НА ЛІТО

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ

У неділю, 27 березня 2016 року, о третій
годині за київським часом переведенням
годинникової стрілки на одну годину
вперед запроваджується літній час
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СУБОТА, 26 БЕРЕЗНЯ 2016 РОКУ
ЦИТАТА ДНЯ

Джон Керрі:
«Санкції буде знято після
виконання всіх пунктів
мінських угод,
включаючи виведення
всіх озброєнь, військ
і повернення
суверенітету
українському
кордону».

Тернополянин Андрій
Юркевич пройшов
під кулями Майдану, став
в обороні України та поліг
на Луганщині

№58 (5678)

ЦІНА ДОГОВІРНА

Падіння
«золотої вишки»

Держсекретар США про позицію президента Обами
щодо України

Японія довіряє
нашим реформам
КРЕДИТ. Україна отримала довгострокову пільгову позику від
Японії обсягом $331 мільйон у межах спільного зі Світовим банком
проекту «Позика для політики розвитку-II» (DPL-II). Кредит надано
через Японське агентство міжнародного співробітництва. Його надання — свідчення активного здійснення Україною важливих
структурних економічних реформ, бо умовою стало виконання 10
структурних реформ, зокрема в напрямах ліквідації податкових
ям завдяки запровадженню електронної системи адміністрування
ПДВ; реформування ринку газу; створення дієвих механізмів контролю не лише за видатками бюджету, а й отриманням доходів,
для чого було розширено повноваження Рахункової палати.
Кошти буде зараховано до загального фонду державного бюджету. Вони допоможуть профінансувати пріоритетні потреби, зокрема соціальні видатки та ключові реформи, повідомляє
прес-служба Міністерства фінансів. Кредит надано на 20 років із
6-річним пільговим періодом, відсоткова ставка буде меншою за
1% річних, а виплати здійснюватимуть двічі на рік.

ЦИФРА ДНЯ

18,5 млрд грн
приросту становитимуть витрати
на пенсійне забезпечення у 2016 році.
Це додатково 7,5% до торішніх показників
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РЕФОРМИ. Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка значно

зменшує корупційні ризики у надрокористуванні

Сховати нелегальні прибутки не вийде
НОВАЦІЇ. Чому чиновники бояться нової системи декларування доходів
Катерина БРАТКО
для «Урядового кур’єра»
попея навколо законопроекту щодо електронного декларування доходів чиновників
тривала не один місяць. Проте
нещодавно відповідний закон
все-таки ухвалили, тож тепер

Е

декларація про доходи не буде
порожнім папірцем, як раніше.
Попередня система декларування унеможливлювала ефективну перевірку майнових статків
чиновників. Раніше, наприклад
міністр чи представник центрального органу виконавчої влади, заповнював декларацію і

подавав її до своєї кадрової
служби. Перевіряв цю декларацію співробітник кадрової служби, який мав досліджувати, чи
немає там помилок. Проте важко
уявити собі пересічного співробітника кадрової служби, який
ставитиме під сумнів декларацію того-таки міністра чи керів-

ника центрального органу виконавчої влади. Що зміниться із
запровадженням нової системи
декларування доходів чиновників і високопосадовців, дізнавався «Урядовий кур’єр».
Порівняно зі старою системою
декларування плюси нової очевидні. Передовсім це інша форма

перевірки декларації. За старою
системою перевірка зводилася
до того, що державна податкова
інспекція вибірково могла витребувати декларацію того чи того
державного службовця і
дослідити її на відповідність даним, які надійшли
до податкової служби.
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 25 березня 2016 року
4 820103 080053

USD 2625.2159
EUR 2928.1658
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 3.8084
за 10 рублів

/ AU 320538.86

AG 4011.33
PT 252020.73
за 10 тройських унцій

PD 152262.52

26 березня 2016 року, субота, № 58

www.ukurier.gov.ua
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оголошення
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 24 лютого 2016 р. № 108
Київ

Про внесення змін до деяких актів
Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2016 р. № 108
ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України
1. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004
р. № 1241 «Про віднесення наукових об’єктів до таких, що становлять національне надбання» (Офіційний вісник України, 2004 р., № 38, ст. 2498) у
графі «Орган, до сфери управління якого належить науковий об’єкт» слово
«Мінагрополітики» замінити словом «МОН».
2. У пункті 12 додатка до розпорядження Кабінету Міністрів України від
27 грудня 2006 р. № 665 «Про віднесення наукових об’єктів до таких, що
становлять національне надбання» (Офіційний вісник України, 2007 р., №
1, ст. 49) у графі «Найменування органу, до сфери управління або відання
якого належить науковий об’єкт» слово «Мінагрополітики» замінити словом «МОН».
3. У додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 грудня
2007 р. № 1103 «Про віднесення наукових об’єктів до таких, що становлять
національне надбання» у графі «Найменування органу, до сфери управління або відання якого належить науковий об’єкт» слово «Мінагрополітики» замінити словом «МОН».

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 10 березня 2016 р. № 198-р
Київ

Про призначення соціальних стипендій
Верховної Ради України студентам вищих
навчальних закладів з числа дітей-сиріт
та дітей з малозабезпечених сімей
на 2016 рік
Призначити соціальні стипендії Верховної Ради України студентам вищих
навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей
на 2016 рік згідно з додатком.
Виплату стипендій здійснювати в межах стипендіального фонду вищих
навчальних закладів.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 10 березня 2016 р. № 198-р
СПИСОК
студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей
з малозабезпечених сімей, яким призначено соціальну стипендію
Верховної Ради України на 2016 рік
БАБАК Інна Віталіївна — студентка Черкаського державного технологічного університету
БАШМАКОВА Крістіна Іванівна — студентка Національного університету
державної податкової служби України (м. Ірпінь Київської області)
БЕЗРУК Марія В’ячеславівна — студентка Київського національного торговельно-економічного університету
БЕРЕСЛАВЕЦЬ Олена Андріївна — студентка державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» (Дніпропетровська область)
БІЛИК Ірина Сергіївна — студентка Технологічно-промислового коледжу
Вінницького національного аграрного університету
ВИШНЕВСЬКА Анжела Вікторівна — студентка Буковинського державного медичного університету (м. Чернівці)
ВЛАСЕНКО Руслан Миколайович — студент Національного технічного
університету «Харківський політехнічний інститут»
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ГАЙСАНОВСЬКИЙ Олександр Юрійович — cтудент державного закладу
«Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»
ГАЛАГУЗ Ліна Михайлівна — студентка Житомирського державного технологічного університету
ГАЛИШИН Марія Ярославівна — студентка державного вищого навчального закладу «Івано-Франківський національний медичний університет»
ГЕГА Руслана Василівна — студентка Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету
ГЕРАСИМЧУК Катерина Євгенівна — студентка Львівського національного аграрного університету
ГОНТАРЕНКО Марина Олександрівна — студентка Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв)
ГРАБАР Маргарита Вадимівна — студентка Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків)
ГРЕДНЄВА Інна Миколаївна — студентка державного вищого навчального закладу «Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну»
ГРОХОТОВ Володимир Володимирович — студент державного вищого
навчального закладу «Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж» (Вінницька область)
ДАНЧУК Світлана Володимирівна — студентка державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника» (м. Івано-Франківськ)
ДЗЮБА Тетяна Олександрівна — студентка Харківського ордена «Знак
пошани» електромеханічного технікуму транспортного будівництва
ДОЙЧУК Ілона Мар’янівна — студентка Коломийського економіко-правового коледжу Київського національного торговельно-економічного університету (Івано-Франківська область)
ДОРОШЕНКО Володимир Станіславович — курсант Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
ЄФАНОВ Олександр Володимирович — курсант Морського коледжу
Херсонської державної морської академії
ЖИВАКО Станіслав Ігорович — студент Дніпропетровського державного
аграрно-економічного університету
ЗАГРАЙ Анна Анатоліївна — студентка Могилів-Подільського технологоекономічного коледжу Вінницького національного аграрного університету
ЗАПОЛЬСЬКИЙ Денис Васильович — студент державного вищого навчального закладу «Запорізький будівельний коледж»
ІБАДОВ Ельмар Табріз огли — студент Донецького національного університету (м. Вінниця)
ІГНАТЬЄВ Микола В’ячеславович — курсант Харківського університету
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
КАРЧИНСЬКИЙ Артем Ігорович — студент державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» (м. Дніпропетровськ)
КЛИМУК Інна Юріївна — студентка Житомирського національного агроекологічного університету
КОСТИШАК Василь Михайлович — курсант факультету військово-морських сил Одеської національної морської академії
КОЦУР Андрій Іванович — студент державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет»
КРАСНОЩОК Павло Михайлович — студент державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» (м. Дніпропетровськ)
КУЦЛО Тарас Володимирович — курсант Академії сухопутних військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів)
ЛАВРЕНЧУК Ірина Богданівна — студентка Буковинського державного
фінансово-економічного університету (м. Чернівці)
ЛЕВЧУК Андрій Васильович — студент Костопільського будівельно-технологічного коледжу Національного університету водного господарства та
природокористування (Рівненська область)
ЛЕГОВИЧ Жанета Мар’янівна — студентка Львівського національного
медичного університету імені Данила Галицького
ЛИСЮК Ярослав Юрійович — студент Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
ЛОЗІНА Інна Петрівна — студентка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
ЛОЙКО Юнона Володимирівна — студентка державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет»
МАРИН Матвій Владиславович — студент Сумського державного університету
МАСУРНОВСЬКА Валерія Олександрівна — студентка Новокаховського
приладобудівного технікуму (Херсонська область)
МАТВІЄНКО Олександр Миколайович — студент Одеського національного медичного університету
МИХАЙЛОВ Володимир Олександрович — студент Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
МІКРЮКОВА Анастасія Володимирівна — студентка Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського
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Гнатовський Володимир Вікторович викликається в судове засідання як відповідач для розгляду цивільної справи за позовом
Садової Оксани Іванівни до громадської організації «Антикорупційний підприємницький фронт», Гнатовського Володимира Вікторовича про захист честі та гідності, ділової репутації, спростування
недостовірної інформації та стягнення моральної шкоди на 13 год.
30 хв. 29 березня 2016 року в Шевченківський районний суд
м. Києва (м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 401).
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у випадку
неявки справа буде розглянута за його відсутності.

Нововоронцовський районний суд Херсонської області
викликає Марценюка Олександра Петровича, 26.01.1983
року народження, як відповідача по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «ПриватБанк» до Марценюка Олександра Петровича
про стягнення заборгованості, призначену о 14 год. 00 хв.
25 квітня 2016 року в залі суду за адресою: вул. Тітова 2-А,
смт Нововоронцовка Херсонської області.
В разі неявки справа буде розглядатися за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.
Суддя О.В. Гончаренко
Нововоронцовський районний суд Херсонської області викликає Ільницького Івана Михайловича, 16.08.1990 року народження, як відповідача по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Ільницького Івана Михайловича про стягнення заборгованості, призначену о 13 год. 30 хв.
25 квітня 2016 року в залі суду за адресою: вул. Тітова, 2-А, смт Нововоронцовка, Херсонської області.
В разі неявки справа буде розглядатися за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.
Суддя О.В. Гончаренко



