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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 27 квітня 2016 року
USD 2530.1814   EUR 2855.8157      RUB 3.8073     /    AU 314172.62      AG 4288.66      PT 256813.41     PD 153328.99

за 100 доларів США за 100 євро за 10  рублів за 10 тройських унцій
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ЗАПИТАЙТЕ У ЮРИСТА

На прохання читачів 
«Урядового кур’єра» юристи
розповіли про зміни 
у законах України щодо прав 
і свобод переселенців

ЦИФРА ДНЯ

Ліки надходять 
до хворих 

ВИКОНАННЯ. Шляхом централізованого постачання, без-
коштовно, за рахунок коштів держбюджету до закладів охорони
здоров’я вже почали надходити препарати для лікування онко -
хворих. За програмою «дитяча онкологія» з ДП «Укрмедпос-
тач» відправлено препарати ритуксим, емесетрон-здоров’я,
урсомакс загальною кількістю понад 14 мільйонів одиниць. 
За програмою «доросла онкологія» медичні заклади вже отри-
мують ритуксим, золедронову кислоту-фармекс, трастумаб, до-
ксорубіцин-тева, флударабін-тева, піперацилін-тазобактам-тева.
Зі складу Укрмедпостач цих препаратів відправлено загальною
кількістю понад 12 мільйонів одиниць, повідомляє прес-служба
Міністерства охорони здоров’я.

Ліки для онкохворих дітей та дорослих розвозять у заклади
охорони здоров’я Вінницької, Волинської, Дніпропетровської,
Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської,
Кіровоградської, Київської, Луганської, Львівської, Миколаїв-
ської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопіль-
ської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської та
Чернівецької областей.

ЦИТАТА ДНЯ

Наталія Микольська:
«Практично всі члени

СОТ відзначили прогрес
за останні два роки в

прогнозованості
торговельної політики

та лібералізації
торгівлі».

Заступник міністра економічного розвитку 
і торгівлі – торговий представник України про позитивні
висновки щодо нашої країни з боку СОТ 
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ТРАГІЧНІ РОКОВИНИ

Як чорнобильська
катастрофа наблизила
розпад СРСР і донині
впливає на долю
України

Ліцензування: 
курс на спрощення 

ОБГОВОРЕННЯ. У закон, яким торік вдосконалено видачу
дозволів на господарську діяльність, уже планують вносити
зміни
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Тариф на газ підвищили востаннє
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Граничний рівень роздрібних цін встановлено на рівні 
6879 гривень за тисячу кубометрів 

Катерина МАЦЕГОРА,
«Урядовий кур’єр»

Маємо ухвалити важке, але
необхідне для держави рі-

шення щодо встановлення єдиної
ціни на газ. Такими словами

Прем’єр-міністр Володимир
Гройсман звернувся до присутніх
у залі засідань членів уряду. Вод-
ночас запевнив, що в цьому пи-
танні ставиться крапка, оскільки
більше змін ціни на блакитне па-
ливо не буде. Про потребу в ухва-

ленні рішення він говорив так:
«Для нас важливо, щоб ми були
прозорими. Все відповідає зо-
бов’язанням перед МВФ. Ухва-
лення рішення може бути
зокрема і певним зниженням ціни
на газ для трьох мільйонів спожи-

вачів. У нас була ціна 7200 гри-
вень за тисячу кубометрів газу. Її
буде зменшено до 6879 гривень».

На запитання чому це рішен-
ня таке важливе для майбут-
нього країни, глава уряду
відповів лаконічно, що, мовляв,

економічно необгрунтовані та-
рифи завжди дотувала держа-
ва. Цей процес соціально
несправедливий. Дер-
жбюджет брав ресурс з
податків і спрямовував йо-
го на дефіцит Нафтогазу. 

153 млрд грн
витрачено в Україні торік на енергетичні

субсидії. 25 млрд із них припало на
субсидії домогосподарствам

2



�����телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, �факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію 
ПУБлІЧноГо аКЦІонЕРноГо товаРИства «лЕГБанК» оголошує аукціон з реалізації
активів ПУБлІЧноГо аКЦІонЕРноГо товаРИства «лЕГБанК» шляхом відступлення
прав вимоги за кредитами іншим фінансовим установам, який проводитиметься на елек-
тронному торговому майданчику Української універсальної біржі (www.uub.com.ua)

Місцезнаходження кредитних справ: м. Київ, вул.Жилянська, 27. 
Умови продажу:
1. Аукціон  проводиться відповідно до Правил біржової торгівлі на Українській універсальній біржі та

Регламенту організації та проведення торгів на електронному майданчику Української універсальної біржі.
Переможець аукціону зобов'язаний сплатити Українській універсальній біржі винагороду за проведення
аукціону. Порядок прийняття участі в аукціоні в електронній формі розміщений на веб-сайті Виконавця:
http://uub.com.ua. 

2. Лот №1 виставляється на продаж на другий аукціон.
3. Вартість Лота №1 – вказана з урахуванням зменшення початкової ціни на 20%.
4. Учасники аукціону сплачують:
- реєстраційний внесок  – 689 (шістсот вісімдесят дев’ять) гривень 00 копійок, в т.ч. ПДВ, на поточний

рахунок № 26000000001643 в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614, код ЄДРПОУ 25158707, отри-
мувач – Українська універсальна біржа;

- гарантійний внесок – 10% (десять відсотків) від початкової ціни продажу лота (без ПДВ) на поточний
рахунок № 26007000000380 в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614, код ЄДРПОУ 25158707, отри-
мувач – Українська універсальна біржа. 

5. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
6. Крок аукціону – 1 % (один відсоток)  від початкової ціни лота. 
7. Якщо протягом однієї години з початку аукціону від зареєстрованих учасників не надійде жодної цінової

пропозиції, то початкова ціна лоту зменшується на 10%.
8. Аукціон відбудеться за наявності одного учасника.
9. Витрати по організації та проведенню аукціону покладаються на покупця (переможця аукціону), який

в момент подання заяви на участь в аукціоні укладає договір про умови участі в аукціоні з Виконавцем.
10. Переможець аукціону укладає договір купівлі-продажу протягом «10» календарних днів з дати повної

сплати за придбане на аукціоні майно. Переможець аукціону сплачує в безготівковій формі кошти за при-
дбане на аукціоні майно за вирахуванням суми гарантійного внеску на розрахунковий рахунок Замовника
№32071101901026 в Національному банку України, МФО 300001, отримувач ПАТ «ЛЕГБАНК» (в стадії лік-
відації), код ЄДРПОУ 14291780, протягом «5» робочих днів з дати підписання протоколу аукціону. Гаран-
тійний внесок, сплачений переможцем аукціону, зараховується до ціни продажу майна, що підлягає сплаті.

11. Ознайомитись з активами, що пропонуються до продажу на аукціоні, можна щодня, крім ви-
хідних днів, з 10.00 до 16.00 за їх місцезнаходженням, попередньо зателефонувавши за телефоном
(050) 465-55-44.

Час початку аукціону: о 14 год. 00 хв. 17.05.2016 року.
Місце проведення аукціону (у формі електронних торгів): www.uub.com.ua.
Прийом заяв на участь в аукціоні проводиться за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 55, к. 413 та

закінчується 16.05.2016 р. о 17 год. 00 хв. 
Охочим придбати активи звертатися до служби з організації аукціону: 01601, м. Київ, вул. Б.Хмельниць-

кого, буд. 55, оф. 413, тел. (044) 278-04-27, щоденно, крім вихідних, з 09.00 до 17.00.

Державна служба геології та надр України 
оголошує
Перелік

ділянок надр місцевого значення, які пропонуються для надання спе-
ціальних дозволів на користування надрами, відповідно до абзацу
третього пункту 8 Порядку надання спеціальних дозволів на корис-
тування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Ук-
раїни від 30.05.2011 № 615

Заява разом із зазначеними у додатку 1 документами щодо отри-
мання спеціальних дозволів на користування надрами зазначених ді-
лянок надр приймається від претендентів Державною службою геології
та надр України за адресою: 03680, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16, кім.
325.

