженню споруд магiстральних газопроводiв,
а також запобiгання нещасним випадкам на земельних дiлянках у межах охоронних зон – вiд 75 м до 350 м в обидва боки
вiд осi газопроводу (залежно вiд дiаметру), категорично заборонено:
• споруджувати житловi, громадськi та дачнi будинки;
• розмiщувати автозаправнi й автогазозаправнi станцiї i склади паливно-мастильних матерiалiв;
• будувати гаражi та автостоянки, садовi та дачно-садовi споруди, автомобiльнi дороги I-V категорiй та залiзницi;
• влаштовувати звалища, виливати розчини кислот, солей та лугiв, що спричиняють корозiю;
• розміщувати спортивнi майданчики, стадiони, ринки, зупинки громадського транспорту, органiзовувати заходи,
пов’язанi з масовим скупченням людей;
• кидати у рiчках i водоймах якорi, проходити iз закинутими якорями, ланцюгами, латами, волокушами i тралами;
• будувати огорожi для вiдокремлення приватних земельних дiлянок, лiсових масивiв, садiв, виноградникiв тощо;
• зберiгати сiно, солому, розбивати польовi стани i табори для худоби;
• розміщувати склади органiчних та мiнеральних добрив, кагати, видiляти мiсця для кладовищ, лiсозаготiвель, розмiщувати пересувнi та стацiонарнi пасiки тощо;
• розбирати i руйнувати водопропускнi, берегоукрiплювальнi, землянi та iншi споруди, що захищають об’єкти магiстральних газопроводiв вiд руйнування;
• перемiщувати та руйнувати знаки закрiплення магiстральних газопроводiв на мiсцевостi, пошкоджувати або руйнувати
лiнiйну частину цих газопроводiв, засобiв електрохiмiчного захисту вiд корозiї, кранове обладнання, засоби технологiчного зв’язку i лiнiйної телемеханiки, iншi складовi магiстральних газопроводiв;
• вiдчиняти люки, хвiртки i дверi необслуговуваних пiдсилювальних пунктiв кабельного зв’язку, огорож вузлiв лiнiйної
кранової арматури, станцiй катодного i дренажного захисту та iнших лiнiйних споруд, вiдкривати i закривати запiрну
арматуру, вимикати i вмикати засоби зв’язку, енергозабезпечення i телемеханiки;
• розводити вогонь i розмiщувати вiдкритi або закритi джерела вогню, спалювати суху траву, солому i смiття, копати
ями, розвертати сiльгоспмашини.
Будiвельнi, ремонтнi, землянi, геологорозвiдувальнi, буровi, пiдривнi, гiрничi, землечерпальнi та поглиблювальнi роботи
на земельних дiлянках у межах охоронних зон, у мiсцях, де магiстральнi газопроводи проходять через рiки, водойми та
болота, торфорозробка та органiзацiя кар’єрiв для добування корисних копалин проводяться лише за письмовою згодою
УМГ «Львiвтрансгаз» та вiдповiдних органiв державного нагляду i контролю.
Проїзд автомашин i механiзмiв через газопроводи здiйснювати дорогами i переїздами, спецiально обладнаними i погодженими з УМГ «Львiвтрансгаз».
Польовi сiльськогосподарськi роботи в охоронних зонах газопроводiв землекористувачам належить проводити з
обов’язковим попереднiм повiдомленням УМГ «Львiвтрансгаз» про початок орно-посiвної та збиральної кампанiй.
Пiд час виконання сiльськогосподарських робiт в охоронних зонах газопроводiв iз застосуванням машин i механiзмiв
не дозволяється обробiток грунту на глибині понад 0,45 м.
Особи, винні в пошкодженні газопроводу, лінійних споруд і кабелів зв’язку, притягуються до адміністративної або кримінальної відповідальності.
ГРОМАДЯНИ! Суворо дотримуйтесь правил охорони магiстральних трубопроводiв.
У разі виявлення пропусків газу або пошкодження магiстрального газопроводу, в тому числі пiд час проведення земляних робiт, слiд негайно припинити роботи, органiзувати охорону цього мiсця на вiддалi охоронної зони (75 – 350 м) i
повiдомити про це УМГ «Львiвтрансгаз» за адресою:
• 79053 м. Львiв, вул. I. Рубчака, 3, тел.: (032) 263-10-77, 297-18-05.