МІРОВЩИКОВА Вікторія Євгеніївна — студентка державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» (м. Дніпропетровськ)
МОЗОЛЬ Олександра Олександрівна — студентка Чернігівського національного технологічного університету
МЯГКА Дар’я Олегівна — студентка державного вищого навчального закладу «Дніпропетровський транспортно-економічний коледж»
НАЙДЬОНОВА Діана Роландівна — студентка Харківського національного університету радіоелектроніки
НЕХІН Микола Іванович — курсант Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова
НЕЩЕРЕТ Ліліана Шахмірівна — студентка Національного медичного
університету імені О. О. Богомольця (м. Київ)
НІКІТІНА Мирослава Іванівна — студентка державного вищого навчального закладу «Бердичівський коледж промисловості, економіки та права»
(Житомирська область)
ОЛІЙНИКОВА Лілія Олексіївна — студентка державного вищого навчального закладу «Новороздільський політехнічний коледж» (Львівська
область)
ОЛІЙНІЧЕНКО Ярослав Анатолійович — курсант Військової академії
(м. Одеса)
ОСТАШЕВСЬКА Ольга Валеріївна — студентка Одеського державного
аграрного університету
ПАВЛЕНКО Марія Володимирівна — студентка Запорізького національного технічного університету
ПАРФЕНТЬЄВА Дар’я Анатоліївна — студентка Сумського національного
аграрного університету
ПІШТА Мар’яна Анатоліївна — студентка державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет»
ПІЩУЛІНА Дар’я Павлівна — студентка Одеського національного економічного університету
ПОЛЯНСЬКА Ольга Миколаївна — студентка Національного транспортного університету (м. Київ)
ПОТАПЕНКО Анастасія Олександрівна — студентка Національного транспортного університету (м. Київ)
ПРУСАК Віталій Григорович — студент Львівської національної музичної
академії імені М. В. Лисенка
СЕГІН Віталій Володимирович — студент Донбаської державної машинобудівної академії (м. Краматорськ Донецької області)
СЕМЕНЮК Анна Олександрівна — студентка Ковельського промисловоекономічного коледжу Луцького національного технічного університету
СЕМЕНЮК Марта Василівна — студентка Львівського національного університету імені Івана Франка
СОКОЛОВА Аліна Володимирівна — студентка Черкаського державного
технологічного університету
СТАНЧАК Людмила Вікторівна — студентка державного вищого навчального закладу «Калуський політехнічний коледж» (Івано-Франківська
область)
СТЕПАНОВА Ірина Вікторівна — студентка Київського коледжу міського
господарства Академії муніципального управління
СЯРОВА Анастасія Сергіївна — студентка Одеської національної академії
харчових технологій
ТРАЧУК Діана Віорелівна — студентка державного вищого навчального
закладу «Чернівецький коледж дизайну та економіки»
ТУТКО Катерина Леонідівна — студентка Національного університету
«Львівська політехніка»
ФРОЛОВА Людмила Сергіївна — студентка відокремленого структурного підрозділу «Новокаховський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету» (Херсонська область)
ХАНАС Анна Тарасівна — студентка Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (Львівська область)
ХОПТА Андрій Васильович — студент Надвірнянського коледжу Національного транспортного університету (Івано-Франківська область)
ЦЮПА Андрій Андрійович — студент Івано-Франківського національного
технічного університету нафти і газу
ЧУЄЄВА Марія Сергіївна — студентка Запорізького гідроенергетичного
коледжу Запорізької державної інженерної академії
ЧХАЙЛО Анна Анатоліївна — студентка Запорізького електротехнічного
коледжу Запорізького національного технічного університету
ШВЕЦЬ Віталій Васильович — студент Хмельницького національного
університету
ШЕБЕТА Анастасія Василівна — студентка Національного університету
харчових технологій (м. Київ)
ШЕВЦОВА Анастасія Юріївна — студентка Київського національного університету культури і мистецтв
ЯЦИШИН Сергій Олегович — студент Подільського державного аграрнотехнічного університету (м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області)
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Сватівський районний суд Луганської області викликає орган
опіки та піклування Виконавчого комітету Артемівської районної
у м. Луганську ради, як третю особу у цивільній справі
№ 426/6946/15-ц за позовом Глусенко А.С., Щербакова І.С. до
Глусенко О.С. в особі його опікуна Пильової І.В., Глусенко А.С. в
особі її матері Шаповалової О.М. про припинення права на частку
у спільному майні в судове засідання, яке відбудеться 29 березня
2016 року о 12.00 год. в приміщенні суду за адресою: Луганська
обл., м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.
У разі неявки на вказані судові засідання, суд проводитиме
розгляд справи без участі відповідача.

Суддя І.О. Макаренко
Новопсковський районний суд Луганської області викликає Сєдова Олега
Володимировича як відповідача у судове засідання для розгляду цивільної
справи ЄУ № 420/562/16-ц (провадження № 2/420/409/16) за позовом Сєдової Ніни Михайлівни до Сєдова Олега Володимировича про розірвання
шлюбу, яке відбудеться 01 квітня 2016 року о 10 год. 00 хв. (резервна дата
судового засідання 08 квітня 2016 року о 09 год. 00 хв.) в приміщенні Новопсковського районного суду за адресою: вул. Українська, 28, смт Новопсков, Луганської області.
У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст.
Суддя Р.Р. Потапенко
169 ЦПК України.

Втрачене свідоцтво про
право
власності
від
19.03.1998 р. СЕ № 01417 на
судно «Капитан Бытко»,
власник ВАТ «Чорномортехфлот», що видано Інспекцією Головного Державного
Реєстратора Флоту України,
Суддя О.А. Гашинська вважати недійсним.
Дубина Надія Миколаївна, останнє відоме місце проживання: Київська обл., Макарівський р-н, с. Бишів, вул. Комсомольська, 1, викликається до Святошинського районного суду м. Києва як відповідач в
цивільній справі за позовом Кредитної спілки «Партнер-Кредит» до
Петляк Тетяни Анатоліївни, Дубини Надії Миколаївни про стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться о 10 годині 30 хвилин 30
березня 2016 року в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал № 7. У разі неявки відповідача до суду справу буде вирішено на підставі наявних у ній даних чи доказів.
Суддя Миколаєць І. Ю.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Гаврилов В.А.) викликає в судове
засідання відповідача, цивільна справа № 185/2382/16ц за позовом ПАТ КБ «Акцент Банк» до Кузьменко Оксани Вікторівни про стягнення заборгованості.
Останнє місце проживання відповідача: м. Донецьк.
Судове засідання призначене на 30 березня 2016 року
о 15.00 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська,
135, каб. 407.
У разі неявки відповідача в судове засідання справа,
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута
за його відсутністю.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає Шемет Ірину Анатоліївну, 12.11.1964 р.н., м. Луганськ, вул. Стаханова, 20, як відповідача в судове
засідання по цивільній справі № 409/494/16-ц за позовом
Черткової Галини Анатоліївни про визначення додаткового
строку на прийняття спадщини, що відбудеться 31.03.2016
року о 9 год. 20 хв. у приміщенні суду за адресою: 92200,
Луганська область, смт Білокуракине, пл. Горького, 2, тел.
2-27-92.
Із опублікуванням оголошення відповідач вважається
належним чином повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання.
У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої участі
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Сахновщинський районний суд Харківської області
викликає Маслова Сергія Анатолійовича в судове засідання як відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ
КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 31 березня 2016
року о 15 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.

Білоцерківський міськрайонний суд (09100, м. Біла Церква, вул. Першотравнева, 4-а, зал судового засідання № 6,
суддя Цуранов А.Ю.) викликає як відповідача Кудлай Сергія Вікторовича, по цивільній справі № 357/716/16-ц,
2/357/1149/16 за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до Кудлай Сергія Вікторовича, третя
особа: Кудлай Зоя Леонідівна про стягнення заборгованості за кредитним договором, розгляд вищезазначеної
справи призначено на 01 квітня 2016 року о 09 год. 20 хв.
У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута
за вашої відсутності на підставі наявних у справі доказів.
З опублікуванням у пресі оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи згідно з вимогами ст. 74 ЦПК України.

Суддя В. А. Гаврилов

Суддя В. В. Тімінський

Суддя О.С. Зимовський

Суддя А.Ю. Цуранов

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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Білокуракинський районний суд Луганської області викликає відповідачів за позовами ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ
«Акцентбанк» про стягнення заборгованості у судові засідання, які відбудуться:
30.03.2016 р.
Луговая Лариса Григоріївна о 09.40 (останнє відоме місце проживання: Луганська обл., м. Лутугине, пер. Жовтневий, буд. 2, кв. 2), справа № 409/464/16-ц
07.04.2016 р.
Григор’єв Андрій Фатахович о 10.00 (останнє відоме місце проживання: м. Луганськ, кв. Луганський, буд. 9, кв.
33), справа № 409/524/16-ц
Альянінова Галина Олександрівна о 9.40 (останнє відоме місце проживання: м. Луганськ, кв. Гайового, буд. 7, кв.
39), справа № 409/522/16-ц
12.04.2016 р.
Сергієнко Олексій Васильович об 11.40 (останнє відоме місце проживання: Луганська обл., Лутугинський р-н,
с. Круглик, вул. Пролетарська, буд. 26), справа № 409/599/16-ц;
Гальпєріна Олена Іванівна об 11.20 (останнє відоме місце проживання: м. Луганськ, кв-л Гайового, буд.25, кв.1),
справа № 409/601/16-ц;
Орловський Андрій Олексійович об 11.00 (останнє відоме місце проживання: м. Луганськ, Ольховський квартал,
буд. 10, кв. 104), справа №409/598/16-ц;
Дікарєва Катерина Вікторівна о 10.40 (останнє відоме місце проживання: м. Луганськ, кв.Зарічний,буд.14, кв.108),
справа №409/585/16-ц;
Романцов Євген Олександрович о 10.20 (останнє відоме місце проживання: Луганська обл., м. Луганськ, вул.Боженка, буд.105б, кв. 86), справа № 409/582/16-ц;
Резніченко Микола Іванович о 10.00 (останнє відоме місце проживання: Луганська обл., м. Луганськ, вул. Боженка,
буд.105б, кв.14), справа № 409/579/16-ц;
Коваль Надія Костянтинівна о 9.40 (останнє відоме місце проживання: Луганська обл., Лутугинський, р-н, с. Ясне,
вул. Степова, буд. 27), справа № 409/578/16-ц;
Кац Григорій Євгенійович о 9.20 (останнє відоме місце проживання: м. Луганськ, кв-л Героїв Сталінграда, буд. 9,
кв. 130), справа № 409/576/16-ц;
Мельнікова Валентина Миколаївна о 9.00 (останнє відоме місце проживання: Луганська обл., Луганська міська
рада м. Олександрівськ, вул. Агрономічеська, буд.65), справа № 409/575/16-ц.
Суддя В.В.Тімінський
12.04.2016 р.
Ткаченко Світлана Вікторівна о 9.30 (останнє відоме місце проживання: Луганська, обл., Лутугинський р-н, смт
Біле, вул. Пл. Культури, буд. 3, кв. 4), справа № 409/468/16ц.
Суддя В.Г.Скворцова
30.03.2016 р. (резервне судове засідання 04.04.2016 р.)
Голумб Євген Петрович о 15.30 (останнє відоме місце проживання: м. Луганськ, кв. Зарічний, буд. 9, кв. 116),
справа № 409/399/16-ц;
Поповіч Наталія Леонідівна о 14.00 (останнє відоме місце проживання: м. Луганськ, кв. Мирний, буд. 14, кв. 225),
справа № 409/422/16-ц;
Коршиков Олег Васильович о 13.30 (останнє відоме місце проживання: м. Луганськ, смт Ювілейне, вул. Котовського,
буд. 7, кв. 36), справа № 409/419/16-ц;
Бершак Олексій Володимирович о 14.30 (останнє відоме місце проживання: Луганська обл., Лутугинський р-н,
смт Юр’ївка, вул. Кірова, буд. 99), справа № 409/428/16-ц;
31.03.2016 р. (резервне судове засідання 05.04.2016 р.
Масюков Ігор Сергійович (останнє відоме місце проживання: Луганська обл., Лутугинський р-н, с. Розкішне, вул.
Маяковського, буд. 17), справа № 409/465/16-ц.
04.04.2016 р. (резервне судове засідання 07.04.2016 р.)
Когут Яна Вікторівна о 13.00 (останнє відоме місце проживання: м. Луганськ, вул. ЛНАУ, буд. 27, кв. 33), справа
№ 409/570/16-ц;
Медяник Євген Олександрович о 8.00 (останнє відоме місце проживання: Луганська обл., Лутугинський р-н, с. Переможне, вул. Молодіжна, буд. 15), справа № 409/365/16-ц;
Гаращук Наталія Анатоліївна об 11.30 (останнє відоме місце проживання: Луганська обл., Артемівський р-н,
с. Ювілейне, вул. Садова, буд. 1, кв. 2), справа №409/357/16-ц;
Шаповалов Євген Володимирович об 11.00 (останнє відоме місце проживання: м. Луганськ, кв. Мирний, буд. 2,
кв. 154), справа № 409/368/16-ц;
Волкова Тетяна Іванівна о 10.00 (останнє відоме місце проживання: Луганська обл., м. Лутугине, вул. Крупської,
буд. 17, кв. 21), справа № 409/367/16-ц;
Матвієва Галина Олексіївна о 9.00 (останнє відоме місце проживання: Луганська обл., Лутугинський р-н, смт Георгіївка, вул. Кірова, буд. 12), справа №409/360/16-ц;
Книш Володимир Григорович о 9.30 (останнє відоме місце проживання: м. Луганськ, кв. Мирний, буд. 7, кв. 119),
справа № 409/363/16-ц;
Бурденко Юлія Миколаївна о 8.30 (останнє відоме місце проживання: Луганська обл., м. Лутугине, вул. Гагаріна,
буд. 14, кв. 4), справа № 409/372/16-ц.
Суддя В.С.Полєно
У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
З опублікуванням цього оголошення відповідачі по справах вважаються належним чином повідомленими про час,
день та місце проведення судового засідання.