Останній день подання заявок 30 травня 2016 року до 16 години.
З усіх питань звертатися: 03680, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16, кім.

416.
Державна служба геології та надр України.
Контактні особи:
1. Земська Світлана Анатоліївна – тел. (044) 456-50-61 (к. 416).
2. Шевченко Оксана Григорівна – тел. (044) 456-50-61 (к. 416).

Дарницький районний суд 
м. Києва викликає відповідачку
Ганюк Тамару Олександрівну, ос-
таннє місце реєстрації якої: 
м. Київ, вул. Б. Гмирі, 6, кв. 134, у
судове засідання, яке відбу-
деться 17.05.2016 року об 11
год. 50 хв. за адресою: м. Київ,
вул. Кошиця, 5-а, каб. 204, для
участі в судовому розгляді ци-
вільної справи за позовом ТОВ
«Ковальська-Житлосервіс» до
Ганюк Тамари Олександрівни
про стягнення заборгованості.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення

про виклик, відповідачка вважа-
ється повідомленою про день, час
та місце розгляду справи і в разі
неявки до суду справа може бути
розглянута за її відсутності.

Відповідачка у випадку неявки
в судове засідання зобов’язана
повідомити суд про поважність
причини неявки.

Суддя О. М. Колесник

Рубіжанський міський суд Луганської області викликає
як відповідача Халатову Наталію Григорівну у цивільній
справі № 425/819/16-ц, 2/425/251/16 за позовом Лукіної Ка-
терини Савеліївни до Халатової Наталії Григорівни, зацікав-
лена особа — Служба в справах дітей Рубіжанської міської
ради про позбавлення батьківських прав, у судове засідання,
яке відбудеться 04 травня 2016 року о 14 год. 30 хв. в при-
міщенні Рубіжанського міського суду. У разі неявки відпо-
відачів у судове засідання, суд розглядатиме справу без
Вашої участі згідно ст. 169 ЦПК України. Адреса суду: Лу-
ганська область, 
м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Суддя О.Л. Овчаренко

Рубіжанський міський суд Луганської області викликає
як відповідача Потайчук Оксану Анатоліївну у цивільній
справі № 425/635/16-ц; 2/425/225/16 за позовом Петренка
Ігоря Володимировича до Потайчук Оксани Анатоліївни про
розірвання шлюбу, у судове засідання, яке відбудеться 05
травня 2016 року о 08 год. 20 хв. в приміщенні Рубіжан-
ського міського суду.

У разі неявки відповідачів у судове засідання, суд розгля-
датиме справу без Вашої участі згідно ст. 169 ЦПК України.

Адреса суду: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру,
34.

Суддя О.Л. Овчаренко

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає Лугову Світлану Василівну, 17.09.1978 р.н., останнє
відоме місце проживання: м. Луганськ, кв. Ольховський,
10/265, як відповідача в судове засідання по цивільній справі
№ 409/826/16-ц за позовом Лугового Андрія Івановича про
розірвання шлюбу, що відбудеться 05.05.2016 року о 08:30
год. в приміщенні суду за адресою: 92200, Луганська об-
ласть, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2, тел. 2-27-92.

Із опублікуванням цього оголошення відповідач вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день та місце
проведення судового засідання.

Суддя В. Г. Скворцова

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті повідомляє, що 22 березня 2016 року розгля-
нуто цивільну справу №409/502/16-ц за заявою
Осичнюка Євгена Вікторовича про відновлення втра-
ченого судового провадження по цивільній справі 
№ 434/994/14-ц Артемівського районного суду
м. Луганська за позовом Осичнюка Євгена Вікторо-
вича до Скворцова Геннадія Васильовича про стяг-
нення заборгованості за договором позики та
винесено рішення про задоволення позову в по-
вному обсязі.

Суддя Полєно B.C.

 

№  
лоту 

Кредитний 
договір № 

Дата 
початку 

Дата 
закінчення 

Інформація про забезпечення 
виконання зобов’язань за 
кредитним договором 

Початкова ціна 
№1 без ПДВ (не 
оподатковується 
ПДВ), грн. 

Гарантійний 
внесок по 
кожному лоту 
(без ПДВ), грн. 

1 01/10КЮ 24.12.2010 22.12.2014 Нерухоме майно (комплекс 
будівель та споруд цукрового 
заводу), (Черкаська область, 
м.Сміла, вул. Р.Люксембург, 6). 
Обладнання виробничого цеху 
заводу (Черкаська область,  
м. Сміла, вул. Р.Люксембург, 6) 

6 532 545,36 653 254,54 

 

06.04.2016 року Макарів-
ський районний суд Київської
області в цивільній справі 
№ 370/3361/15-ц за позовом
Секелик Зоряни Богданівни
до Ордека Серхала про розір-
вання шлюбу — виніс заочне
рішення про задоволення по-
зову.

Суддя М. Ю. Устимчук

Судновий білет з борто-

вим номером «ОДА-3668-К»,

який належить Таргонському

Сергію Віталійовичу, 

вважати недійсним

у зв’язку з втратою.

ТОВ «Праволенд» 06.05.2016 р. о 10:00 годині про-
водитиме встановлення меж земельної ділянки ТОВ «ФЕ-
ЛІКС» за адресою: вул. О. Сабурова, 13-А у Деснянському
районі м. Києва. Просимо суміжних землекористувачів: КП
«Київжитлоспецексплуатація», ТОВ «Сіметра» та підприєм-
ство з іноземною інвестицією у формі Товариства з обме-
женою відповідальністю «Фалбі» з’явитись для погодження
актів прийомки-передачі межових знаків. У разі неявки акти
вважаються погодженими.

Василівський районний суд Запорізької області викликає
в судове засідання Бориносову Юлію Станіславівну як від-
повідача по цивільній справі №2/311/389/2016 (311/544/16-ц)
за позовом Таврійського державного агротехнологічного
університету до Бориносової Юлії Станіславівни про стяг-
нення заборгованості. Судове засідання відбудеться 18
травня 2016 року о. 08.00 год. в приміщенні Василівського
районного суду Запорізької області за адресою: вул. Радян-
ська, 2, м. Василівка, Запорізька область.

Суддя І.В. Кочева

У зв’язку із втратою пе-

чатки Приватного підпри-

ємства «Кідспроект», код

ЄДРПОУ 34795920, 

вважати її недійсною.

 оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення 

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 квітня 2016 р. № 309
Київ

Про здійснення додаткового випуску 
і розміщення облігацій зовнішніх державних

позик України 2015 року 
та державних деривативів

Відповідно до пункту 15 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про
Державний бюджет України на 2016 рік» Кабінет Міністрів України 
Постановляє:

1. Міністерству фінансів здійснити правочини з державним боргом за держав-
ними зовнішніми запозиченнями та гарантованим державою боргом за зовнішніми
кредитами (позиками), обслуговування та погашення яких здійснюється за рахунок
коштів державного бюджету згідно з переліком, затвердженим постановою Кабі-
нету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 912 «Про здійснення у 2015 році
правочинів з державним та гарантованим державою боргом з метою його реструк-
туризації і часткового списання» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 90, ст. 3045),
шляхом додаткового випуску і розміщення облігацій зовнішніх державних позик
України 2015 року та додаткового випуску і розміщення державних деривативів.