Монастирищенський районний суд Черкаської області, вулиця Соборна, 98, м. Монастирище викликає
Король (Гранат) Любов Вікторівну в якості відповідача на 11 годину 00 хвилин 07.04.2016 року у цивільній справі № 702/272/16-ц за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Король (Гранат) Любові Вікторівни
про стягнення заборгованості за кредитним договором.
У разі неявки відповідача справа буде розглянута
за його відсутністі за наявними у справі доказами.
Суддя М. В. Бурлака

Сватівський районний суд Луганської обл. викликає відповідачів за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення
заборгованості у судові засідання, які відбудуться:
28.03.2016 року
15:00 Бєлановіч Олег Анатолійович (цивільна справа
426/5398/15-ц)
14:30 Тіщенко Євген Анатолійович (цивільна справа
426/6404/15-ц)
14:00 Махоріна Тетяна Леонідівна (цивільна справа
426/1122/15-ц)
12:30 Ходорович Ольга Василівна (цивільна справа
426/6315/15-ц).
У разі неявки відповідачів в судове засідання суд розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Запорізький районний суд Запорізької області викликає Агапова Олександра Євгеновича, 15.07.1973
р.н., як відповідача у цивільній справі за позовом
Агапової Тетяни Олександрівни про стягнення аліментів. Судове засідання відбудеться 06.04.2016 р.
об 11.30 год. за адресою: м. Запоріжжя, вул. Істоміна, буд. 37. Суддя Галянчук М.І. У разі неявки відповідача справа розглядатиметься за наявними у
справі матеріалами з постановленням заочного рішення.
Голова суду М. І. Галянчук

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької
області (87535, м. Маріуполь, пр. Металургів, буд. 231)
розглядає цивільну справу за позовом кредитної спілки
«Азовська кредитна компанія» до Лашко Романа Григоровича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач Лашко Роман Григорович викликається на
13.04.2016 року о 08 год. 30 хв. до суду, кабінет № 1, для
участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач
повинний повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутністю.

Суддя Осипенко Л. М.

Оголошує прийом слухачів на навчання за денною, вечірньою та заочною формою для
підготовки фахівців освітнього ступеня магістра за спеціальністю «Публічне управління та
адміністрування» галузі знань «Управління та адміністрування».
Прийом на навчання здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та за
умовами, визначеними Положенням про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 1 квітня 2013 р. № 255.
Термін навчання за денною формою - 18 місяців, за вечірньою та заочною - 30 місяців.
На навчання приймаються громадяни України, які мають вищу освіту.
Вступні екзамени проводяться з 6 по 24 червня.
Зарахування - до 10 липня.
Початок занять з 1 вересня.
Документи подаються особисто до приймальної комісії Національної академії (м. Київ)
з 1 квітня по 31 травня 2016 року, до регіональних інститутів державного управління –
з 1 квітня по 10 червня 2016 року.
Приймальна комісія Національної академії та її регіональних інститутів державного управління працює щодня, крім неділі, з 9 до 18 години (у суботу з 10 до 16 години) за адресами:
Національна академія (м.Київ): 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20,
тел.: (044) 455-68-01, www.асаdemy.gov.uа
Дніпропетровський регіональний
інститут державного управління
49044, м. Дніпропетровськ,
вул. Гоголя, 29,
тел.: (056)745-52-41, (056)794-58-06.
www.dbuapa.dp.ua
Одеський регіональний
інститут державного управління
65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22,
тел.: (048)729-76-11, (048)729-76-12.
www.oridu.odessa.ua

Львівський регіональний
інститут державного управління
79491, м. Львів, смт Брюховичі,
вул. Сухомлинського, 16,
тел.: (032)244-81-12.
www.lvivacademy.com
Харківський регіональний
інститут державного управління
61050, м. Харків, Московський
проспект, 75,
тел.: (057)732-65-05.
www.kbuapa.kharkov.ua