Біловодський районний суд Луганської обл., викликає як відповідачів у судові засідання для розгляду цивільних справ за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» про стягнення заборгованості:
01 квітня 2016 року
1. Головач С.О. на 09.30
08 квітня 2016 року
1. Никонов Ю.Ф. на 09.30
Суддя Соболєв Е.О.
31.03.2016 року
1. 13.00 - Мирошниченко Андрiй Миколайович
2. 13.20 - Пойрас Євген Вікторович
3. 13.40 - Ракоїд Сергій Анатолійович
4. 13.10 - Чистякова Оксана Вікторівна
5. 13.30 - Максимова Таїсiя Володимирiвна
Суддя Карягіна В.А.
У разі неявки відповідачів у призначений час або
неповідомлення про причини неявки справу буде
розглянуто за їх відсутності за наявними доказами.З
опублікуванням цього оголошення відповідачі по
справах вважаються належним чином повідомленими про час, день та місце проведення судового засідання.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд.
39 «А») розглядає цивільні справи за позовами Публічного
акціонерного товариства «Дельта Банк» про стягнення заборгованості за кредитними договорами.
Відповідачі:
Ревунова Ірина Іванівна, 19.09.1965 року народження,
останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Харцизьк,
вул. Миру, 95/114;
Колтишева Наталія Володимирівна, 25.12.1974 року народження, останнє місце реєстрації: Донецька область, м.
Зугрес, вул. Чапаєва, 14/86;
Мірошниченко Олексій Сергійович, 12.12.1983 року народження, останнє місце реєстрації: Донецька область, м.
Харцизьк, вул. Краснознаменська, 77а/13;
Мірошниченко Сергій Федорович, 26.01.1964 року народження, останнє місце реєстрації: Донецька область, смт
Тельманове, вул. Леніна, буд. 196;
Мірошниченко Ірина Петрівна, 18.12.1983 року народження, останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Харцизьк, вул. Краснознаменська, 77а/13;
викликаються на 30 березня 2016 року на 09:30 годину
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 справі.
У випадку неприбуття до судового засідання відповідачів, необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше
справи будуть розглянуті у їх відсутність на підставі наявних
у них даних чи доказів і ухвалено заочні рішення.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Дубінцев Сергій Валерійович,
23.02.1974 р.н., що проживає за адресою: АР Крим,
м. Севастополь, вул. Надії Островської, 8а, військова
частина А 1656 відповідно до вимог статей 133, 135
КПК України, Вам необхідно з’явитися 30.03.2016
року до військової прокуратури Вінницького гарнізону за адресою: м. Вінниця, вул. Стрілецька, 105
(телефон 0432-61-23-57), для проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні
№ 42016020420000027 за підозрою Вас у вчиненні
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Павлюченко Віталій Олександрович, 30.01.1970 р.н., що проживає за адресою: м. Севастополь, АР Крим, вул. Горпищенка, 152,
військова частина А 3009 відповідно до вимог статей
133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися
30.03.2016 року до військової прокуратури Вінницького гарнізону за адресою: м. Вінниця, вул. Стрілецька, 105 (телефон 0432-61-23-57), для
проведення процесуальних дій у кримінальному
провадженні № 42016020420000026 за підозрою Вас
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК
України.

Городищенський районний суд Черкаської області повідомляє, що 31 березня 2016 року о 10 годині 00 хвилин відбудеться
слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Демченка Олександра Володимировича про стягнення заборгованості.
Демченко Олександр Володимирович, 24.05.1979 року народження, зареєстрований: вул. Першотравнева, 20, с. Зелена
Діброва Городищенського району Черкаської області, викликається в судове засідання як відповідач, явка до суду обов’язкова. В разі неявки останнього до зали судового засідання,
справа буде розглянута за його відсутності за наявними в ній
матеріалами.
Адреса суду: вул. Першого Травня, 9, м. Городище Черкаської області, 19500.

Втрачений диплом
молодшого спеціаліста
АР № 015105, виданий
в Медичній школі при
Дарницькому медичному об’єднанні
м. Києва, зареєстрований на ім’я Кириченка
Андрія Петровича,

Суддя Синиця Л. П.

Суддя Хоменко Д.Є.

вважати недійсним.

05.04.2016 року о 10
годині у приміщенні Новоайдарського районного
суду Луганської області
буде слухатись цивільна
справа № 419/835/16-ц,
№ 2/419/144/2016 за позовом Тараненко Олени
Олександрівни до Тараненка Артема Сергійовича про розірвання
шлюбу.
Суддя Л.Д. Добривечір

Новокаховський міський суд Херсонської області викликає Гайворонського Дениса Миколайовича як відповідача по цивільній справі 661/342/16ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПриватБанк» до Гайворонського Дениса Миколайовича про стягнення заборгованості за кредитним договором, яка призначена на 29 березня 2016
року о 15 годині 00 хвилин та відбудеться в приміщенні Новокаховського
міського суду Херсонської області за адресою: 74900, Херсонська область,
м. Нова Каховка, пр-т Дніпровський, 1а.
З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у випадку неявки відповідача
справа буде розглянута у його відсутність на підставі наявних доказів.

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області (84100, м.
Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядається цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приват
Банк» до Яковлєвої Наталії Володимирівни про стягнення заборгованості.
Відповідачка по справі Яковлєва Наталія Володимирівна (останнє відоме
місце проживання: 84637, Донецька область, м. Горлівка, вул. Перемоги,
будинок 85, квартира 18) викликається на 31 березня 2016 року о 08 годині
30 хвилин до судді Кривошеєва Д. А. для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачці 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.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Банкова, буд. 39А) розглядає цивільну справу
за позовом Публічного акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості.
Відповідач:
Ілюшин Юрій Федорович, 03.07.1969 року народження, останнє місце реєстрації: 86700, Донецька область, м. Харцизьк, вул. Панфілова, буд. 21
викликається на 29 березня 2016 року о 09.30 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 відповідача, необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше справу буде розглянуто у його відсутність на підставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Н. В. Матвєєва

Суддя Д.А. Кривошеєв

Суддя Хоменко Д.Є.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, м.
Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу №
243/1828/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Бокій Андрія Михайловича, Бокій Любові Павлівни про стягнення заборгованості.
Відповідачі у справі Бокій Андрій Михайлович та Бокій Любов Павлівна, зареєстровані за адресою: Донецька обл.,, м. Горлівка, Центрально-Міський район, с. П’ятихатки, вул. Центральна, буд. 19
викликаються на 08 год. 45 хв. 30 березня 2016 року до суду для участі
у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову
та докази. У випадку неприбуття, відповідачі повинні повідомити суд
про причину неявки, інакше справа буде розглянута у їх відсутності.
Суддя О.В. Білоконь
Суддя П.І. Профатило

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове
засідання як відповідачів по справі № 409/496/16 за позовною заявою ПАТ
«Укрсоцбанк» до Сваричевського Віталія Васильовича, Сваричевської Анастасії Віталіївни про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 01.04.2016 року о 08.00 год. (резервна дата
08.04.2016 р. о 08.00 год.) в залі суду за адресою: Луганська область, смт
Білокуракине, пл. Шевченка, 2. Викликається Сваричевський Віталій Васильович, останнє місце реєстрації: м. Луганськ, Артемівський район, с. Ювілейне, вул. Котовського 2, кв. 37 та Сваричевська Анастасія Віталіївна,
останнє місце реєстрації: м. Луганськ, Артемівський район, с. Ювілейне,
вул. Котовського 2, кв. 37.
У випадку неявки відповідачів, справу буде розглянуто за їх відсутності
за наявними доказами.

Апеляційний суд Київської області викликає в судове засідання, яке відбудеться 31
березня 2016 року о 15 год. 00 хв. (за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська,
15) як відповідачів Супліченка Костянтина Володимировича, Компанійця Віктора Петровича, Борщенко Людмилу Павлівну, Івасюк Лідію Миколаївну, Рябухіну Ірину Валеріївну, Рябухіна Олега Олександровича, Здольника Петра Володимировича, Кальченка
Віктора Михайловича, Сутирін Світлану Василівну, Варікаша Євгенія Олександровича,
Синюка Олександра Івановича, Барановську Тетяну Петрівну, Єрьоменка Валерія Костянтиновича для участі у розгляді справи за позовом заступника Генерального прокурора України в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України, Державного
агентства земельних ресурсів України, Державного комітету України із земельних ресурсів, Державного підприємства «Київське лісове господарство» до Київської обласної
державної адміністрації, Супліченка Костянтина Володимировича та інших про витребування земельних ділянок. З опублікуванням оголошення про виклик ви вважаєтесь
повідомленим про час і місце розгляду справи. Ваша неявка без поважних причин або
неповідомлення причини неявки не є перешкодою для розгляду справи.

Суддя Максименко О.Ю.

Томаківський районний суд повідомляє усіх заінтересованих осіб про розгляд цивільної справи №195/29/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Сафонової Юлії Миколаївни про
стягнення заборгованості.
По вказаній цивільній справі в судове засідання, призначене на 01.04.2016
року о 13.30 годині, викликається як відповідач Сафонова Юлія Миколаївна,
30.05.1986 року народження, остання реєстрація місця проживання: Дніпропетровська область, Томаківський район, с-ще Томаківка, вул. Кар’єрна, 1.
Слухання справи відбудеться за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с-ще Томаківка, вулиця Леніна, 28.
У випадку неявки відповідача на призначені час, дату та місце, вищевказана
цивільна справа буде розглянута без його присутності та вирішена на підставі
наявних у ній доказів з послідуючим ухваленням заочного рішення.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська, буд. 39 «А») розглядає цивільну
справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» про
стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідачі: Крупот Василь
Володимирович, останнє відоме місце проживання якого: 86700, Донецька
обл.,, м. Харцизьк, вул. Свободи, буд. 79-а, кв. 47; Крупот Неля Анатоліївна,
останнє відоме місце проживання якої: 86700, Донецька обл.,, м. Харцизьк,
вул. Свободи, буд. 79-а, кв. 47, викликаються на 1 квітня 2016 року о 09.30 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 їхню відсутність на підставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська, буд. 39 «А») розглядає цивільну
справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Ідея Банк» про звернення стягнення на предмет застави.
Відповідач Глазков Андрій Михайлович, 13.05.1971 року народження, останнє місце реєстрації: 86781, Донецька обл., м. Харцизьк, с-ще Зуївка, вул.
Калініна, буд. 76, викликається на 31 березня 2016 року о 09.30 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 відповідача, необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше справу буде розглянуто у його відсутність на підставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя А. П. Тетеревятников

Суддя Хоменко Д. Є.

Суддя Хоменко Д. Є.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідання відповідача по справі
№ 409/467/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Кравченка Олександра Івановича про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 31.03.2016 року о 14.30
год. (резервна дата 05.04.2016 року о 14.30 год.) у залі
суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Шевченка, 2.
Викликається відповідач Кравченко Олександр Іванович, останнє місце реєстрації: Луганська область, Лутугинський район, с. Успенка, вул. Леніна, буд. 42. У випадку
неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Полєно B. C.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача по справі
№ 409/465/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Масюкова Ігоря Сергійовича про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 31.03.2016 року о 14.00
год. (резервна дата 05.04.2016 року о 14.00 год.) у залі
суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Шевченка, 2.
Викликається відповідач Масюков Ігор Сергійович, останнє місце реєстрації: Луганська область, Лутугинський
район, с. Розкішне, вул. Маяковського, буд. 17. У випадку
неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності за наявними доказами.