2. Установити, що:
додаткові випуски та розміщення облігацій зовнішніх державних позик України

2015 року кожної з дев’яти серій і додаткові випуски та розміщення державних де-
ривативів здійснюються відповідно до Умов випуску і розміщення (в тому числі
додаткових випусків і розміщень) облігацій зовнішніх державних позик України
2015 року та Умов випуску і розміщення (в тому числі додаткових випусків і роз-
міщень) державних деривативів, затверджених постановою Кабінету Міністрів Ук-
раїни від 11 листопада 2015 р. № 912 «Про здійснення у 2015 році правочинів з
державним та гарантованим державою боргом з метою його реструктуризації і час-
ткового списання» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 90, ст. 3045), з урахуван-
ням того, що:

обсяг (основна сума) додаткового випуску та розміщення облігацій першої серії
становить 97 467 000 доларів США;

обсяг (основна сума) додаткового випуску та розміщення облігацій другої серії
становить 73 307 000 доларів США;

обсяг (основна сума) додаткового випуску та розміщення облігацій третьої серії
становить 31 521 000 доларів США;

обсяг (основна сума) додаткового випуску та розміщення облігацій четвертої
серії становить 28 872 000 доларів США;

обсяг (основна сума) додаткового випуску та розміщення облігацій п’ятої серії
становить 25 117 000 доларів США;

обсяг (основна сума) додаткового випуску та розміщення облігацій шостої серії
становить 23 985 000 доларів США;

обсяг (основна сума) додаткового випуску та розміщення облігацій сьомої серії
становить 22 855 000 доларів США;

обсяг (основна сума) додаткового випуску та розміщення облігацій восьмої серії
становить 22 536 000 доларів США;

обсяг (основна сума) додаткового випуску та розміщення облігацій дев’ятої серії
становить 20 933 000 доларів США;

відсотковий дохід, нарахований на зазначені облігації з 1 вересня 2015 р.
(включно) до 29 лютого 2016 р. (включно), буде сплачений 12 травня 2016 р.;

обсяг (сукупна умовна сума) додаткового випуску та розміщення державних
деривативів становить 84 059 000 доларів США.

3. Уповноважити Міністра фінансів Данилюка Олександра Олександровича:
1) здійснити правочини, передбачені цією постановою;
2) укласти відповідні договори та підписати інші документи, пов’язані із вчинен-

ням правочинів, передбачених цією постановою.
4. Міністерству фінансів забезпечити виконання цієї постанови.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН 

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 квітня 2016 р. № 310
Київ

Про здійснення правочинів 
з гарантованим державою боргом

Відповідно до пункту 15 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про
Державний бюджет України на 2016 рік» Кабінет Міністрів України Постановляє:

1. Міністерству фінансів здійснити правочини з гарантованим державою боргом
за зовнішнім кредитом Державного агентства автомобільних доріг, залученим під
державну гарантію у 2009 році із строком погашення у 2017 році, обслуговування
та погашення якого здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, шляхом
зміни умов діючого кредиту, що включає заміну позичальника такого боргового
зобов’язання на державу з одночасним обміном такого державного боргу на до-
датково випущені та розміщені облігації зовнішніх державних позик України 2015
року першої серії з датою погашення 1 вересня 2019 р. і додатково випущені та
розміщені державні деривативи. 

2. Установити, що:
1) додатковий випуск та розміщення облігацій зовнішніх державних позик Ук-

раїни 2015 року першої серії з датою погашення 1 вересня 2019 р. і додатковий
випуск та розміщення державних деривативів здійснюються відповідно до Умов
випуску і розміщення (в тому числі додаткових випусків і розміщень) облігацій зов-
нішніх державних позик України 2015 року та Умов випуску і розміщення (в тому
числі додаткових випусків і розміщень) державних деривативів, затверджених по-
становою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 912 «Про здійс-
нення у 2015 році правочинів з державним та гарантованим державою боргом з
метою його реструктуризації і часткового списання» (Офіційний вісник України,
2015 р., № 90, ст. 3045), з урахуванням того, що:

обсяг (основна сума) додаткового випуску та розміщення таких облігацій ста-
новить 78 535 000 доларів США;

відсотковий дохід на такі облігації нараховується з 1 березня 2016 р. (включно)
та сплачується щороку 1 березня та 1 вересня починаючи з 1 вересня 2016 р.;

обсяг (сукупна умовна сума) додаткового випуску та розміщення державних
деривативів становить 25 200 000 доларів США;

2) відповідно до пункту 37 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюд-
жетного кодексу України прострочена заборгованість Державного агентства авто-
мобільних доріг перед державою не виникає в результаті вчинення правочинів,
передбачених пунктом 1 цієї постанови.

3. Уповноважити Міністра фінансів Данилюка Олександра Олександровича та
Голову Державного агентства автомобільних доріг Батищева Андрія Васильовича:

1) здійснити правочини з державним боргом та гарантованим державою боргом,
передбачені цією постановою;

2) укласти відповідні договори та підписати інші документи, пов’язані із вчинен-
ням правочинів, передбачених цією постановою.

4. Міністерству фінансів забезпечити виконання цієї постанови.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН 

ПОСТАНОВА
від 6 квітня 2016 р. № 283

Київ

Про визнання такими, що втратили чинність, 
деяких постанов Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України Постановляє: 
Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України

згідно з переліком, що додається. 
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України

від 6 квітня 2016 р. № 283
ПЕРЕлІК

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 р. № 155 «Про за-

твердження Порядку звільнення від обкладення акцизним збором оборотів з реа-
лізації легкових, вантажно-пасажирських автомобілів, мотоциклів, що
виробляються українськими підприємствами усіх форм власності» (Офіційний віс-
ник України, 1998 р., № 7, ст. 249).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 1998 р. № 686 «Про вне-
сення доповнення до Порядку звільнення від обкладення акцизним збором обо-
ротів з реалізації легкових, вантажно-пасажирських автомобілів, мотоциклів і шин
пневматичних гумових для легкових автомобілів, що виробляються українськими
підприємствами усіх форм власності» (Офіційний вісник України, 1998 р., № 20,
ст. 732).

3. Пункт 20 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затвер-
джених постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1758 (Офі-
ційний вісник України, 2002 р., № 1, ст. 4).

4. Пункт 7 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затвер-
джених постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. № 1493 (Офі-
ційний вісник України, 2002 р., № 42, ст. 1925).

   
 
№ 
п/п 

Об’єкт надрокористування Початкова ціна 
продажу 
дозволу,  
тис. грн. 

Назва об’єкта 
користування 

Вид 
корисної 
копалини 

Вид 
користування 

надрами 

Місце 
розташування 

1 2 3 4 5 6 
1. Вельбівненська-3 

ділянка 
пісок геологічне 

вивчення 
Рівненська обл., 
Острозький р-н 

15,81 
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оголошення
На підставі Конвенції про правову допомогу і правові

відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах
Краснолиманський міський суд Донецької області на ви-
конання доручення суду Рогачовського району Гомель-
ської області Республіки Білорусь сповіщає громадянку
Федоренко Ірину Михайлівну, яка проживає за адресою:
вулиця Новотроїцька, будинок 11, квартира 1, місто До-
нецьк, Україна, що 25 серпня 2016 року (резервна дата
- 23 вересня 2016 року) о 10 годині в приміщенні суду
за адресою: вулиця Володарського, будинок 57, місто
Рогачов, Гомельська область, Республіка Білорусь, від-
будеться розгляд цивільної справи за позовом Рогачев-
ського споживчого товариства до Федоренко Ірини
Михайлівни про стягнення заборгованості за договором
купівлі-продажу товару в кредит з розстроченням пла-
тежу.

З розміщенням оголошення відповідачка вважається
повідомленою про дату, час та місце розгляду справи в
суді Рогачевського району Гомельської області Респуб-
ліки Білорусь.

Федоренко Ірині Михайлівні пропонується до
05.05.2016 року прибути до Краснолиманського мі-
ського суду Донецької області за адресою: вул. Неза-
лежності, 13, м. Лиман, Донецька область, з метою
отримання копії позовної заяви, допиту, надання пояс-
нень та/або заперечень.

Суддя Мірошниченко О. В.

Овідіопольський районний суд Одеської області пові-
домляє, що в Овідіопольському районному суді Одеської
області суддею Куркан М.М. 20 червня 2016 року 
о 09 год. 15 хв. буде слухатися цивільна справа 
№ 509/2442/15-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Ме-
дянки Олександри Володимирівни, Ріхтер Наталії Воло-
димирівни, Крамсакової Тетяни Миколаївни,
Позднякової Ганни Георгіївни, Григораш Олени Євге-
нівни, Лапшина Вячеслава Анатолійовича, Троніна Арка-
дія Віталійовича, Морозюк Катерини Владиленівни про
стягнення заборгованості шляхом звернення стягнення
на предмет іпотеки.