Сватівський районний суд Луганської обл. викликає відповідачів за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення
заборгованості у судові засідання, які відбудуться:
28.03.2016 року
14:00 Антіпов Олексій Володимирович (цивільна справа
426/6413/15-ц)
07.04.2016 року
17:00 Кудiнов Микола Дмитрович (цивільна справа
426/6418/15-ц)
15:00 Костріцин Володимир Михайлович (цивільна
справа 426/6332/15-ц).
У разі неявки відповідача в судове засідання суд розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає відповідача Різун Аллу Сергіївну в судове засідання по цивільній справі № 486/244/16-ц
за позовною заявою Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» про стягнення заборгованості.
Засідання відбудеться 29 березня 2016 року о 10
годині 00 хвилин за адресою: Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3-А, зал судових засідань № 4.
У разі неявки в судове засідання відповідача
справа розглядатиметься за його відсутності на підставі наявних матеріалів.
Суддя Гашинський М. А.
Суддя О. Д. Франчук

Київський районний суд м. Одеси викликає Сіденка Павла Сергійовича, Бурлаченко Тетяну Олександрівну як відповідачів у справі за позовом ПАТ
«УкрСиббанк» до Сіденка Павла Сергійовича, Бурлаченко Тетяни Олександрівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться 06 квітня 2016 р. об
11 годині 30 хвилин у судді Луняченка В.О. в приміщенні Київського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, каб. 222.
Суддя В. О. Луняченко
Суддя Мирошниченко Ю. М.

Вишгородський районний суд Київської області повідомляє, що Шахназарян Олена Аврорівна викликається в судове засідання як відповідач у цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства
«Родовід Банк» до Шахназарян Олени Аврорівни про
стягнення заборгованості (справа № 363/2042/14-ц).
Судове засідання відбудеться 19 квітня 2016 року
о 10.00 годині за адресою: м. Вишгород, вул. Кургузова, 7, кабінет № 11.
У разі неявки відповідача без поважних причин
справа буде розглянута за його відсутності.
Суддя С. І. Купрієнко

Шевченківський районний суд м. Чернівців викликає Сапожник Ірину Олександрівну, 29.12.1982 р.н.,
зареєстровану: м. Чернівці, вул. Худякова, 3/52, як
відповідачку по справі за позовом Сапожника О.О.
про розірвання шлюбу.
Судове засідання відбудеться 7 квітня 2016 року
о 09.45 год. за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Кафедральна, 4, кабінет № 19. Ваша явка обов’язкова
і у випадку неявки в судове засідання справа буде
розглянута у вашу відсутність.
Суддя В. Г. Смотрицький

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області викликає як відповідача Богославського Ігоря Михайловича в судове засідання, яке
відбудеться 05.04.2016 року об 11.30 годині в приміщенні Білгород-Дністровського міськрайонного
суду за адресою: м. Білгород-Дністровський, вул.
Енгельса, 27 (зал судових засідань 37) по цивільній
справі 495/8609/15-ц за позовом ПАТ «Ощадний
банк» про звернення стягнення на предмет іпотеки.
У разі неявки в судове завдання, справа може
бути розглянута у вашу відсутність.
Суддя О. Д. Гайда-Герасименко

У провадженні Малиновського районного суду м. Одеси у
судді Мурзенко М.В. перебуває цивільна справа за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» до Горох Віталія Володимировича, Приватного підприємства «ВІТАБ» про стягнення заборгованості
за договором кредиту, третя особа: Потапчук Ганна Вячеславівна.
Повідомляємо відповідача Горох Віталія Володимировича,
що судове засідання у зазначеній справі відбудеться о 10 год.
00 хв. 07.04.2016 року у залі судових засідань № 205 Малиновського районного суду м. Одеси, який розташований за
адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 1А. В разі неявки у судове
засідання, відповідач має повідомити суд про причини такої
неявки. В разі неявки відповідача у судове засідання суд
вправі розглянути справу за його відсутністю.