Бориспільський міськрайсуд Київської області повідомляє, що 01.04.2016 р. об 11.00 год. відбудеться
розгляд справи № 359/11654/15-ц, провадження
№ 2/359/553/2016 за позовом ПAT «Укрсоцбанк» до
Мігдзінського П.О. про стягнення боргу. Мігдзінському Павлу Олеговичу, 1982 р.н., необхідно з’явитись бо Бориспільського міськрайсуду за адресою:
м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 72, зал с/з № 10.
У випадку неявки відповідача, від якого не надійшло
заяви про розгляд справи за його відсутності, або
якщо повідомлені ним причини неявки визнані неповажними, буде ухвалено заочне рішення.
Суддя Полєно B. C.
Суддя І. В. Муранова-Лесів

Підозрювана Паннікова Оксана Павлівна,
20.03.1986 р.н., громадянка України, зареєстрована
та проживаюча за адресою: м. Донецьк, вул. Щипачова, буд. 2, кв. 50, відповідно до вимог ст.ст. 133,
135, 290, 297-5 КПК України, викликається
31.03.2016 р. на 10.00 год. до старшого слідчого
слідчого відділу Військової прокуратури сил антитерористичної операції Березовського Ю. у каб. № 6 за
адресою: вул. Маяковського, 21, м. Краматорськ Донецької області, для проведення необхідних слідчих
та процесуальних дій у кримінальному провадженні
№ 42015000000000850 від 07.05.2015 р.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Артемівський міськрайонний суд
Донецької області (84500, м. Бахмут,
Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає судове доручення щодо вручення судових документів відповідно
до Мінської Конвенції про правову
допомогу та правові відносини у цивільних сімейних та кримінальних
справах 1993 року по цивільній
справі №2-д/219/1/2016 за позовом
Василевської С. О. до Василевського
В. В. про розірвання шлюбу.
Відповідач по справі Василевський Віктор Володимирович, 15 лютого 1965 року народження, який
мешкає за адресою, вказаною в позові: Донецька область, м. Єнакієве,
вул. Єрмішина, 10/57, викликається
на 08 годину 00 хвилин 01 квітня
2016 року до суду: м. Бахмут, вул.
Миру, 5, кім. 302, 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 суду
Донецької області (84500, м. Бахмут,
Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ«Дельта Банк» до Прут Дмитра
Олександровича, Воробйової Лілії Іванівни, Воробйова Володимира Михайловича, Прут Ганни Володимирівни
про стягнення боргу за кредитним договором.
Відповідачі по справі Прут Дмитро
Олександрович, 1977 р. н., Прут Ганна
Володимирівна, 1983 р. н. (місце проживання: м. Єнакіеве, Донецька область, вул. Менжинського, № 94 а,
квартира № 2), Воробйова Лілія Іванівна, 1962 р.н., та Воробйов Володимир Михайлович, 1959 р.н. (місце
проживання: м. Єнакієве, Донецька
область, вул. Смоленська, № 21 а) викликаються на 01 квітня 2016 року на
09 годину 50 хв. до суду, каб. №313,
для участі у 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 їх відсутність.

Суддя Фролова Н. М.

Суддя Радченко Л.А.

Вишгородський районний суд Київської області повідомляє, що Дорошенко
Людмила
Геннадіївна,
Ващішин Олексій Ігорович викликаються у судове засідання як відповідачі у цивільній справі за позовом
Донцової Галини Тихонівни до Дорошенко Людмили Геннадіївни, Ващішина Олексія Ігоровича, Головного
управління Держгеокадастру у Київській області, 3-ті особи: Управління
Держгеокадастру у Вишгородському
районі Київської області, Реєстраційна служба Вишгородського РУЮ
ГУЮ в Київській області, приватний
нотаріус Київського міського нотаріальною округу Верповська О.В. про
визнання незаконним та скасування
рішень органу державної влади, визнання недійсним правочину, витребування майна з чужого незаконного
володіння (справа № 363/126/16-ц).
Судове засідання відбудеться 22
квітня 2016 року об 11.30 годині за адресою: м. Вишгород, вул. Кургузова, 7,
кабінет № 11.
У разі неявки відповідачів без поважних причин справа буде розглянута
за їх відсутності.

Суддя С.І. Купрієнко

Добропільський міськрайонний суд
Донецької області (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова,
буд. 39 «А») розглядає цивільну справу
за позовом Публічного акціонерного
товариства «Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач Лісовий Андрій Вікторович, 06.04.1984 року народження, останнє місце реєстрації: 86700,
Донецька область, м. Харцизьк, вул.
Огарьова, буд. 37,
викликається на 30 березня 2016
року о 09:30 год. 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 відповідача, необхідно повідомити суд про причини неявки,
інакше справу буде розглянуто у його
відсутність на підставі наявних у ній
даних чи доказів і ухвалено заочні рішення.

Бобринецький районний суд Кіровоградської області викликає у судове засідання як відповідача
Подлєсну (Горкунову) Галину Миколаївну у справі №383/202/16-ц за позовом Товариства з обмеженою
відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» до Подлєсної
(Горкунової) Галини Миколаївни про
стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться 11
квітня 2016 року о 10 год. 00 хв. в
залі судових засідань Бобринецького
районного суду Кіровоградської області, що розташований за адресою:
вул. Леніна, 80, м. Бобринець Кіровоградської області.
В разі неявки в судове засідання
відповідача Подлєсної (Горкунової)
Галини Миколаївни справа буде розглядатись за її відсутності за наявними у справі доказами. Крім того,
суд роз’яснює відповідачу Подлєсній
(Горкуновій) Галині Миколаївні її
обов’язок повідомити суд про причини неявки у судове засідання.

Макарівський районний суд Київської області в цивільній справі
№370/2201/15-ц за позовом Ткаченко
Лариси Василівни до Лемешка В.В.,
Осипової О.А., Управління Держземагентства у Макарівському районі про
витребування майна (земельних ділянок) з чужого незаконного володіння,
викликає у судове засідання, яке відбудеться 08 квітня 2016 року о 14 год.
00 хв. відповідача Лемешка Володимира Васильовича, останнє відоме
місце проживання: село Софіївська
Борщагівка Києво-Сеятошинського
району Київської області, вулиця
Озерна-34; відповідача Осипову (Костенко) Ольгу Анатоліївну, останнє відоме місце проживання: село
Новосілки Макарівського району Київської області, вулиця Шкільна-32.
У разі неявки відповідачів у судове
засідання справа буде розглянута за їх
відсутності за наявними матеріалами
справи.
Судове засідання відбудеться в
приміщенні Макарівського районного
суду Київської області за адресою: смт
Макарів, вул. Фрунзе, 35, кабінет № 1.

Суддя С.В. Кодінцева

Суддя Хоменко Д.Є.

Cуддя Бевз О.Ю

Суддя М. Ю. Устимчук

Дніпровський районний суд м. Києва
повідомляє Сільськогосподарське приватне підприємство «Оніон», відома адреса: Луганська обл., Перевальський
район, смт Фащівка, вул. Ломоносова,
6; Ходикіну Людмилу Миколаївну, відома адреса: Луганська обл., Перевальський район, смт Фащівка, вул.
Щорса, 30; Кліща Олександра Анатолійовича, відома адреса: Луганська обл.,
Перевальський район, смт Фащівка,
вул. Київська, 1, кв. 23, що 31 березня
2016 року о 16.15 год. в приміщенні
суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця,
5, каб. 112, відбудеться розгляд справи
№ 755/1897/16-ц за заявою ПАТ «Креді
Агріколь Банк» до Сільськогосподарського приватного підприємства
«Оніон», Ходикіної Людмили Миколаївни, Кліща Олександра Анатолійовича
про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду.
Дані особи викликаються як учасники третейського розгляду (боржники). У випадку неявки в судове
засідання справа буде розглянута у їх
відсутність.

Повістка про виклик
в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться кримінальне провадження
№ 426/337/16-к стосовно Кисельова Віталія Вікторовича, 22.09.1972 року народження, обвинуваченого у вчиненні
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3
КК України, по якому здійснювалось
спеціальне досудове розслідування в
порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК
України. Обвинувачений Кисельов В.В.
зареєстрований та проживає за адресою: м. Луганськ, вул. Зелений Гай,
буд. 10.
На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК
України, Сватівський районний суд Луганської області викликає Кісельова Віталія Вікторовича у підготовче судове
засідання, яке відбудеться 31 березня
2016 року о 09.30 год. в залі судових засідань Сватівського районного суду Луганської області, що розташований за
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.
Справа розглядатиметься колегієюсуддів у складі головуючого судді Гашинського М.А., суддів Гашинської О. А.,
Юрченко С.О.

Повістка про виклик
в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного
суду Луганської області знаходиться кримінальне провадження № 426/344/16-к
стосовно Таранського Олександра Анатолійовича, 05.08.1979 року народження,
обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України,
по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України.
Обвинувачений Таранський О.А. зареєстрований та проживає за адресою:
м. Луганськ, вул. К. Санюка, буд. 4, кв. 43.
На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК
України, Сватівський районний суд Луганської області викликає Таранського
Олександра Анатолійовича у підготовче
судове засідання, яке відбудеться 31 березня 2016 року о 09.00 год. в залі судових засідань Сватівського районного
суду Луганської області, що розташований за адресою: Луганська область,
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.
Справа розглядатиметься колегією
суддів у складі головуючого судді Гашинського М.А., суддів Половинки В. О.,
Юрченко С.О.

Державне підприємство
«Спеціалізований морський порт «Октябрьск»

Суддя Н.А. Чех

Суддя Гашинський М.А.

Горностаївська селищна рада
Херсонської області повідомляє: відповідно до частини другої ст. 335 Цивільного кодексу України за заявою
Горностаївської селищної ради Херсонської області Горностаївським районним управлінням юстиції Херсонської
області взято на облік безхазяйного нерухомого майна комплекс нежитлових
будівель за адресою: Херсонська область, смт Горностаївка, вул. Леніна,
будинок 209. Відомості про складові
частини об’єкта: літ. А - адміністративна
будівля загальною площею 197,5 кв.м,
літ а – прибудова, літ а1 – прибудова,
літ. Б – склад загальною площею 140,3
кв.м, літ. В – гараж загальною площею
37,5 кв.м, літ. Г – гараж загальною площею 36,2 кв.м, літ. Д – гараж, загальною площею 62,4 кв.м, літ. Е – гараж
загальною площею 51,6 кв.м, літ. Ж –
прохідна загальною площею 11,4 кв.м,
літ. ж – тамбур, літ. З – склад, літ. д –
оглядова яма, літ. д1 – оглядова яма,
№ 1-4 – огорожа. Адреса заявника:
74600, Херсонська область, смт Горностаївка, вул. Леніна, 133. Контактний
телефон (05544) 4-12-61.

Артемівський міськрайонний суд
Донецької області (84500, Донецька
область, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 5)
розглядає
цивільну
справу
№ 219/10917/15-ц; 2/219/553/2016
за позовною заявою Кудрінської
Ганни Миколаївни до Кудрінського
Михайла Сергійовича про стягнення
аліментів на утримання малолітньої
дитини.
Відповідач по справі Кудрінський Михайло Сергійович (останнє відоме суду місце реєстрації
за адресою: Донецька область, м.
Єнакієве, пр. Берегового, буд. 36,
кв. 57) викликається 30 березня
2016 року о 16 годині 00 хвилин до
суду, каб. 301, для участі в розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причину неявки,
інакше справа буде розглянута за
його відсутності.
Суддя Брежнев О.А.
Суддя Конопленко О.С.

Артемівський міськрайонний суд
Донецької області (84500, Донецька
область, м. Бахмут, вул. Миру, буд.
5) розглядає цивільну справу
№ 219/10806/15-ц; 2/219/519/2016
за позовною заявою Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Чернишової Людмили
Володимирівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачка по справі Чернишова Людмила Володимирівна (останнє відоме суду місце реєстрації
за адресою: Донецька область,
м. Єнакієве, вул. Нахімова, буд. 56,
кв. 45) викликається 30 березня
2016 року о 16 годині 20 хвилин до
суду, каб. 301, для участі в розгляді
справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову
та докази. У випадку неприбуття
відповідачка повинна повідомити
суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута за її відсутності.
Суддя Конопленко О.С.

Артемівський міськрайонний суд
Донецької області (84500, Донецька область, м. Бахмут, вул.
Миру, 5) розглядає цивільну справу
№ 219/8515/15-ц; 2/219/214/2016
за позовною заявою Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський акціонерний банк» в особі
уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на
здійснення ліквідації Славкіної М.А.
до Філоненко Тетяни Миколаївни,
про стягнення заборгованості за
кредитним договором.
Відповідач по справі Філоненко
Тетяна Миколаївна (останнє відоме
суду місце реєстрації за адресою: Донецька область, Артемівський район,
с. Новолуганське, кв. Дружби, 22/14)
викликається 30 березня 2016 року о
10.00 годині до суду, каб. 301, для
участі в розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати
свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про
причину неявки, інакше справа буде
розглянута за її відсутності.

Болградський районний суд Одеської області повідомляє відповідача
Веригу Сергія Віталійовича, 05 вересня
1990 року народження, останнє відоме
місце реєстрації за адресою: вул. Фонтанна, № 83, м. Болград, Одеська область, що 04.04.2016 року о 15:00
годині в залі судового засідання № 4
Болградського районного суду Одеської області за адресою: Одеська область, м. Болград, вул. 25 Серпня,
№ 192, відбудеться судове засідання
по цивільній справі № 497/399/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Вериги Сергія Віталійовича
про стягнення заборгованості за кредитним договором .
Болградський районний суд пропонує відповідачу Веризі Сергію Віталійовичу подати пояснення, заперечення та
усі наявні у нього докази по справі особисто або через представника.
У разі неявки в судове засідання Вериги Сергія Віталійовича, справа може
бути розглянута за відсутністю відповідача та його представника за наявними у справі доказами.