Овідіопольський районний суд Одеської області про-
понує Медянці Олександрі Володимирівні, Ріхтер Наталії
Володимирівні, Крамсаковій Тетяні Миколаївні, Поздня-
ковій Ганні Георгіївні, Григораш Олені Євгенівні, Лап-
шину Вячеславу Анатолійовичу, Троніну Аркадію
Віталійовичу, Морозюк Катерині Владиленівні подати до
суду пояснення, заперечення та всі наявні в них докази
у справі особисто або через представника.

У разі неявки Медянки Олександри Володимирівни,
Ріхтер Наталії Володимирівни, Крамсакової Тетяни Ми-
колаївни, Позднякової Ганни Георгіївни, Григораш Олени
Євгенівни, Лапшина Вячеслава Анатолійовича, Троніна
Аркадія Віталійовича, Морозюк Катерини Владиленівни
на судове засідання, справа буде розглянута за їхньої
відсутності.

Суддя М. М. Куркан

Вишгородський районний суд Київської області
повідомляє, що Пилипчук Руслан Володимирович
викликається в судове засідання як відповідач у ци-
вільній справі за позовом Пилипчук Людмили Воло-
димирівни до Пилипчука Руслана Володимировича
про зняття з реєстрації місця проживання.

Судове засідання відбудеться 16 травня 2016 року
о 14 годині 30 хвилин за адресою: м. Вишгород, вул.
Кургузова, 7, кабінет № 17.

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

Суддя М.Б. Баличева

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача Літовченка Віталія Вікторовича для
участі в цивільній справі за позовом ПАТ «Укрсоцбанк»
до Літовченка Віталія Вікторовича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, яка відбудеться 13
травня 2016 року о 15.00 годині у приміщенні суду за ад-
ресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Комсо-
мольська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін
вони вважаються повідомленими про час та місце слу-
хання справи.

У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В.А. Карягіна

В провадженні Київського районного суду м. Одеси
знаходиться цивільна справа за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «УкрСоцбанк» до Залізняк Ніни
Іванівни та Каназірського Олександра Васильовича, 3-і
особи: Меламуд Тетяна Іванівна, Трофімова Ірина Ана-
толіївна, Яковлева Юлія Євгенівна про звернення стяг-
нення на предмет іпотеки, у зв’язку з чим повідомляємо
3-ю особу Трофімову Ірину Анатоліївну про те, що на-
ступне судове засідання відбудеться 19 травня 2016
року о 14 год. 00 хв. в приміщенні Київського районного
суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 3б,
каб. 215.

Суддя О.М. Куриленко

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85000,
Донецька область, м. Добропілля, вул. Радянська, 39А) розглядає
цивільні справи за позовом Публічно-акціонерного товариства «Ук-
рсоцбанк» до Полушина Сергія Миколайовича, Морщ Ірини Васи-
лівни про стягнення боргу за кредитними договорами. Відповідачі
у справах Полушин Сергій Миколайович, офіційно зареєстрований
за адресою: м. Харцизьк Донецької області, вул. Б. Осташко, б. 27,
Морщ Ірина Василівна, 1973 року народження, офіційно зареєс-
трована за адресою: м. Харцизьк Донецької області, вул. Відрод-
ження, б. 1, викликаються на 06 травня 2016 року об 11.30 год. до
суду, каб. № 1, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справи будуть розглянуті у
їх відсутності.

Суддя Тітова Т.А.

Бердянським міськрайонним судом Запорізької
області (суддя Прінь І.П., за адресою: м. Бердянськ,
вул. Комунарів, 64, каб. № 302) 18 травня 2016 року
о 08 годині 30 хвилин буде розглядатися цивільна
справа за позовом Рябової Надії Миколаївни до Ря-
бова Анатолія Євгенійовича про розірвання шлюбу.

В судове засідання викликається як відповідач
Рябов А.Є. У разі неявки відповідача справа буде
розглянута за наявними у справі матеріалами.

Суддя І.П. Прінь

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає як відповідачів Юхнову Ірину Олек-
сіївну, м. Луганськ, кв. Мирний, 13/4; Юхнова Євгена
Олексійовича, м. Луганськ, кв. Мирний, 13/4, в су-
дове засідання по цивільній справі № 409/902/16-ц
за позовом ПАТ «УкрсоцБанк» про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, що відбудеться
24.05.2016 року о 09 год. за адресою: 92200, смт Бі-
локуракине, пл. Шевченка, 2.

Із опублікуванням цього оголошення відповідачі
вважаються належним чином повідомленими про
час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя В.Г. Скворцова

Сватівський районий суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає як відповідачів Кузне-
цова Максима Владиславовича та Кузнецову Анастасію
Олександрівну в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/6465/15-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства «Укрсоцбанк» до Кузнецова Максима Вла-
диславовича, Кузнецової Анастасії Олександрівни про
стягнення заборгованості, що відбудеться 10 травня
2016 року о 09.00 год.

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

Суддя О.М. Попова

Личаківський районний суд м. Львова викликає Цим-
балу Едварда Романовича (останнє відоме місце прожи-
вання: м. Хмельницький, вул. Завадського, 14/1) як
відповідача у судове засідання по цивільній справі 
№ 2/463/861/2016 (463/4621/15-ц) за позовом Цимбали
Любов Едуардівни до Цимбали Едварда Романовича про
визнання права власності в порядку спадкування за за-
коном, що відбудеться 11 травня 2016 р. о 12 год. 00 хв.
у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б.
Лепкого, 16, зал судових засідань № 10.

В разі неявки відповідача у вказане судове засідання,
суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст.
169 ЦПК України.

Суддя Гирич С.В.
Герцаївський районний суд Чернівецької області ви-

кликає Дерев’янко Інну Геннадіївну, 04.12.1971 р.н., ос-
таннє відоме місце проживання: вул. Соколовського,
24/39, м. Горлівка, 47, Донецька область, як відповідача
в судове засідання по цивільній справі № 2/714/51/16;
ЄУН: 714/23/16-ц за позовом Дерев’янка Олександра Іва-
новича до Дерев’янко Інни Геннадіївни про припинення
стягнення аліментів, звільнення від сплати заборгова-
ності по аліментах, стягнення аліментів на утримання ма-
лолітньої дитини у твердій грошовій сумі, на 10.00
годину 10 травня 2016 року за адресою: м. Герца, вул.
Центральна, 20, Чернівецька область. У разі неявки в су-
дове засідання справу буде розглянуто без вашої участі.

Суддя Костишин Н. Я.

Рокитнянський районний суд Київської області
повідомляє Лапенка Володимира Анатолійовича, що
цивільна справа № 2/375/164/16 за позовом ПАТ КБ
«Приват Банк» до Лапенка Володимира Анатолійо-
вича про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором, призначена до судового розгляду на 10.00
годину 06.05.2016 року за адресою: смт Рокитне Ки-
ївської області, вул. Заводська, 11.

В разі неявки справа буде розглянута у вашу від-
сутність на підставі наявних доказів.

Суддя Л. М. Нечепоренко

Козелецький районний суд Чернігівської області
викликає відповідача Грищенка Андрія Вікторовича,
зареєстрованим місцем проживання якого є: с. Жу-
ківщина, вул. Жовтнева, буд. 59-А Козелецького
району Чернігівської області, в судове засідання на
5 травня 2016 року о 09.25 год. (вул. Свято-Преоб-
раженська, 7, смт Козелець, Чернігівська область,
17000) у справі за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
до Грищенка Андрія Вікторовича про стягнення за-
боргованості.

Суддя Бузунко О. А.

Оболонський районний суд м. Києва викликає
Кравченка Радіка Нурболайовича, останнє відоме
місце проживання: м. Київ, вул. Вишгородська, буд.
10, кв. 107, як відповідача по цивільній справі за по-
зовом Публічного акціонерного товариства Комер-
ційний банк «ПриватБанк» до Кравченка Радіка
Нурболайовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 26 травня 2016 р. о
09 год. 45 хв. у приміщенні Оболонського районного
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимо-
шенка, 2-є, каб. 22.