Дніпровський районний суд м. Києва повідомляє,
що 08.04.2016 року о 10 год. 30 хв. розглядатиметься цивільна справа № 752/2367/16-ц за позовом
Комаха Дмитра Володимировича до Комах (Шубіної)
Наталії Анатоліївни про розірвання шлюбу.
Комах (Шубіна) Наталія Анатоліївна, останнє відоме місце реєстрації: м. Севастополь, вул. Пролетарська, 26, кв. 8 - викликається в судове засідання
як відповідач. У разі неявки відповідача справа буде
розглянута на підставі наявних в матеріалах справи
доказів. Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб.
№ 202.
Суддя Мурзенко М. В.
Суддя Бартащук Л. П.

Дніпровський районний суд м. Херсона викликає
на 11.30 год. 07.04.2016 р. в зал с/з 606, вул. Маяковського, 6/29 у м. Херсоні, відповідача фізичну
особу — підприємця Левицьку Світлану Іванівну в
справі за позовом Тартинського Володимира Анатолійовича про спори, пов’язані із застосуванням Закону України «Про захист прав споживачів».
В разі неявки справу буде розглянуто за відсутності відповідача.
Суддя В. М. Полив’яний

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

Жиленко Олексій Вікторович, 30.03.1976 р.н., останнє
відоме місце проживання якого: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Баумана, буд. 15, викликається до Добропільського міськрайонного суду Донецької області як
відповідач по цивільній справі № 227/6107/15-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Ідея Банк» до
Жиленка Олексія Вікторовича про звернення стягнення
на предмет застави. Судове засідання відбудеться
01.04.2016 року о 09.00 год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Радянська,
39А. У разі неявки відповідача до суду справу буде вирішено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Корнєєва В. В.

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області викликає в судове засідання як відповідача
гр. України Дашдамирову Ольгу Павлівну, 19.07.1983
року народження, останнє відоме місце реєстрації проживання: Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Індустріальна, 20 у справі за позовом Фіалової
Світлани Миколаївни до Дашдамирової Ольги Павлівни,
територіальної громади с. Чирське в особі Гайшинської
сільської ради Переяслав-Хмельницького району Київської області про визнання права власності на спадкове
майно на 14.00 год. 04 квітня 2016 року.
У разі неявки відповідача у судове засідання суд розгляне справу на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області повідомляє, що 31 березня 2016 року о
15 годині 00 хвилин в приміщенні суду по вул. Карла Лібкнехта, 76 в м. Олександрії під головуванням судді Нероди Л. М. відбудеться слухання цивільної справи
№ 398/371/16-ц за позовом Сізонової Лариси Вікторівни
до Сізонова Андрія Володимировича про стягнення аліментів. У судове засідання викликається як відповідач
Сізонов Андрій Володимирович, 20.11.1971 року народження.
У разі неявки відповідача в судове засідання справу
буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних
Суддя Рева О. І. в ній доказів.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
погода на завтра
Фото Євдокії ТЮТЮННИК

фотофакт

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 26 БЕРЕЗНЯ

ПО ТОЙ БІК ДИВА. До Чернігівського художнього музею імені Г. Галагана завітала весна. Запромінилися барви якоюсь
особливою насиченістю і виразністю, полетіли навсібіч теплі
бризки гарного настрою. Справжнім святом барв і фантазії стала виставка картин на склі майстрині Наталії Ямчинської з міста
Ніжина.
Техніка розпису на склі — давня, однак не властива Чернігово-Сіверському краю. Цю справу здавна шанували в західних
областях України. Та Наталя спробувала і була вражена тим,
як змінює гру барв скло. І сам процес творчості дивовижний:
малюєш з одного боку, а картину бачитимуть з другого. При

цьому починати слід з дрібних деталей, а тло наносити в останню чергу. Що вийде з написаної у зворотному порядку композиції наприкінці майстер не знає до останнього мазка.
Пані Наталія працює з акриловими та вітражними фарбами,
іноді додає леліток з фольги. Малює те, що бачить навколо:
пейзажі рідного міста, натюрморти, а іноді й спійману у власних
фантазіях казку.
Поки березень за вікнами ще сумнівається — до зими чи весни притулитися — і сипле снігом на тлі сонячного проміння, на
виставці картин Наталії Ямчинської атмосфера тепла, котре незабаром прожене холоди.