(код 19290012), керуючись ст. 249 Цивільного кодексу України та наказом
в.о. директора підприємства за №28
від 16 березня 2016 року, повідомляє
про скасування 16.03.2016:
довіреності № 01-9/27-32, що датована 31 грудня 2015 року, із терміном
дії до 31 грудня 2016 року, видану без
права передоручення на ім’я заступника директора з експлуатації Якименка Дмитрія В’ячеславовича;
довіреності № 01-9/27-33, що датована 31 грудня 2015 року, із терміном
дії до 31 грудня 2016 року, видану без
права передоручення на ім’я начальника служби адміністративно-господарського та технічного забезпечення
Омельчука Михайла Юрійовича;
довіреності № 01-9/27-02, що датована 19 січня 2016 року, із терміном дії
до 31 грудня 2016 року, видану без
права передоручення на ім’я начальника відділу інформаційних технологій
Суддя М.А. Гашинський Сагана Руслана Валерійовича.

Артемівський міськрайонний суд
Донецької області (84500, Донецька
область, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 5)
розглядає
цивільну
справу
№ 219/10964/15-ц; 2/219/569/2016
за позовною заявою Публічного
акціонерного товариства «Універсал Банк» до Сіканова Ігоря Олександровича
про
стягнення
заборгованості за кредитним договором.
Відповідач по справі Сіканов
Ігор Олександрович (останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: Донецька область, м.
Єнакієве, вул. Айвазовського, буд.
72а, кв. 60) викликається 30 березня 2016 року о 16 годині 10
хвилин до суду, каб. 301, для
участі в розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причину неявки,
інакше справа буде розглянута за
його відсутності.
Суддя Конопленко О.С.

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ СЕЛА ГНАТКОВА
Спадкоємцям відмерлої спадщини земельних часток (паїв) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва необхідно у місячний термін з дня опублікування
оголошення звернутися до Гнатківської сільської ради для переоформлення земельних
часток (паїв)

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Прізвище, ім’я, по батькові
Вознюк Володимир Павлович
Бабій Ганна Петрівна
Добрянська Оксана Миколаївна
Вербовецький Андрій Олександрович
Лисокава Зінаїда Михайлівна
Стахова Марія Григорівна
Дащук Андрій Лукянович
Лукашенко Горпина Петрівна

Номер
земельної ділянки
406
360
828
62
553
422
121
61

Площа (га)
1,6707
1,6795
1,5045
1,5498
1,6753
1,7015
1,2378
1,5511

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська, буд. 39 а) розглядає цивільну справу
за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк «ПриватБанк» до Онопко Надії Федорівни про стягнення заборгованості.
Відповідач Онопко Надія Федорівна, 27.11.1952 року народження (останнє
відоме місце проживання: м. Харцизьк, вул. Героїв Сталінграда, 7/59), викликається на 30 березня 2016 року о 09.00 годині до Добропільського міськрайонного суду Донецької області, кабінет № 16, для участі у розгляді справи.
До розгляду цивільної справи пропонується надати суду письмові пояснення
та заперечення, а також усі наявні докази по справі.
У випадку неприбуття до судового засідання відповідача необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність на підставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Лаврушин О. М.

Сватівським районним судом Луганської області викликається до
суду:
- Ковальов Михайло Михайлович (останнє відоме місце проживання: 94415, Луганська обл., м. Молодогвардійськ, вул. Перемоги,
буд. 8) на 16 годину 30 хвилин 07.04.2016 р. для участі у розгляді
справи № 426/6458/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
про стягнення заборгованості за кредитним договором.
- Безродній Роман Васильович (останнє відоме місце проживання:
91000, Луганська обл., м. Луганськ, вул. 16 Лінія, буд. 3, кв. 132)
на 16 годину 00 хвилин 07.04.2016 р. для участі у розгляді справи
№ 426/6296/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.
- Старцев Сергій Володимирович (останнє відоме місце проживання: 94415, Луганська обл., Краснодонська міська рада, м. Молодогвардійськ, кв. Кошевого, буд. 57, кв. 3) на 15 годину 30 хвилин
07.04.2016 р. для участі у розгляді справи № 426/6481/15-ц по суті
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за
кредитним договором.
- Корнієвський Олег Олександрович (останнє відоме місце проживання: 94400, Луганська обл., Краснодонський р-н, м. Суходільськ,
вул. С. Ладо, буд. 22) на 14 годину 30 хвилин 07.04.2016 р. для участі
у розгляді справи №426/6289/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.
- Дуннікова Христина Андріївна (останнє відоме місце проживання:
94420, Луганська обл., Краснодонський р-н, м. Суходільськ, вул. Єсеніна, буд. 11-а, кв. 32) на 14 годину 00 хвилин 07.04.2016 р. для участі
у розгляді справи №426/6306/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове,
пл.50-річчя Перемоги, 34, викликає: Захаренка Артема Юрійовича як відповідача в судове засідання по цивільній справі № 426/7168/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Захаренка Артема Юрійовича про
стягнення заборгованості, що відбудеться 04 квітня 2016 року о 09-00 год.; Петріна Володимира Олексійовича як відповідача в судове засідання по цивільній справі № 426/6989/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приват
Банк» до Петріна Володимира Олексійовича про стягнення заборгованості, що відбудеться 01 квітня 2016
року о 09-45 год.; Мельниченка Анатолія Олександровича як відповідача в судове засідання по цивільній
справі № 426/7055/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Мельниченка Анатолія Олександровича про
стягнення заборгованості, що відбудеться 01 квітня 2016 року о 10-30 год.; Медецького Олександра Сергійовича як відповідача в судове засідання по цивільній справі № 426/7161/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приват
Банк» до Медецького Олександра Сергійовича про стягнення заборгованості, що відбудеться 01 квітня
2016 року о 12-00 год.; Товстуху Світлану Станіславівну як відповідачку в судове засідання по цивільній
справі № 426/7036/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Товстухи Світлани Станіславівни про стягнення заборгованості, що відбудеться 01 квітня 2016 року о 13-00 год.; Чугрій Сергія Васильовича як відповідача в судове засідання по цивільній справі № 426/7145/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до
Чугрій Сергія Васильовича про стягнення заборгованості, що відбудеться 31 березня 2016 року о 17-30
год.; Галко Сергія Михайловича як відповідача в судове засідання по цивільній справі № 426/6991/15-ц за
позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Галко Сергія Михайловича про стягнення заборгованості, що відбудеться
31 березня 2016 року о 16-45 год.; Тимофєєва Сергія Сергійовича як відповідача в судове засідання по цивільній справі № 426/7028/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Тимофєєва Сергія Сергійовича про
стягнення заборгованості, що відбудеться 31 березня 2016 року о 16-00 год.; Кочеткова Романа Михайловича як відповідача в судове засідання по цивільній справі № 426/7134/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приват
Банк» до Кочеткова Романа Михайловича про стягнення заборгованості, що відбудеться 31 березня 2016
року о 09-30 год.; Образцова Євгенія Анатолійовича як відповідача в судове засідання по цивільній справі
№ 426/7033/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Образцова Євгенія Анатолійовича про стягнення
заборгованості, що відбудеться 31 березня 2016 року о 09-00 год.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справи без Вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Комінтернівський районний суд м. Харкова викликає Вихрістюк Тетяну Анатоліївну, останнє відоме місце проживання якої: м. Харків, вул.
Танкопія, буд. 16, кв. 4, у судове засідання як відповідача у цивільній справі за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Вихрістюк Тетяни Анатоліївни про
стягнення заборгованості за кредитним договором,
що відбудеться 04.04.2016 р. о 10-15 у приміщенні
суду за адресою: м. Харків, пров. Брянський, 5.
При неможливості явки відповідачі зобов’язані
повідомити про причини неявки, в разі неявки без
поважних причин або неповідомлення про причини
неявки, справа буде розглядатися за відсутності відповідачів на підставі наданих по справі доказів.

Суддя Гашинська О.А.

Суддя А. С. Река

Суддя Нагорний А.О.

Суддя М.Ю. Онупко

Веселівським районним судом Запорізької
області викликається до суду:
- Гнатюк Василь Васильович (останнє відоме
місце проживання: 72200, Запорізька обл., Веселівський р-н, смт Веселе, вул. Первомайська,
буд. 25) на 12 годину 00 хвилин 30.03.2016 р.
для участі у розгляді справи № 313/221/16-ц по
суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Деснянським районним судом м. Чернігова ви-

Суддя І.П. Рахманкулова

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя викликає
Кітач Яну Едуардівну як відповідача по цивільній
справі за позовом ТОВ «ОФІСНИЙ ЦЕНТР «ЛЕРМОНТОВО» до Кітач Яни Едуардівни про звернення стягнення на предмет іпотеки.
Судове засідання відбудеться 29.03.2016 року об
11.00 год. в приміщенні суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 6, каб. 25.
У разі неявки відповідача в судове засідання слухання справи буде відбуватися за його відсутністю.
Крім того, суд роз’яснює відповідачу про його
обов’язок повідомити суд про причини неявки.
Суддя В.М. Світлицька

У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа за
№ 310/935/16-ц за позовом AT «Дельта Банк» до Липенко Світлани Анатоліївни, Філіпенко Ольги Віталіївни про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Судовий розгляд справи призначено на
08 квітня 2016 року о 08 год. 15 хв. в приміщенні
Бердянського міськрайонного суду за адресою:
м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 501. Суддя Петягін В.В. тел. (код 06153) 3-63-75.
Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки справа
розглядатиметься за наявними матеріалами.

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області
по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного
товариства «Альфа-Банк» до Ходаківського Георгія Миколайовича про стягнення заборгованості викликає до
суду Ходаківського Георгія Миколайовича, останнє відоме місце реєстрації за адресою: м. Біла Церква, вул.
Леваневського, 30, кв. 76, Київської області.
Судове засідання відбудеться 05.04.2016 року о
15 год. 00 хв. в приміщенні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області, за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Турчанінова 7, зал судового
засідання № 1, суддя Дмитренко A.M.
В разі неявки відповідача до суду, справу буде розглянуто в його відсутність.

Білоцерківський міськрайонний суд викликає як відповідача Лідич Володимира Григоровича, 16.11.1979
року народження, не зареєстрованого, останнє місце
проживання: Київська область, м. Біла Церква, вул. Грибоєдова, буд. 36, кв. 89 по цивільній справі №
357/711/16-ц 2/357/1146/16 за позовом Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» до Лідич Володимира Григоровича про стягнення заборгованості на
11.04.2016 року о 14 год. 00 хв.
Адреса суду: Київська область, м. Біла Церква, вул.
Турчанінова, 7, зал суду № 4.
В разі неявки відповідача до суду без поважних причин, справу буде розглянуто у його відсутність.

Макарівський районний суд Київської області в цивільній справі № 370/2136/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк»
до Іщенка В.М. про стягнення заборгованості за кредитним
договором викликає у судове засідання, яке відбудеться
31 березня 2016 року о 09 год. 00 хв. як відповідача Іщенка
Володимира Миколайовича, останнє відоме місце проживання: село Липівка, Макарівського району, Київської області, вулиця Коцюбинського, 45.
У разі неявки відповідача у судове засідання справа
буде розглянута за його відсутності за наявними матеріалами справи.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Макарівського районного суду Київської області за адресою: смт
Макарів, вул. Д. Ростовського, 35, кабінет № 1.

В провадженні Ірпінського міського суду Київської

Малиновський районний суд м. Одеси викликає Зелинського Ігоря Георгійовича, останнє відоме місце проживання: м. Одеса, вул. Адм. Лазарєва, 86, кв. 10, у судове
засідання по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Хрещатик» в
особі Одеського регіонального відділення Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Хрещатик» до
Зелинського Ігоря Георгійовича про стягнення заборгованості, яке призначене до слухання на 14.04.2016 року об
11 год. 30 хв. у каб. № 213 суду за адресою: м. Одеса, вул.
В. Стуса, 1-а.
У разі неявки у судове засідання без поважних причин,
розгляд справи буде проведено за вашої відсутності за наявними у справі доказами.

Суддя Голуб А.В.