Суддя І. В. Белоконна
Славутський міськрайсуд Хмельницької області пові-

домляє, що 5 травня 2016 року о 09 годині 00 хвилин у
Славутському міськрайонному суді по вул. Миру, 16
Хмельницької області, буде розглядатися цивільна справа
за позовом Публічного акціонерного товариства Комерцій-
ний банк «Приватбанк» до Скоробогатого Віталія Мико-
лайовича, 13.02.1982 р.н., жителя: м. Славута, вул.
Б.Хмельницького, буд. 156 Хмельницької області, про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Явка відповідача Скоробогатого B.М. обов’язкова.
Відповідач Скоробогатий В.М. повинен надати запере-

чення проти позову та докази, якими він обґрунтовується.
В разі неявки відповідача справа буде розглянута без його
участі.

Суддя В. І. Зеленська

В провадженні Бердянського міськрайонного суду знахо-
диться цивільна справа № 310/934/16-ц за позовом Націо-
нальної академії Національної гвардії України до Фільчакова
Дениса Сергійовича про стягнення витрат, пов’язаних з ут-
риманням курсанта у вищому навчальному закладі.

Розгляд справи призначено на 17.05.2016 р. о 14 годині
00 хвилин у приміщенні Бердянського міськрайонного суду
за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комуна-
рів, 64, каб. 406, суддя Троценко Т.А., тел. (06153)3-55-31.

Суд викликає Фільчакова Дениса Сергійовича як відпові-
дача.

Явка відповідача до суду обов’язкова. В разі неявки від-
повідача справа буде розглянута за наявними матеріалами.

Суддя Т. А. Троценко

ПОВІСТКА 
ПРО ВИКЛИК В СУД ОБВИНУВАЧЕНОГО

В провадженні Лугинського районного суду Житомирської
області знаходиться спеціальне кримінальне провадження 
№ 22014101110000094 стосовно Гулієва Бадир Бакіра Огли,
24.04.1965 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочи-
нів, передбачених ч. 3 cт. 27, ч. 5 cт. 191, ч. 3 cт. 27, ч. 2 ст. 204
КК України.

Обвинувачений Гулієв Бадир Бакір Огли, зареєстрований за
адресою: вул. Слов’янська, 3, кв. 85, м. Красний Лиман Донець-
кої обл. та проживаючий за адресою: вул. Івана Мазепи, 12-а,
кв. 1, м. Київ. На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, вам
необхідно з’явитись 10 травня 2016 року о 10 год. 30 хв. у судове
засідання до суду за адресою: Житомирська область, Лугин-
ський район, смт Лугини, вул. К.Маркса, 2-а.

Суддя І. І. Денисюк

Володарський районний суд Донецької області (87000,
смт Нікольське, пров. Ярослава Мудрого, 3) розглядає ци-
вільну справу за позовом Мадіянської Олени Олександрівни
до Каріцького Олега Олександровича про усунення перешкод
у користуванні власністю шляхом зобов’язання звільнити
житлове приміщення і зняття з реєстрації.

Відповідач по справі Каріцький Олег Олександрович, який
мешкає: Донецька область, Володарський район, с. Гранітне,
вул. Вишнева, 13, викликається на 6 травня 2016 року о 10.00
год. до суду для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він по-
винен повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за його відсутності.

Суддя Доценко С. І.
Білгород-Дністровський міськрайонний суд Оде-

ської області викликає як відповідача Балицьку Вік-
торію Валеріївну в судове засідання, яке відбудеться
12.05.2016 року об 11.00 годині в приміщенні Білго-
род-Дністровського міськрайонного суду за адре-
сою: м. Білгород-Дністровський, вул. Військової
Слави (Енгельса), 27 (зал судових засідань 37) по
цивільній справі 495/9431/15-ц за позовом Воздви-
женської Т.С. про прийняття спадщини.

У разі неявки в судове засідання справа може
бути розглянута у вашу відсутність.

Суддя О. Д. Гайда-Герасименко

Солом’янський районний суд міста Києва (м. Київ,
вул. М. Кривоноса, 25, каб. 23) викликає на
18.05.2016 р. об 11 год. 30 хв. Бахуринську Мирос-
лаву як відповідача у цивільній справі
№760/21182/15-ц (№2-498/16) за позовом ТОВ
«АУКРО Україна» до ТОВ «Хостінг Україна», Бахурин-
ської Мирослави про припинення порушення прав
інтелектуальної власності на торговельну марку.

У разі неявки справу буде розглянуто за відсут-
ності відповідача.

Суддя Оксюта Т. Г.

Святошинський районний суд м. Києва викликає
відповідача Паука Євгенія Валерійовича в судове за-
сідання на 20 травня 2016 р. о 08 год. 45 хв., при-
значене в приміщенні Святошинського районного
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська,
142, по цивільній справі за позовом представника
Маяровської Тетяни Іванівни-Казанцева Кирила
Олександровича до Паука Євгенія Валерійовича про
стягнення суми заборгованості за договором по-
зики. В разі неявки відповідача Паука Є.В. у судове
засідання слухання справи буде відбуватись у його
відсутність.

Суддя Морозова М. О.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає
цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Кули-
кова Гліба Сергійовича, Куликова Сергія Володимировича
про стягнення заборгованості. Відповідачі у справі: Кули-
ков Гліб Сергійович, Куликов Сергій Володимирович, ос-
таннє відоме місце проживання: Донецька область, 
м. Горлівка, вул. Великан, буд. 23, кв. 121, викликаються
на 11 травня 2016 року о 09 годині 00 хвилин до суду для
участі в 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 їхню відсутність.

Суддя Алексєєнко І. П.
Сватівським районним судом Луганської області викликаються до суду:
- Мазніченко Лідія Володимирівна (останнє відоме місце проживання: 94400, Луганська

обл., м. Краснодон, вул. Шевченка, буд. 51) на 14 годину 45 хвилин 05.05.2016 р. для участі
у розгляді справи № 426/6273/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

- Добровольська Світлана Миколаївна (останнє відоме місце проживання: 94443, Луган-
ська обл., м. Краснодон, с. Ізварине, вул. Вокзальна, 178 км) на 15 годину 00 хвилин
05.05.2016 р. для участі у розгляді справи № 426/6339/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.

- Вдовенко Тетяна Олександрівна (останнє відоме місце проживання: 91011, Луганська
обл., м. Луганськ, вул. Матросова, буд. 2б) на 15 годину 45 хвилин 05.05.2016 р. для участі
у розгляді справи № 426/6464/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

- Каширських Семен Олександрович (останнє відоме місце проживання: 94400, Луганська
обл., м. Краснодон, вул. Гоголя, буд. 34, кв. 8) на 15 годину 15 хвилин 06.05.2016 р. для
участі у розгляді справи № 426/6439/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

- Крикунова Олена Володимирівна (останнє відоме місце проживання: 94400, Луганська
обл., м. Краснодон, кв-л Лютикова, буд. 26, кв. 106) на 14 годину 30 хвилин 13.05.2016 р.
для участі у розгляді справи № 426/7018/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Суддя Пчолкін С.А.

Приазовський районний суд Запорізької об-
ласті викликає відповідача Демішева Едуарда
Анатолійовича, 15.04.1963 р.н., останнє відоме
місце проживання: Донецька область, Ново -
азовський район, с. Красноармійське, вул. Га-
гаріна, 5, у судове засідання по цивільній
справі №2/325/238/2016 (325/445/16-ц) за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Демішева Еду-
арда Анатолійовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором, яке
призначене на 25 травня 2016 року о 09 годині
00 хвилин і відбудеться в приміщенні Приазов-
ського районного суду Запорізької області за
адресою: вул. Пушкіна, 5, смт Приазовське
Приазовського району Запорізької області.

З опублікуванням оголошення про виклик,
відповідач вважається повідомленим про час і
місце розгляду справи. Відповідач, згідно зі ст.
77 ЦПК України, зобов’язаний повідомити суд
про зміну свого місця проживання (перебу-
вання) та про причини неявки в судове засі-
дання. В разі неявки до суду справа може бути
розглянута за відсутності відповідача на під-
ставі наявних доказів.

Суддя Пантилус О. П.

Добропільський міськрайонний суд До-
нецької області (85004, м. Добропілля До-
нецької області, вул. Банкова, буд. 39 «А»)
розглядає цивільну справу за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства КБ «Приват-
Банк» про стягнення заборгованості.