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

Нiч
День
0 -5 +3 +8
0 -5 +4 +9
+1 -4 +2 +7
+2 -3 +1 +6
-1 +4 +8 +13
0 -5 +5 +10
0 -5 +6 +11
-3 -8 +5 +10
0 -5 +6 +11
0 -5 +4 +9
0 -5 +5 +10
0 -5 +5 +10
+1 -4 +5 +10

Oбласть
Черкаська
Кіровоградська
Полтавська
Дніпропетровська
Одеська
Миколаївська
Херсонська
Запорізька
Харківська
Донецька
Луганська
Крим
Київ

Нiч
+1
+1
+1
-2
-2
-2
-2
-2
+2
-2
-1
+1
-1

-4
-4
-4
+3
+3
+3
+3
+3
-3
+3
+4
+6
-3

День
+4 +9
+4 +9
+2 +7
+4 +9
+7 +12
+6 +11
+5 +10
+5 +10
+1 +6
+5 +10
+4 +9
+5 +10
+5 +7

Укргiдрометцентр

Автомобільна федерація відкриває новий сезон Допінг більше
не заскочить
зненацька
Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»

УСІ — НА КОЛЕСА. Як поєднати швидкість, ретро і жінку
за кермом? Про це і не тільки
йшлося днями в столиці на
прес-зустрічі з представниками Автомобільної федерації
України (FAU), де презентували нові цікаві проекти та ділилися планами на майбутнє, повідомляє офіційний сайт федерації.
Торік в Україні було проведено 139 автомобільних змагань.
Зокрема відбулося 14 чемпіонатів та Кубків України з кільцевих гонок, ралі, картингу,
кросу, гірських гонок, міні-ралі,
дріфтингу, дрег-рейсингу, кантрі-кросу та трофі-рейдів, національні серії в інших дисциплінах автоспорту. Загалом в
цих перегонах стартувало по-

над 4,5 тисячі учасників. За підрахунками федерації, за змаганнями з автоспорту торік
спостерігали понад 250 тисяч
вболівальників. У суботу під
час церемонії, яка відбудеться
у Київській міській державній
адміністрації, буде нагороджено понад 400 переможців у різних дисциплінах та номінаціях,
зазначив голова Комісії автомобільного спорту FAU Микола
Шредер
На це голова Ради ветеранів
FAU Віктор Поваров зауважив,
що в Україні є талановиті молоді спортсмени та інженери, котрим до снаги вже цього сезону
досягти високих спортивних
вершин на світовій арені.
А символічним початком нового автомобільного сезону
стане презентований Вадимом
Навроцьким найбільший технічний фестиваль OldCarLand.

«Запрошуємо всіх охочих
долучитися до нашого фестивалю, який відбудеться 22–24
квітня вже вчетверте. Ми стали
одним з наймасовіших фестивалів історичних автомобілів.
Наше головне завдання — привернути увагу до збереження
вітчизняної автомобільної спадщини як складової частини нашої історії. Цього року ми плануємо відкрити ретромайданчик для дітлахів та влаштувати
тур спільно з ветеранами футбольного клубу «Динамо» (Київ). Ми знайшли автобус, який
клуб використовував до 1986
року. Ми реставруємо його та
влаштуємо тур з нагоди ювілею
перемоги славетного клубу
в турнірі Кубка Кубків УЄФА,»,
— розповів Вадим Навроцький.
Витонченим продовженням
прес-зустрічі стала презентація
Тетяни Жук про участь команди

Ladies Ride в проекті «Зіркове
Ралі». «Який спорт без тендітних жінок! Упевнена, ми повернемося не з порожніми руками
і з цьогорічних змагань», — зазначила Тетяна.
Наприкінці прес-зустрічі відбулася драйвова презентація
проекту Василя Ростоцького
«Фестивалю Швидкості — Україна», присвяченого святкуванню 25-ї річниці автомобільного спорту в незалежній Україні.
— Найбільшим і, напевно,
найцікавішим сюрпризом цьогорічного фестивалю стане
«Битва націй», в якій візьмуть
участь команди кількох країн.
Ми вже майже сформували нашу українську команду, у складі
якої буде багато чемпіонів з різних дисциплін автоспорту, —
поділився планами Василь
Ростоцький.