Суддя М.Ю. Устимчук

Суддя С.І. Оладько

Деснянський районний суд м. Києва викликає Ясенка
Анатолія Миколайовича, серія та номер паспорта EC
247821, та Ясенко Марину Анатоліївну, 28.04.1969 р.н.,
як відповідачів в судове засідання, призначене на 09.30
год. 26 квітня 2016 року по справі за позовом ПАТ «КРЕДІ
АГРІКОЛЬ БАНК» до Ясенка A.M. в особі представника за
довіреності Ясенко М.А., третя особа: Автономна некомерційна організація «Фонд захисту вкладників», про визнання недійсним договору про відступлення прав
(вимог).
Адреса суду: м. Київ, пр-т Маяковського, 5-В, кабінет 36.
У випадку неявки відповідачів справа буде розглянута
за їх відсутності.

Новопсковський районний суд Луганської області викликає Ілюковича Павла Павловича як відповідача у судове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ
№ 420/42/16-ц (провадження № 2/420/275/16) за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Ілюковича Павла Павловича,
Савченко Тетяни Олексіївни про звернення стягнення на
предмет застави, яке відбудеться 06 квітня 2016 року о
09 год. 00 хв. (резервна дата судового засідання 19
квітня 2016 року о 09 год. 00 хв.) в приміщенні Новопсковського районного суду за адресою: вул. Українська,
28, смт Новопсков, Луганської області.
У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільні справи за позовом Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» до:
Шупик Олександра Станіславовича про стягнення заборгованості за кредитним договором, місце проживання якого невідомо, викликається на 24 травня 2016
року о 08.30 годині, до суду, каб. № 3, для участі у розгляді справ 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 Клочко І.В.

Суддя Р.Р. Потапенко

Суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської
області Компанієць О.В. викликає Логвінова Юрія Олександровича, останнім відомим місцем реєстрації якого є: вул.
Кримська, 39, кв. 8, м. Феодосія, с. Краснокам’янка АР
Крим, як відповідача по справі № 703/616/16-ц за позовом
Логвінової Вікторії Віталіївни до Логвінова Юрія Олександровича про розірвання шлюбу.
Судове засідання відбудеться о 09 годині 22 квітня 2016
року за адресою: м. Сміла Черкаської області, вул. Соборна, 94.
У разі неявки відповідача по справі може бути винесене
заочне рішення.
У разі неявки в судове засідання з поважної причини
відповідач зобов’язаний повідомити про неявку та її причини.

Попаснянський районний суд Луганської області
викликає відповідача Іоффе Максима Юрійовича,
20.11.1980 р.н., який мешкає за адресою: Луганська
область, м. Попасна, вул. Ціолковського, б.56, кв. 7,
у судове засідання по цивільній справі за №
423/47/16-ц за позовом Публічного Акціонерного Товариства «Акціонерний банк Експрес-Банк», що відбудеться 30 березня 2016 року о 13 год.00 хв. в
приміщенні суду за адресою : Луганська область, м.
Попасна, вул. Суворова, 6, каб. № 7.
У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя А. В. Архипенко

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає Малаухова Володимира Максимовича, 24.07.1975
р. н., проживає: 91000, м. Луганськ, кв. Героїв Сталінграда,
9/32, як відповідача в судове засідання по цивільній справі
№2/409/605/16 за позовом Моторного (транспортного)
страхового бюро України про відшкодування в порядку
регресу витрат, пов’язаних з виплатою страхового відшкодування, яке відбудеться 5.04.2016 року о 10 год. 00 хв., в
приміщенні суду за адресою: 92200, Луганська область,
смт Білокуракине, пл. Горького, 2, тел. 2-27-92. Із опублікуванням оголошення відповідач вважається належним
чином повідомленим про час, день та місце проведення
судового засідання. У разі неявки суд розглядатиме справу
без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Дарницький районний суд м. Києва викликає відповідача Ткачову Наталію Вікторівну, місце проживання за адресою: м. Київ, вул.
Бориспільська, буд. 38, кв. 11, в судове засідання, яке відбудеться
14 квітня 2016 року о 10.30 годині за адресою: м. Київ, вул. Кошиця,
5-А, каб. 124, для участі у судовому розгляді цивільної справи за
позовом Бордачової Любові Петрівни, Кулі Володимира Юрійовича
до Ткачової Наталії Вікторівни про визнання особи такою, що втратила право на користування жилим приміщенням.
При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомлений про день, час та місце розгляду справи і в разі
неявки його до суду, справа може бути розглянута за його відсутність. Відповідач у випадку неявки в судове засідання зобов’язаний
повідомити суд про поважність причини неявки.

Суддя Тімінський В. В.

Суддя В.В.Даниленко

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає
відповідачів по цивільній справі за позовом ПАТ
«Дельта Банк» про стягнення заборгованості за кредитним договором до Іванова Дмитра Сергійовича у
судове засідання, яке відбудеться о 09-30 годині 19
квітня 2016 року за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 12, каб. № 21.
У разі неявки відповідача Іванова Д.С. у судове засідання, суд вирішить справу на підставі наявних в
ній доказів.
Суддя Г. Ю. Корольова

Білокуракинський районний суд Луганської об-

Татарбунарський районний суд Одеської області
викликає на 09.30 год. 01.04.2016 р. в якості відповідача Заграничного Миколу В’ячеславовича по цивільній справі № 515/211/16-ц за позовом публічного
акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Заграничного Миколи В’ячеславовича про
стягнення заборгованості.
Суд пропонує Заграничному М.В. подати письмові
пояснення та всі наявні докази по справі.
У разі неявки відповідача в судове засідання або
визнання причини його неявки неповажною, справа
може бути розглянута за його відсутності.
Суддя Семенюк Л.А.

Садгірський районний суд м. Чернівці викликає
Терентяк Тетяну Василівну, 15.02.1983 року народження, яка проживає: м. Чернівці, вул. Хотинська, 4і/14, як відповідача по справі за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» про стягнення заборгованості.
Розгляд справи відкладено на 18.04.2016 року о
10:00 годині у приміщенні Садгірського районного
суд м. Чернівці, вул. Хотинська, 3.
Явка до суду є обов’язковою. У разі Вашої неявки
в судове засідання справу буде розглянуто у Вашу
відсутність за наявними матеріалами.
Суддя Тріска А. І.

Оболонський районний суд м. Києва викликає
Прохоренка Валерія Івановича як відповідача по цивільній справі № 2/756/1868/16 за позовом Зінов’єва
В’ячеслава Миколайовича до Прохоренка Валерія
Івановича про стягнення різниці між фактичним розміром шкоди і страховою виплатою (страховим відшкодуванням) на 25 травня 2016 року на 16-10
годині.
Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб.18,
суддя К.А. Васалатій. Наслідки неявки в судове засідання особи, яка бере участь у справі, передбачені
Суддя О. В. Рімашевська ст.ст. 169, 170 ЦПК України, ст. 185-3 КпАП України.

Нововоронцовський районний суд Херсонської
області викликає Герасімова Сергія Вікторовича,
19.09.1990 року народження, як відповідача по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Герасімова Сергія Вікторовича про стягнення заборгованості, призначену на 13 год. 00 хв. 25 квітня 2016
року в залі суду за адресою: вул. Тітова, 2-А, смт Нововоронцовка Херсонської області.
В разі неявки справа буде розглядатися за його
відсутності на підставі наявних у справі доказів.
Суддя О. В. Гончаренко

кликається до суду Стадниченко Олег Петрович (останнє відоме місце проживання: 14000, Чернігівська
обл., м. Чернігів, вул. Рокосовського, буд. 34, кв. 43)
на 08 годину 30 хвилин 31.03.2016 р. для участі у
розгляді справи № 750/342/16-ц по суті за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

ласті повідомляє, що 11.11.2015 року розглянуто цивільну справу № 409/924/14-ц за позовом Моторного
(транспортного) страхового бюро України до Плеканця Віктора Васильовича про відшкодування в порядку регресу витрат, пов’язаних з виплатою
страхового відшкодування та винесено заочне рішення, яким позовні вимоги задоволено.
Суддя О. Ю. Максименко

області перебуває цивільна справа за позовом ПАТ
«Київобленерго» до Бардієвської Діани Іванівни про
стягнення боргу.
Суд викликає на 31.03.2016 р. на 10.00 год. Бардієвську Діану Іванівну як відповідача. Явка обов’язкова.

Суддя О.М. Сегеда

Постійно діючий третейський суд при ВГО «Союз
інвесторів України» викликає ТОВ «Науково-виробнича фірма «НЕДРА» (ідентифікаційний код юридичної особи 23345954) як відповідача та ПП «Фірма
«ФАРМАЦЕЯ» (ідентифікаційний код юридичної
особи 20358175) як третю особу у справі № 12/16 за
позовом ПАТ «Сбербанк» про стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться 11.04.2016 р. о
12:00 год. у приміщенні третейського суду за адресою: м. Київ, вул. Заболотного, 150-А, оф. 8. Явка
обов’язкова.
Суддя Літовка В.В.
Третейський суддя Яворська Н. М.

Києво-Святошинський районний суд Київської області повідомляє відповідача Зубченка Віталія Олексійовича, що справа за позовом Публічного
акціонерного товариства «ПриватБанк» до Зубченка
Віталія Олексійовича про стягнення заборгованості
відбудеться о 09 год. 45 хв. 13.04.2016 року в приміщенні Києво-Святошинського районного суду Київської області, який знаходиться за адресою: м.
Київ, вул. Мельниченка, 1.
У випадку Вашої неявки в судове засідання справа
буде розглянута за Вашої відсутності на підставі наявних у справі доказів.
Суддя А.Я.Волчко

До Великомихайлівського районного суду Одеської області у якості відповідача по цивільній справі № 498/91/16ц викликається Чебручан Олена Василівна, 28 серпня 1969
року народження, для участі у судовому засіданні по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Чебручан Олени Василівни про стягнення заборгованості.
Слухання справи відбудеться 05 квітня 2016 року о 12
год. 00 хв. в приміщенні Великомихайлівського районного
суду Одеської області за адресою: Одеська область, Великомихайлівський район, смт Велика Михайлівка, вул. Пушкіна, буд. 2 Б. 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.

Білокуракинський районний суд Луганської об-

Дніпровський районний суд викликає на 11-00
год. 05.04.2016 р. в зал с/з 508, вул. Маяковського,
6/29, у м. Херсоні, відповідача Данильченка Олексія
Анатолійовича, по цивільній справі за позовом Фороса Олега Анатолійовича до Данильченка Олексія
Анатолійовича про стягнення боргу за договором
позики.
В разі неявки справу буде розглянуто за відсутності відповідача.
Суддя А. Іванищук

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає
цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Кротинової О. Г., Артеменко Т.Ю. про стягнення заборгованості
та судових витрат.
Відповідачі Кротинова Олена Георгіївна та Артеменко
Тетяна Юріївна, останнє місце реєстрації та проживання:
Донецька обл., м. Горлівка, вул. Перемоги, буд. 152, кв.
118, викликаються 31 березня 2016 року о 08 год. 00 хв.
до суду 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 відсутності.

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Рибалко Юлії Вікторівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором,
місце проживання якої не відомо, викликається на
04.04.2016 року о 08-00 годині, до суду, каб. №22, для
участі у розгляді справ 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 О. В. Неженцева

Суддя Михальченко А.О.

Дніпровський районний суд м. Києва повідомляє Ряжева Олександра Юхимовича, який проживає за адресою: 02105, м. Київ, пр. Гагаріна, 6, кв. 10, про те, що 13
квітня 2016 року о 09 год. 15 хв. Дніпровським районним
судом м. Києва зa адресою: м. Київ. вул. Сергієнка, 3,
зал № 3, буде розглядатись цивільна справа за позовом
СП «Титан» УДСО при ГУМВСУ в м. Києві до Ряжева О.Ю.
про стягнення заборгованості за послуги охорони та пені
за прострочення платежу. Дана особа в судове засідання
викликається в якості відповідача. У випадку неявки в
судове засідання, справа буде розглянута у відсутність
відповідача.

Приморський районний суд Запорізької області викликає у судове засідання на 18 квітня 2016 року о 0900 годині, за адресою: м. Приморськ, вул. Леніна, 26, зал
№ 2, 1-й поверх, як відповідача Сочлі Олександра Петровича по цивільній справі № 326/237/16-цр. за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПриватБанк» до Сочлі Олександра Петровича про стягнення заборгованості за договором фінансового лізингу.
У разі неявки відповідача в судове засідання на вказані дату та час, справу буде розглянуто за його відсутності.

ласті повідомляємо: 17 лютого 2016 року розглянуто
цивільну справу № 409/147/16-ц за позовом Лівіріної
Оксани Сергіївни до територіальної громади в особі
Луганської міської ради про поновлення строку прийняття спадщини та винесено заочне рішення про
задоволення позову в повному обсязі.
Суддя Третяк О.Г.