Відповідач Бадалян Сергій Сергійович,
25.09.1957 року народження, останнє місце
реєстрації: 85040, Донецька обл., Добропіль-
ський район, с. Світле, вул. Донецька, буд.
58, викликається на 13 травня 2016 року о
09.30 годині до Добропільського міськрай-
онного суду, кабінет № 14, для участі у роз-
гляді справи. До розгляду цивільної справи
пропонується надати суду письмові пояс-
нення та заперечення, а також усі наявні до-
кази по справі.

У випадку неприбуття до судового засі-
дання відповідача, необхідно повідомити суд
про причини неявки, інакше справу буде роз-
глянуто у його відсутність на підставі наявних
у ній даних чи доказів і ухвалено заочні рі-
шення. 

Суддя Хоменко Д. Є.

Глобинський районний суд Пол тавської
області викликає як відповідача Дехтярчука
Олександра Павловича (останнє відоме місце
проживання: с. Бугаївка Глобинського району
Полтавської області, вул. Жовтнева, буд. 14)
у судове засідання по цивільній справі за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Дехтярчука
Олександра Павловича про стягнення забор-
гованості по кредитному договору.

Судове засідання відбудеться 10 травня
2016 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Гло-
бинського районного суду Полтавської об-
ласті за адресою: м. Глобине, вул.
Центральна, 183/23.

Явка відповідача в судове засідання
обов’язкова. В разі неявки в судове засідання
без поважних причин або неповідомлення
про причини неявки справу буде розглянуто
за вашої відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд
про причини неявки в судове засідання.

Суддя Т. В. Левицька
Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської області викликає Мазніченко Клавдію Володимирівну

(останнє відоме місцезнаходження: Полтавська область, м. Кременчук, пров. Ушинського, 1, кв. 1 та Черкаська об-
ласть, м. Золотоноша, пров. Троїцький, 6) як відповідача в судове засідання в цивільній справі за позовом Публічного
акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» до Мазніченко Клавдії Володимирівни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Судове засідання відбудеться 23 травня 2016 року о 9 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Красіна, буд. 37/49.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутністю.
Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя Степура А. А.

В провадженні Приморського районного суду м. Одеси знаходиться цивільна справа №522/1921/16ц за позовом Офін-
гейм Галини Володимирівни, Офінгейма Генадія Олександровича до Щербаня Антона Олександровича, Слободяник Ольги
Володимирівни про витребування майна з чужого незаконного володіння.

Приморський районний суд м. Одеси викликає як відповідачів: Щербаня Антона Олександровича та Слободяник
Ольгу Володимирівну в судове засідання, яке відбудеться 17.05.2016 року о 15 год. 00 хв. у приміщенні Приморського
районного суду за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33 (зал судових засідань № 208).

Приморський районний суд пропонує відповідачам подати пояснення, заперечення та усі наявні докази по справі осо-
бисто або через представника. У разі вашої неявки в судове засідання, справа може бути розглянута у вашу відсутність.

Суддя Бойчук А. Ю.
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Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає
цивільну справу за позовом Дружківського дитячого бу-
динку-інтернату в інтересах Чернова Михайла Олександро-
вича до Чернової Ліани Леонідівни про стягнення аліментів.

Відповідачка по справі Чернова Ліана Леонідівна, що про-
живає за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Кри-
воносова, 38, викликається до суду на 11.05.2016 р. на 10.00
год. за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 210, 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 в її відсутність.

Суддя Н.З. Полтавець

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовом Пошиваної Людмили Анатоліївни до Пошиваного
Олексія Олександровича про стягнення аліментів на дитину.

Відповідач по справі Пошиваний Олексій Олександрович
(адреса: Донецька обл., м. Часів Яр, вул. Ковпака, 23) викли-
кається на 11.05.3016 року на 13 год. 40 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 по-
винен повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута у його відсутність.

Суддя Л.В. Шевченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
Шевченко Наталії Миколаївни до Шевченка Олега Олександро-
вича про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої ди-
тини.

Відповідач у справі Шевченко Олег Олександрович, що меш-
кає за адресою: м. Єнакієве Донецької області, вул. Коцюбин-
ського, 2, викликається на 10.00 годину 11 травня 2016 року до
суду, каб. № 306, для участі у розгляді вказаної справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки. В разі неявки відповідача
відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України справа буде розглянута
за його відсутності.

Суддя О.М. Павленко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 5) розглядає ци-
вільну справу № 219/10806/15-ц; 2/219/519/2016 за позовною
заявою Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до
Чернишової Людмили Володимирівни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Відповідачка по справі Чернишова Людмила Володимирівна
(останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: Донецька об-
ласть, м. Єнакієве, вул. Нахімова, буд. 56, кв. 45) викликається
10 травня 2016 року на 09 годину 30 хвилин до суду, каб. 301,
для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачка повинна по-
відомити суд про причину неявки, інакше справа буде
розглянута за її відсутності.

Суддя Конопленко О.С.
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№ 157) розглядає цивільну справу № 224/1236/16-ц за позо-
вом ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» до Шов-
куна С.М. про стягнення заборгованості. Відповідач у справі
Шовкун Сергій Миколайович, 20 лютого 1958 року народ-
ження, останнє відоме місце проживання: Донецька область,
м. Дебальцеве, мікрорайон Східний, 11/32. Відповідач викли-
кається до суду на 08 год. 30 хв. 10 травня 2016 року (корп.
№ 2, каб. № 21), для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У разі неприбуття відповідач повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за його відсутності.

Суддя О.В. Каліуш

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№ 157) розглядає цивільну справу № 233/670/16-ц за позо-
вом ПАТ «Укрсоцбанк» до Нерех Л.А. про стягнення забор-
гованості. Відповідачка у справі Нерех Людмила Анатоліївна,
25.04.1965 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька
область, м. Макіївка, вул. Філатова, 8/124, викликається до
суду на 08 год. 00 хв. 10 травня 2016 року (корп. № 2, каб. 
№ 21), для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У разі неприбуття відповідачка повинна по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за її відсутності.

Суддя О.В. Каліуш

Краматорський міський суд Донецької області (84000, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) 6 травня 2016 року
о 08.00 годині розглядає цивільну справу за позовом ПАТ
«Капітал» до Мірейка Олександра Євгеновича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі Мірейко Олександр Євгенович, ос-
таннє місце реєстрації: м. Краматорськ, вул. Кірова, 417 , ви-
кликається на 6 травня 2016 року о 08.00 годині до суду для
участі у справі по суті.

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

Суддя Демидова В.К.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бах-
мут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу 2/219/1589/2016 за позовом Брославської Інни Валері-
ївни до Брославського Сергія Сергійовича про надання до-
зволу на виїзд та в’їзд неповнолітньої дитини без згоди батька.

Відповідач Брославський Сергій Сергійович (останнє місце
реєстрації: 86420, Донецька область, м. Єнакієве, вул. Сара-
товська, 5/49) викликається на 04 травня 2016 року на 11.30
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 причину неявки, інакше справа буде роз-
глядатися у його відсутність.

Суддя Хомченко Л.І.
Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 28.03.2016 року ухвалено за-

очне рішення по цивільній справі № 409/351/16ц за

позовом Публічного акціонерного товариства комер-

ційного банку «Приватбанк» до Грабовця Віталія Ві-

талійовича, 23.01.1979 р.н., про стягнення

заборгованості за кредитним договором.

Суддя О.Г. Третяк

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 07.04.2016 року ухвалено за-

очне рішення по цивільній справі № 409/366/16ц за

позовом Публічного акціонерного товариства комер-

ційного банку «Приватбанк» до Кулик Євгена Кос-

тянтиновича, 24.09.1983 р.н., про стягнення

заборгованості за кредитним договором.