Одні нищать, інші — плекають
Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
ЗАВТРА ВЖЕ СЬОГОДНІ.
На Рівненщині у Міжнародний день лісу стартувала
Всеукраїнська акція «Майбутнє лісу в твоїх руках».
Першими до неї долучилися наймолодші. Зокрема, вихованці шкільного лісництва,
що на території Володимирецького та Сарненського
районів, висадили дерева в

заповідному урочищі «Тріщава».
Як повідомили в обласному
управлінні лісового та мисливського господарства, урочище
здавна популярне серед місцевого населення. Лісівники ДП
«Сарненський лісгосп» постійно опікуються його територією.
Цього року вирішили на місці
суцільної санітарної рубки закласти парк з рослин-інтродуцентів. За словами лісничого
Костянтинівського лісництва

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

Олега Зарви, у Міжнародний
день лісу тут висадили п’ять
видів сосни, три — ялини, два
види ялиці, птелею, клен та липу. Він сподівається, що за
п’ять років молодий парк уже
милуватиме око кожного, хто
там побуває. Досвідченіші —
вихованці Костянтинівського
шкільного лісництва. Як розповіла його керівник Лідія Коречко, нині лісової справи навчається 50 учнів місцевої школи.
Вони не лише проводять прак-
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тичні заняття, як-от посадка лісу, заготівля насіння, виготовлення шпаківень, а й ведуть лісовий науковий пошук у Малій
академії наук. Символічно, що
акція стартувала в районі, відомому не лише покладами бурштину, а і його незаконним видобутком. На жаль, значна частина земляків цієї дітвори поварварському нищить ліси. А
тут — світлий промінь надії: може, ситуацію кардинально змінить молодь?

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»
ЗА ЧИСТОТУ РЕКОРДІВ. Днями Україна увійшла до списку
країн, які відповідають Всесвітньому антидопінговому кодексу.
Рішенням Ради засновників Всесвітньої антидопінгової агенції
(ВАДА) Національний антидопінговий центр України з 18 березня 2016 року належить до організацій, діяльність яких відповідає Всесвітньому антидопінговому кодексу ВАДА, повідомляє прес-служба НОК України.
Таке рішення стало підсумком проведеної роботи щодо реалізації рекомендацій за підсумками візиту ВАДА до Києва у вересні 2015 року, що мала на меті покращити антидопінгову програму України у частині використання ВАДА-акредитованих лабораторій для аналізу проб спортсменів, впровадження та визнання федераціями з різних видів спорту Антидопінгових правил.
Упродовж останніх місяців Міністерство молоді та спорту за
участі Національного олімпійського комітету, Національного
антидопінгового центру та профільних юристів розробило проект нової редакції Закону України «Про антидопінговий контроль у спорті», який було погоджено із зацікавленими міністерствами та відомствами і узгоджено з ВАДА. Найближчим
часом проект буде підготовлено до розгляду в Комітеті молодіжної політики, спорту та туризму Верховної Ради для внесення на голосування в сесійну залу.
Після погодження з ВАДА центр затвердив Антидопінгові
правила, до яких приєдналися всі національні федерації, та уклав угоду з провідною ВАДА — акредитованою антидопінговою лабораторією м. Кельн (Німеччина), і всі проби передають
для аналізу саме до цієї наукової установи.
Національний антидопінговий центр підтримував контакт з
відділом дотримання Кодексу та правових питань ВАДА у частині інформування про поточну роботу центру і за іншими напрямами (становлення дисциплінарної та апеляційної антидопінгових комісій, реалізація освітніх програм, діяльність комітету з терапевтичного використання).
Отже, з огляду на усунення Україною основних зауважень
до антидопінгової діяльності в розрізі вимог Кодексу ВАДА
2015 року, Рада засновників ВАДА ухвалила історичне для нашого спорту рішення про визнання антидопінгової діяльності
України такою, що відповідає Всесвітньому антидопінговому
кодексу.
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