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає Костюренка Максима Анатолійовича, Мартинюк Ларису Анварівну, як відповідачів по цивільній
справі № 323/1165/16-ц, 2/323/348/16 за позовом
ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Костюренка Максима Анатолійовича, Мартинюк Лариси
Анварівни про солідарне стягнення боргу за договором кредиту у судове засідання, яке відбудеться
15.04.2016 року о 10 год. 00 хв. у приміщенні суду
за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. К.
Маркса, 27, к. 14 (суддя Мінаєв М.М.).

Суддя Л. М. Виниченко

Монастирищенський районний суд Черкаської області, вулиця Соборна, 98 м.Монастирище викликає
Турдай Тамару Іванівну як відповідача на 12 годину
00 хвилин 07.04.2016 року у цивільній справі №
702/264/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Турдай Тамари Іванівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
У разі неявки відповідача справа буде розглянута
у його відсутності за наявними у справі доказами.
Суддя О.М. Чапланова
Суддя М.В. Бурлака

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Дубровицьким районним судом Рівненської області 23 листопада 2015 року без відповідача розглянуто цивільну справу № 560/978/15 за позовом
Батан Юлії Станіславівни до Батан Сергія Володимировича про розірвання шлюбу.
Даним рішенням позов Батан Юлії Станіславівни
було задоволено. З повним текстом рішення відповідач може ознайомитися, звернувшись до канцелярії Дубровицького районного суду за адресою:
м. Дубровиця, вул. Воробинська, буд. 22 Рівненської
області.
Суддя Сидоренко З.С.

Дубровицьким районним судом Рівненської області 23 листопада 2015 року без відповідача розглянуто цивільну справу № 560/979/15 за позовом
Батан Юлії Станіславівни до Батан Сергія Володимировича про стягнення аліментів.
Даним рішенням позов Батан Юлії Станіславівни
було задоволено. З повним текстом рішення відповідач може ознайомитися, звернувшись до канцелярії Дубровицького районного суду, за адресою: м.
Дубровиця, вул. Воробинська, буд. 22, Рівненської
області.
Суддя Сидоренко З.С.

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500,
м. Бахмут Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Приват Банк» до Борисенка Максима Васильовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач по справі Борисенко Максим Васильович
проживає за адресою: 84500, Донецька область, вул. Привокзальна, буд. 4, кв. 3, м. Бахмут, викликається до суду
на 29.03.2016 р. на 13.00 годину за адресою: м. Бахмут,
вул. Миру, 5, каб. 212, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача,
він повинен повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність.

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500,
м. Бахмут Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Приват Банк» до Магда Олени
Миколаївни про стягнення заборгованості за кредитним
договором.
Відповідачка по справі Магда Олена Миколаївна проживає за адресою: 84500, Донецька область, вул. Привокзальна, буд. 1, кв. 34, м. Бахмут, викликається до суду на
29.03.2016 р. на 13.20 годину за адресою: м. Бахмут, вул.
Миру, 5, каб. 212 для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачки, вона повинна повідомити суд про причину неявки,
інакше справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя О.П. Харченко

Суддя О.П. Харченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу № 219/10655/15-ц, 2/219/488/2016
за позовною заявою Москвіної Тетяни Володимирівни до
Москвіна Андрія Олександровича про розірвання шлюбу.
Відповідач по справі Москвін Андрій Олександрович
(останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Айвазовського, 80а/52)
викликається 01 квітня 2016 року на 10 годину 00 хвилин
до суду, каб. 301, для участі в розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач
повинен повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну
справу за позовом Суходольської Альони Вікторівни до Суходольського Юрія Мироновича про розірвання шлюбу,
стягнення аліментів.
Відповідач по справі Суходольський Юрій Миронович
(адреса: Донецька область, м. Дзержинськ, смт 501-й км)
викликається на 01.04.2016 року на 13 год. 00 хв. до суду,
кабінет № 307, 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, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 5) розглядає цивільну справу № 219/979/16-ц; 2/219/1169/2016 за
позовною заявою Публічного акціонерного товариства
«УКРСОЦБАНК» до Гудкова Євгена Володимировича про
стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідач по справі Гудков Євген Володимирович (останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: Донецька область,
м. Єнакієве, вул. Азовська, буд. 22) викликається 01 квітня
2016 року о 08 годині 40 хвилин до суду (каб. 301) для участі
в розгляді справи по суті. Відповідачу пропонується надати
свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 5) розглядає цивільну справу № 219/810/16-ц; 2/219/1107/2016 за позовною
заявою Публічного акціонерного товариства «УНІВЕРСАЛ
БАНК» до Гайдукова Олександра Олексійовича, Гайдукової
Людмили Костянтинівни про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідачі по справі Гайдуков Олександр
Олексійович та Гайдукова Людмила Костянтинівна (останнє відоме суду місце реєстрації відповідачів за адресою: Донецька
область, м. Єнакієве, вул. Гайдара, буд. 30) викликається 01
квітня 2016 року о 08 годині 30 хвилин до суду (каб. 301) для
участі в розгляді справи по суті. Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причину
неявки, інакше справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя Конопленко О.С.

Суддя Брежнев О.А.

Суддя Л.В. Шевченко

Суддя Конопленко О.С.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 5) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Універсал Банк» до Токарева
Олега Олександровича, Токаревої Лариси Вікторівни про стягнення заборгованості за договором кредиту.
Відповідачі у справі Токарев Олег Олександрович, останнє
місце реєстрації: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Толбухіна,
6/7, Токарева Лариса Вікторівна, останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Єнакієве, пр. 50 років Жовтня, 37/20, викликаються на 01.04.2016 року о 09.30 годині до суду, каб. № 213
для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута за їх відсутності.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Універсал Банк» до
Кобзева Валерія Костянтиновича, Кобзевої Ілони Ростиславівни про стягнення заборгованості за договором кредиту.
Відповідачі у справі Кобзев Валерій Костянтинович, Кобзева Ілона Ростиславівна, останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Юнокомунарівськ, вул. Армійська,
102/91, викликаються на 01.04.2016 року о 09.00 годині до
суду, каб. № 213, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі
повинні повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута за їх відсутності.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, Донецька область, вул. Артема, 5)
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Центренерго»
до Захарової Надії Кузьмінічни про стягнення заборгованості.
Відповідачка по справі Захарова Надія Кузьмінічна
(місце проживання не відоме), викликається 01 квітня
2016 року о 10 годині 30 хвилин до суду, кабінет № 313,
для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача,
вона повинна повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Хомченко Л.І.

Суддя Хомченко Л.І.

Гаврилов Віталій Володимирович, 28.09.1969 р.н.,
останнє відоме місце проживання якого: Донецька обл.,
м. Харцизьк, вул. Полупанова, буд. 18, кв. 27, викликається до Добропільського міськрайонного суду Донецької області як відповідач по цивільній справі
№ 227/4602/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Гаврилова Віталія Володимировича про стягнення заборгованості за кредитним договором. 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.

Кобзар Ганна Миколаївна, 24.08.1976 р.н., останнє відоме місце проживання якої: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. А. Чумака, буд. 52, кв. 111, викликається до
Добропільського міськрайонного суду Донецької області
як відповідач по цивільній справі № 227/4598/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Кобзар Ганни Миколаївни
про стягнення заборгованості за кредитним договором.
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.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу №219/10918/15-ц, 2/219/554/2016
за позовною заявою Кудрінської Ганни Миколаївни до Кудрінського Михайла Сергійовича про розірвання шлюбу.
Відповідач по справі Кудрінський Михайло Сергійович
(останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, пр. Берегового, 36/57) викликається 30 березня 2016 року о 10-30 годині до суду, каб.
301, для участі в розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач
повинен повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу №219/10661/15-ц, 2/219/490/2016 за позовною заявою Кристиняк Олександри Іванівни до
Кристиняк Андрія Олеговича про розірвання шлюбу.
Відповідач по справі Кристиняк Андрій Олегович (останнє
відоме суду місце реєстрації зa адресою: Донецька область,
Єнакіївський район, сел. Оленівка, вул. Ялтинська, 2 а) викликається 31 березня 2016 року на 13 годину 00 хвилин до
суду, каб. 301, для участі в розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде
розглянута за його відсутності.

Суддя Корнєєва В.В.

Суддя Корнєєва В.В.

Суддя Брежнев О. А.

Суддя Брежнев О. А.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(суддя О.О. Наумик) викликає в судове засідання, яке відбудеться 04 квітня 2016 року об 11-00 год. за адресою:
м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп. 2, каб.24, по
справі за позовом Публічного акціонерного товариства КБ
«Приват банк» про стягнення заборгованості як відповідача:
Зотікова Олександра Володимировича, останнє місце
проживання: 86150, Донецька область, м. Макіївка, вул.
Богдана Хмельницького, 34/16.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази на їх підтвердження.
У разі неявки відповідача у судове засідання справа,
згідно з вимогами ЦПК України може бути розглянута за
його відсутності.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(суддя О.О. Наумик) викликає в судове засідання, яке відбудеться 04 квітня 2016 року за адресою: м. Костянтинівка,
пр. Ломоносова, 157, корп.2, каб.24, як відповідача по
справі за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приват Банк» про стягнення заборгованості:
— Белих Сергія Олександровича, 27.06.1979 р.н., останнє місце проживання: 86113, Донецька область, смт
Свердлова, вул. Хлєбнікова, 19. Відповідачу пропонується
надати свої заперечення щодо позову та докази на їх підтвердження.
У разі неявки відповідача у судове засідання справа
згідно з вимогами ЦПК України справа може бути розглянута за його відсутності.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю
«Артемівськ Енергія» до Тиркалової Т. М. про стягнення заборгованості за теплову енергію.
Відповідач по справі: Тиркалова Тетяна Махайлівна,
18.08.1976 року народження, яка мешкає за адресою, вказаною
в позові: м. Артемівськ, Донецька область, вул. Пушкіна, 42/59,
викликається на 16 годину 00 хвилин 31 березня 2016 року до
суду: м. Бахмут, вул. Миру, 5, кім. 302, 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. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Альфа Банк» до Гнєушевої Лариси Миколаївни про стягнення боргу.
Відповідач по справі Гнєушева Лариса Миколаївна (адреса: Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Нижня Маріупольська, 54) викликається на 31.03.2016 року на 13 год. 50 хв.
до суду, кабінет № 307, 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 Фролова Н. М.

Суддя Л. В. Шевченко

Суддею Бердянського міськрайонного суду Дністрян О.М. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Комунарів,
б. 64, каб. № 308) 04 квітня 2016 року о 09 годині 30
хвилин буде розглядатись справа за позовом публічного акціонерного товариства «Кредобанк» до
Першина Віктора Миколайовича, Першиної Валентини Іванівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Явка відповідачів у справі обов’язкова. У разі їх
неявки справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддею Бердянського міськрайонного суду Дністрян О.М. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Комунарів,
б. 64, каб. № 308) 04 квітня 2016 року о 09 годині 00
хвилин буде розглядатись справа за позовом публічного акціонерного товариства «Кредобанк» до
Рештаненко Ганни Сергіївни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Явка відповідача у справі обов’язкова. У разі її неявки справа буде розглянута за її відсутності.
Суддя О. М. Дністрян

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає
цивільні справи за позовом ПАТ КБ «Приват-Банк» про
стягнення заборгованості, відповідач по справі:
— Коваль Олександр Ярославович, місце реєстрації
та проживання: Донецька область, м. Бахмут, вул. Ювілейна, 61/64, викликається на 31.03.2016 року на 13
годин 00 хвилин до суду, каб. № 309, 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 розглядатися у його відсутності.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає
цивільну справу № 2/219/1538/2016 за позовом Жиліна Романа Володимировича до Володарец Тетяни Григорівни, Московцевої Людмили Пилипівни про визнання договору
купівлі-продажу дійсним та визнання права власності.
Відповідач у справі Володарец Тетяна Григорівна, останнє
місце реєстрації: Донецька область, м. Донецьк, вул. Політбійців, 6/18, викликається на 30.03.2016 року на 10-00 годину
до суду, каб. №213, 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 розглядатися у його відсутність.

Суддя Тверський С. М.

Суддя Хомченко Л. І.

12 квітня 2016 року об 11:15 у приміщенні Малиновського районного суду м. Одеси, каб. 220 головуючий суддя Маркарова С.В., слухається позовна
заява Військової академії (м. Одеси) до Арачковського Віталія Леонідовича про визнання особи
такою, що втратила право користування житловим
приміщенням.
В судове засідання як відповідач викликається
Арачковський Віталій Леонідович.
В разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута за відсутності відповідача на підставі наявних доказів.