Суддя В.С. Полєно

Ткачук Оксана Валеріївна, 15.06.1980 р.н., останнє ві-
доме місце проживання якої: Донецька обл., м. Хар-
цизьк, с. Гірне, вул. Квартальна, буд. 19, кв. 2,
викликається до Добропільського міськрайонного суду
Донецької області як відповідач по цивільній справі
№ 227/1089/16-ц за позовом ПАТ Комерційний Банк
«ПриватБанк» до Ткачук Оксани Валеріївни про стяг-
нення заборгованості. Судове засідання відбудеться
04.05.2016 року о 09.00 год. в приміщенні суду за адре-
сою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова,
39А. У разі неявки відповідача до суду справу буде вирі-
шено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Корнєєва В.В.

Шаповалов Микола Миколайович, 26.01.1983 р.н., ос-
таннє відоме місце проживання якого: Донецька обл., 
м. Харцизьк, вул. Сеченова, буд. 3, кв. 5, викликається
до Добропільського міськрайонного суду Донецької об-
ласті як відповідач по цивільній справі № 227/1200/16-ц
за позовом ПАТ Комерційний Банк «ПриватБанк» до Ша-
повалова Миколи Миколайовича про стягнення забор-
гованості. Судове засідання відбудеться 04.05.2016 року
о 09.00 год. в приміщенні суду за адресою: Донецька об-
ласть, м. Добропілля, вул. Банкова, 39А. У разі неявки
відповідача до суду справу буде вирішено на підставі на-
явних у ній даних чи доказів.

Суддя Корнєєва В.В.
Шевченківський районний суд м. Чернівці викли-

кає Лучика Едуарда Васильовича, останнє відоме
місце проживання якого за адресою: м. Чернівці,
вул. Л.Українки, 19/4, як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Лучика Е.В. про стягнення
заборгованості на 09 годину 30 хвилин 10 травня
2016 року за адресою: м. Чернівці, вулиця Кафед-
ральна, 4, кабінет № 13.

У разі неявки відповідача в судове засідання
справу буде розглянуто у його відсутності на підставі
наявних у справі доказів. 

Голова суду  М.І. Данилюк

Приморський районний суд м. Одеси викликає в судове
засідання як відповідачів Шлемову Аліну Іллінічну, Тарана
Григорія Ілліча та Тарана Станіслава Антоновича у цивіль-
ній справі № 522/4470/16-ц за позовом Кожина Вадима Іго-
ровича до Шлемової Аліни Іллінічни, Тарана Станіслава
Антоновича, Тарана Григорія Ілліча про визнання договору
купівлі-продажу квартири дійсним, за участі третьої особи:
Товарної біржі «Центральна одеська біржа».

Судове засідання відбудеться 17 травня 2016 року о
16.45 годині у залі судових засідань № 223 суду за адре-
сою: м. Одеса, вул. Балківська, 33. В разі неявки відпові-
дачів у судове засідання суд розглядатиме справу за їх
відсутністю, а також суд зобов’язує повідомити про при-
чини такої неявки.

Суддя С.О. Погрібний

Прутська Лариса Анатоліївна, 18.01.1968 р.н., останнє
відоме місце проживання якої: Донецька обл., м. Хар-
цизьк, вул. Бірюзова, буд. 7, кв. 11, викликається до До-
бропільського міськрайонного суду Донецької області
як відповідач по цивільній справі № 227/1217/16-ц за по-
зовом ПАТ Комерційний Банк «ПриватБанк» до Прут-
ської Лариси Анатоліївни про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 04.05.2016 року о 09.00
год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область,
м. Добропілля, вул. Банкова, 39А. У разі неявки відпові-
дача до суду справу буде вирішено на підставі наявних
у ній даних чи доказів.

Суддя Корнєєва В.В.

Агєєв Сергій Валерійович, 17.01.1975 р.н., останнє ві-
доме місце проживання якого: Донецька обл., м. Іло-
вайськ, вул. Першотравнева, буд. 105, кв. 23,
викликається до Добропільського міськрайонного суду
Донецької області як відповідач по цивільній справі 
№ 227/1221/16-ц за позовом ПАТ Комерційний Банк
«ПриватБанк» до Агєєва Сергія Валерійовича про стяг-
нення заборгованості. Судове засідання відбудеться
04.05.2016 року о 09.00 год. в приміщенні суду за адре-
сою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова,
39А. У разі неявки відповідача до суду справу буде вирі-
шено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Корнєєва В.В.
В провадженні судді Бердянського міськрайонного

суду Ліхтанської Н.П. знаходиться цивільна справа за по-
зовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Задорожнього Григо-
рія Олександровича про стягнення заборгованості.

Судовий розгляд справи призначено о 09 годині 20
хвилин 23 травня 2016 року в приміщенні Бердянського
міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, 
м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 502.

Суд викликає як відповідача Задорожнього Григорія
Олександровича.

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

Суддя Н.П. Ліхтанська

В провадженні судді Бердянського міськрайонного
суду Ліхтанської Н.П. знаходиться цивільна справа за по-
зовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Русіна Євгена
Дем’яновича про стягнення заборгованості.

Судовий розгляд справи призначено о 09 годині 00
хвилин 26 травня 2016 року в приміщенні Бердянського
міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, 
м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 502.

Суд викликає як відповідача Русіна Євгена Дем’яно-
вича.

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

Суддя Н.П. Ліхтанська

Бердянським міськрайонним судом, що знахо-
диться за адресою: вул. Комунарів, 64, м. Бердянськ,
19 травня 2016 року о 16.15 годині буде проведено
судове засідання у цивільній справі № 310/1800/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Ларіної Тетяни
Вікторівни про стягнення заборгованості.

Суд викликає Ларіну Тетяну Вікторівну як відпові-
дача.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі
неявки відповідача судове засідання буде проведене
за наявними матеріалами.

Суддя З.П. Пустовіт

Бердянським міськрайонним судом, що знахо-
диться за адресою: вул. Комунарів, 64, м. Бердянськ,
19 травня 2016 року о 16.20 годині буде проведено
судове засідання у цивільній справі № 310/1598/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Мартинюка Івана
Юрійовича про стягнення заборгованості.

Суд викликає Мартинюка Івана Юрійовича як від-
повідача.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі
неявки відповідача судове засідання буде проведене
за наявними матеріалами.

Суддя З.П. Пустовіт
Бердянським міськрайонним судом, що знахо-

диться за адресою: вул. Комунарів, 64, м. Бердянськ,
19 травня 2016 року о 09.00 годині буде проведено
судове засідання у цивільній справі № 310/2126/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Лозового Єгора
Сергійовича про стягнення заборгованості.

Суд викликає Лозового Єгора Сергійовича як від-
повідача.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі
неявки відповідача судове засідання буде проведене
за наявними матеріалами.

Суддя З.П. Пустовіт

Бердянським міськрайонним судом, що знахо-
диться за адресою: вул. Комунарів, 64, м. Бердянськ,
19 травня 2016 року о 16.10 годині буде проведено
судове засідання у цивільній справі № 310/2073/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Шайкіної Тетяни
Миколаївни про стягнення заборгованості.

Суд викликає Шайкіну Тетяну Миколаївну як від-
повідача.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі
неявки відповідача судове засідання буде проведене
за наявними матеріалами.

Суддя З.П. Пустовіт

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа за позо-
вом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «ПРИВАТБАНК» до Батюс Олександра Петровича
про стягнення заборгованості.

Суд викликає як відповідача Батюс Олександра Пет-
ровича в судове засідання, яке відбудеться 10.05.16 року
о 09.15 годині в приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ,
вул. Комунарів, 64, каб. 506. Суддя Ревуцький С.І., тел.
(код 06153) 3-51-09. Явка до суду є обов’язковою. В разі
неявки справа буде розглянута за наявними матеріалами
в заочному порядку.

Суддя С.І. Ревуцький

Марківський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача Вайленко Інну Валентинівну на судове
засідання для розгляду цивільної справи за позовом
Публічного акціонерного товариства «БАНК ФОРУМ» до
Вайленко Інни Валентинівни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марків-
ського районного суду Луганської області о 10 годині 00
хвилин 04 травня 2016 р. за адресою: с. Марківка, пл.
Жовтнева, буд. 31 Луганської області.