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області викликає як відповідача Рендюк Ігоря
Олександровича у судове засідання, яке відбудеться
05.04.2016 року о 15-00 годині у приміщенні Білгород-Дністровського міськрайонного суду за адресою: м. Білгород-Дністровський, вул. Енгельса, 27,
зал судових засідань 37, по цивільній справі
495/8081/15-ц за позовом Військового прокурора
про розірвання договору оренди.
У разі вашої неявки у судове засідання, справа
може бути розглянута за вашої відсутності.
Суддя О. Д. Гайда-Герасименко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу № 2/219/1537/2016 за позовом
Губаль Анатолія Івановича до Єнакіївської міської ради
про надання додаткового строку для прийняття спадщини.
Відповідач у справі Єнакіївська міськрада викликається на 30.03.2016 року на 09-30 годину до суду, каб.
№213, 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 розглядатися у його відсутність.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом Рєпкіної Анастасії Сергіївни до Красікова Бориса
Михайловича, третя особа — Служба у справах дітей управління
молодіжної політики Артемівської міської ради, про позбавлення
батьківських прав та стягнення аліментів.
Відповідач по справі Красіков Борис Михайлович, 11.05.1965
року народження, який мешкає за адресою: Донецька область,
м. Горлівка, вул. Кочина, буд. 39, викликається до суду (м. Бахмут,
Донецька область, вул. Миру, 5, каб. 304), на 30.03.2016 р. о 15
год. 00 хв. 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 Хомченко Л. І.

Суддя І.В. Решетняк

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове,
пл.50-річчя Перемоги, 34, викликає як відповідача Стаценко Євгена Борисовича, ідентифікаційний номер:
2884414550 в судове засідання по цивільній справі
№ 426/6117/15-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства «БМ БАНК» до Стаценка Євгена Борисовича
про стягнення заборгованості за кредитним договором,
що відбудеться 15 квітня 2016 року о 12-15 год.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає Луганську міську раду
як відповідача у судове засідання по цивільній справі
№ 426/1011/16-ц за позовом Золотарьової Наталії Володимирівни до Луганської міської ради, третя особа:
приватний нотаріус Сєвєродонецького міського нотаріального округу О.Г. Короткевич про продовження
строку прийняття спадщини на 30 березня 2016 року о
14.20 годині.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Постійно діючим третейським судом при АУБ порушено провадження у справі № 22/16 за позовом ПАТ
«Міжнародний Інвестиційний Банк» до ТОВ «Пансионат
«Береговий» (місцезнаходження: 98540, АР Крим,
м. Алушта, селище Чайка, вул. Багрова, 1) та Мяктінова
Володимира Анатолійовича (ідентифікаційний код
2497911471, місце мешкання: АР Крим, м. Феодосія, вул.
Зерновська, 53) про солідарне стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 07.04.2016 р. о 12.30 год.
за адресою: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15, к. 811. Це
оголошення розміщене також на сайті третейського суду:
www.tretsud.aub.org.ua. У випадку неявки відповідачів
справа може бути розглянута за їх відсутності.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, Донецька область, вул. Артема,
5) розглядає цивільну справу за позовом Агапітової Наталії Юріївни до Агапітова Дмитра Петровича про розірвання шлюбу.
Відповідач по справі Агапітов Дмитро Петрович, 1973
р. н. (місце реєстрації не відомо), викликається 30 березня 2016 р. на 13 год. 30 хв. до суду, каб. № 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 О.М. Попова

Суддя Л.М. Осіпенко

Третейський суддя О.А. Ярецький

Суддя Радченко Л. А.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя (м. Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає цивільну справу за позовом Маріупольського
міського центру зайнятості до Карпова Михайла Володимировича про стягнення незаконно отриманої
допомоги по безробіттю.
Відповідач у справі Карпов Михайло Володимирович викликається на 01 квітня 2016 року о 08.15 год.
до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області для участі у розгляді
справи по суті.
Суддя Радченко Л.А.
Суддя Костромітіна О.О.

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

Синдром другого тайму

Погода на завтра

ЄВРО-2016. Збірна України розпочала підготовку з мінімальної

Фото УНIAН

перемоги над кіпріотами, яка стала сотою в історії
головної команди країни

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 27 БЕРЕЗНЯ

Переграти Панаї Степаненкові вдалося із другої спроби

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»
имушено без Коноплянки, Хачеріді, Сидорчука,
Рибалки і Ракицького у четвер тренерський штаб на чолі
з Михайлом Фоменком вдався до експериментів зі складом команди, щоб перевірити
максимальну кількість новачків.
На початку зустрічі тренери задіяли дві напрацьовані
зв’язки. У захисті вийшли
гравці «Шахтаря» Кучер,
Шевчук та Степаненко, яким
допомагали дніпрянин Федецький із дебютантом Путівцевим. Атакувальна ланка
була представлена «динамівцями» Гармашем, Гусєвим та
Ярмоленком, яких підтримував ще один представник
«Дніпра» Зозуля, повідомляє
офіційний сайт ФФУ.
У дебюті матчу українці
втратили кілька шансів для
взяття воріт суперника. Уже
на сьомій хвилині Ярмоленко
пробивав із вбивчої позиції
та, на жаль, влучив у захисника. Пізніше Гармаш вистрілив із 30 метрів, однак м’яч
пройшов повз ворота.
Десять хвилин потому кіпріоти відповіли кількома контратаками, одна з яких ледве
не призвела до взяття воріт
Бойка. Мітідіс отримав пас,
який відрізав одразу двох захисників збірної України,
проте кіпрському нападникові забракло майстерності під
час удару у ворота.
На 30-й хвилині Тарас Степаненко втратив стовідсоткову можливість вразити ворота суперників: Зозуля могутньо пробив, Панаї відбивав
м’яч перед собою, і гравець
донецького клубу мав забивати у майже не захищені ворота з лічених метрів, проте не
зміг перекинути м’яч. Реабілітувався Тарас уже напри-
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кінці першого тайму: цього
разу він не схибив після розіграшу штрафного.
Другий тайм розпочався з
дебюту Коваленка, Петряка і
Малишева, які замінили Гармаша, Гусєва та Ротаня. Уже
на 54-й хвилині Коваленко міг
забити дебютний гол у збірній: після розіграшу кутового
Віктор пробив головою, але
м’яч пролетів повз ворота поряд зі стійкою.
Тренери збірної тестували
гравців, замінивши протягом
останніх 25 хвилин матчу Зозулю на Кравця, а Степаненка — на Тимощука. Трохи
згодом стався ще один дебют
— Каменюка замінив Шевчука. Кравець мав чудову
можливість стати у пригоді
національній команді, пробивши здалеку на 78-й хвилині, та Панаї знову врятував свої ворота. Ще два постріли здійснив Малишев,
але і йому не пощастило в цій
зустрічі.
Наприкінці матчу кіпріоти
двічі мали нагоду зрівняти
рахунок. На 86-й хвилині Сотіріу, скориставшись тим, що
Путівцев послизнувся у
штрафному, пробив, але влучив у стійку воріт. За кілька

хвилин він знову не влучив,
після його удару м’яч перехопив Бойко.
Оцінювати другий тайм
збірної України по гарячих
слідах важко, адже було багато замін і зміна тактики. Лідер
«Динамо» Андрій Ярмоленко
залишився не задоволеним
грою збірної України проти
Кіпру в другому таймі. «У
першому таймі ми грали краще. У другій половині зустрічі
програвали підбирання, й було дуже багато контратак —
у цьому немає нічого хорошого, тому потрібно ретельно
переглянути матч, що завершився. Збірна Кіпру показала, що вона не слабка команда
і вона вміє грати. Сьогодні гості могли покарати нас за наші
помилки», — цитує Андрія
dynamo.kiev.ua.
Зрештою, товариські зустрічі для того й існують, щоб
дати підґрунтя для роздумів.
Чергова нагода для цього буде вже у понеділок 28 березня
— у Києві на НСК «Олімпійський» українці прийматимуть збірну Уельсу.
Головний тренер збірної
України Михайло Фоменко
залишився задоволеним самовіддачею команди. «Усе-

Пряма мова

Андрій ШЕВЧЕНКО,
помічник головного тренера
національної збірної України:
— Чого не вистачило, щоб забити більше? Скажу не з позиції
форварда, а з позиції помічника головного тренера: хлопцям
просто не вистачило реалізації. Особливо в першому таймі. Якби ми забили другий м’яч, гра, напевно, відразу змінилася б, і
нам було б легше. А так усе закінчилося тим, що в останні десять
хвилин ми мали вигляд трохи розгублених. Може, втомилися.
Пропустили кілька контратак кіпріотів, що призвело до небезпечних моментів біля наших воріт. Та головне, що перемогли.

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

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

ТАБЛО «УК»
24 березня.
Одеса. Стадіон «Чорноморець».
Товариська гра.
Україна — Кіпр — 1:0
гол: Степаненко (40)

таки у нашої збірної була
тривала перерва. Потрібно
було отримати більше інформації, тому зробили шість замін. Дебютанти? Ні до кого немає претензій із самовіддачі,
а ось щодо гри є питання — за
позиціями, грою в обороні тощо», — сказав він на пресконференції.
«Щодо молодих футболістів, то вони повинні складати
конкуренцію, адже не просто
так грають за збірну. Вони
приїхали сюди не просто відбути номер. Час ще є, головне,
щоб не було травм. Ви ж знаєте, скільки у нас гравців у лазареті. Навіть сьогодні були
заміни, адже гравці були на
межі м’язових травм», — додав наставник першої команди і наголосив, що про остаточний список гравців, які
братимуть участь у Євро2016, говорити зарано.
А помічник головного тренера Андрій Шевченко, який
в Одесі дебютував у новій ролі,
спілкуючись із журналістами,
зазначив: «Завжди приємно
починати новий шлях із перемоги. Щодо самого матчу, то це
була одна з наших репетицій
перед Євро-2016. Вдалося і подивитися на молодих футболістів, і дати змогу зіграти досвідченим. А найголовніше —
це наша перемога.
Назвати її легкою не можна. Та загалом легких перемог
не буває. Сьогоднішній матч
дав дуже багато корисної інформації для тренерського
штабу, яка, впевнений, дасть
результати в майбутньому»,
— цитує слова Андрія
Шевченка dynamo.kiev.ua.
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На Донеччині заклали
парк «Сумський»
Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
ПОБРАТИМСТВО. Днями у місті Красногорівка Донецької області
з’явився парк «Сумський». Це перший результат співпраці й побратимства слобожанського краю з жителями недавно деокупованого
міста.
Починання ініціювали голова Сумської обласної ради Семен Салатенко, Сумський міський голова Олександр Лисенко, група громадських активістів, серед яких Михайло Подолін та інші. Вони зібрали і
доставили на Донбас понад дві тисячі дерев — кримських сосен, ялинок, туї, ялівцю, а також 300 кущів троянд, які прикрасили центр донбаського міста.
І хоч офіційно співпрацю поки що не оформлено, важливо, що жителі слобожанського краю намагаються підтримати городян, які нині
переживають особливо складні часи.
Керівник Красногорівської цивільно-військової адміністрації Олег
Ливанчук, який, до речі, родом із Сумщини, задоволений, що ініціатива знайшла активну підтримку очолюваної ним міської громади.
До міст-побратимів має намір приєднатися Конотоп. Його міський
голова Артем Семеніхін повідомив: майбутній географічний трикутник
буде заповнено корисними і значущими справами заради процвітання
єдиної й неподільної України.
У найближчих планах — відкрити філіал коледжу Сумського національного аграрного університету, про що повідомив ректор вишу Володимир Ладика. Нині на Донбасі перебувають колишні вихованці навчального закладу, які зі зброєю захищають східні кордони країни. А
благодійний фонд «Сагасітас» готується передати місту комп’ютер,
принтер і комплект спортивної форми та кросівок для тамтешньої дитячої футбольної команди, які закупив один із сумських благодійників.

оголошення
Слов'янський міськрайонний суд Донецької області (84112, м. Слов'янськ, вул.
Добровольського, 2) розглядає цивільну справу № 243/964/16-ц за позовом ПАТ
«Укрсоцбанк» до Корнюшкіна Валерія Володимировича про стягнення заборгованості.
Відповідач у справі: Корнюшкін Валерій Володимирович, зареєстрований за
адресою: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Ізотова, буд. 25, кв. 1, викликається на
08 год. 30 хв. 29 березня 2016 року 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 причину неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.
Суддя П. І. Профатило
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