У разі неявки в судове засідання суд розглядатиме
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В.М. Шкиря
Артемівський міськрайонний суд Донецької області

(84500, м. Бахмут, Донецька обл., вул. Миру, 5) розглядає
цивільну справу за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «ПриватБанк» до Мураренка Кос-
тянтина Володимировича про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Відповідач по справі Мураренко Кос-
тянтин Володимирович, що проживає за адресою: Донецька
область, м. Єнакієве, пр. Берегового, 29/22, викликається
до суду на 12.05.2016 р. о 09.30 год. за адресою: м. Бахмут,
вул. Миру, 5, каб. 210, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Н.З. Полтавець

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька обл., вул. Миру, 5) розглядає
цивільну справу за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «ПриватБанк» до Тимощенко
Галини Миколаївни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Відповідачка по справі Тимощенко Га-
лина Миколаївна, що проживає за адресою: Донецька
область, м. Єнакієве, вул. Сибірська, 19а, викликається до
суду на 13.05.2016 р. о 09.00 год. за адресою: м. Бахмут,
вул. Миру, 5, каб. 210, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Н.З. Полтавець

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька обл., вул. Миру, 5) розглядає
цивільну справу за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «ПриватБанк» до Хурцулави Олек-
сандра Михайловича про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Відповідач по справі Хурцулава Олек-
сандр Михайлович, що проживає за адресою: Донецька об-
ласть, м. Єнакієве, пр. 50 років Жовтня, 1/34, викликається
до суду на 12.05.2016 р. о 10.00 год. за адресою: м. Бахмут,
вул. Миру, 5, каб. 210, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Н.З. Полтавець

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька обл., вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «ПриватБанк» до Малиніна Юрія Вікторо-
вича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач по справі Малинін Юрій Вікторович, що проживає
за адресою: Донецька область, Єнакіївська міська рада, 
м. Юнокомунарівськ, вул. Шапошнікова, 9, викликається до
суду на 12.05.2016 р. о 10.30 год. за адресою: м. Бахмут, вул.
Миру, 5, каб. 210, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Н.З. Полтавець

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтав-
ської області викликає відповідача Тищенка Романа Олек-
сандровича (останнє відоме місце проживання:
Полтавська область, м. Кременчук, пр. Л.Українки (колиш-
ній пр. 50-річчя Жовтня), буд. 72, кв. 25) у судове засі-
дання по цивільній справі № 524/702/16-ц, 2/524/790/16 за
позовом Сазонової Ольги Юріївни до Тищенка Романа
Олександровича, ПАТ «Українська пожежно-страхова ком-
панія» про відшкодування матеріальної та моральної
шкоди, заподіяної внаслідок ДТП.

Судове засідання призначено на 10 год. 30 хв. 16 травня
2016 року в приміщенні суду за адресою: м. Кременчук,
вул. Першотравнева, 29/5, к. 25. Явка до суду обов’язкова.
У разі неявки відповідача Тищенка Романа Олександро-
вича, справа буде розглянута за відсутності цієї особи з ух-
валенням відповідного рішення на підставі наявних у ній
доказів.

Вказана особа зобов’язана повідомити суд про причини
неявки в судове засідання та зміну місця проживання або
знаходження.

Суддя С. Г. Нестеренко

Артемівський міськрайонний суд До-
нецької області (84500, м. Бахмут, Донецька
обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приват-
Банк» до Коршуна Сергія Миколайовича
про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Відповідач по справі Коршун
Сергій Миколайович, що проживає за адре-
сою: Донецька область, м. Єнакієве, вул.
Межлаука, 31/22, викликається до суду на
13.05.2016 р. о 09.30 год. за адресою: м.
Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 210, для участі у
розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття відповідача, він повинен
повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута в його відсутність.

Суддя Н.З. Полтавець

Марківський районний суд Луганської
області викликає як відповідача Сугрей
Валентину Іванівну на судове засідання
для розгляду цивільної справи за позовом
Публічного акціонерного товариства «Ук-
рсоцбанк» до Сугрей Валентини Іванівни
про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Судове засідання відбудеться в примі-
щенні Марківського районного суду Лу-
ганської області о 15 годині 00 хвилин 04
травня 2016 р. за адресою: с. Марківка,
пл. Жовтнева, буд. 31 Луганської області.

У разі неявки в судове засідання суд
розглядатиме справу без вашої участі на
підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В.М. Шкиря

Макарівський районний суд Київської
області повідомляє про те, що 18.05.2016
р. о 14.00 год. в приміщенні суду за адре-
сою: 08000, смт Макарів, Київська обл.,
вул. Димитрія Ростовського, 35, буде слу-
хатись цивільна справа за позовом Шаба-
нової Ольги Валентинівни до Шабанова
Асана Серверовича про розірвання шлюбу
та стягнення аліментів на утримання дітей.

Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази.

У випадку неприбуття відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неявки,
інакше по вищевказаній справі буде вине-
сено заочне рішення.

Суддя А.В.Косенко

В провадженні Шевченківського район-
ного суду м. Києва знаходиться цивільна
справа № 761/38475/15-ц за позовом Нечи-
тайла Валерія Миколайовича до Міногіної
Ніни Петрівни про припинення права особи
на частку у спільному майні.

Розгляд зазначеної справи призначено
на 23.05.2016 р. о 08.30 год. в Шевченків-
ському районному суді м. Києва (м. Київ,
вул. Дегтярівська, 31-а, каб. 304), у зв’язку
з чим суд викликає Міногіну Ніну Петрівну
(останнє відоме місце проживання: 04116,
м. Київ, вул. пр-т Перемоги, 15, кв. 70) на
вказану дату в судове засідання як відпові-
дача.

Явка до суду є обов’язковою. У разі не-
явки справа буде розглядатися за наявними
у справі доказами.

Суддя В.М. Маліновська
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 29 КВІТНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +4   +9    +15 +20
Житомирська +3   +8    +15 +20
Чернігівська +4   +9    +14 +19
Сумська +4   +9    +14 +19
Закарпатська +4   +9    +15 +20
Рівненська +3   +8    +15 +20
Львівська +4   +9    +13 +18
Івано-Франківська +4   +9    +14 +19
Волинська +2   +7    +14 +19
Хмельницька +4   +9    +15 +20
Чернівецька +2   +7    +14 +19
Тернопільська +4   +9    +15 +20
Вінницька +4   +9    +15 +20

Oбласть Нiч          День
Черкаська +4     +9   +15  +20
Кіровоградська +4     +9   +15  +20
Полтавська +4     +9   +15  +20
Дніпропетровська +4     +9   +15  +20
Одеська +6   +11   +15  +20
Миколаївська +5   +10   +17  +22
Херсонська +5   +10   +18  +23
Запорізька +4     +9   +18  +23
Харківська +4     +9   +15  +20
Донецька +5   +10   +15  +20
Луганська +4     +9   +15  +20
Крим +5   +10   +15  +20
Київ +7     +9   +17  +19

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знахо-
диться цивільна справа за позовом Краснікова Артема Анатолійовича, який діє та-
кож в інтересах неповнолітнього Краснікова Максима Артемовича, до Устінової Яни
Анатоліївни, яка також діє в інтересах неповнолітньої Устінової Аліни Павлівни, Ус-
тінова Андрія Павловича, третя особа: Об’єднання співвласників багатоквартирного
будинку «Орджонікідзе-72АБ», орган опіки та піклування виконавчого комітету Бер-
дянської міської ради, про визнання осіб такими, що втратили право користування
житловим приміщенням.

Суд викликає як відповідачів Устінову Яну Анатоліївну, Устінова Андрія Павло-
вича в судове засідання, яке відбудеться 11.05.16 року о 10.00 годині в приміщенні
Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ,
вул. Комунарів, 64, каб. 506. Суддя Ревуцький С.І., тел. (код 06153) 3-51-09. Явка
до суду є обов’язковою. В разі неявки справа буде розглянута за наявними мате-
ріалами в заочному порядку.

Суддя С.І. Ревуцький

Суми отримали
Прапор честі 
і європейське 
визнання

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

УСПІХ. Цими днями рішенням Ради Європи місту Суми при-
суджено Прапор честі.  Як повідомив міський голова Олександр
Лисенко, таким чином оцінено прагнення слобожанського облас-
ного центру до європейської інтеграції та демократії, зміцнення
дружби між регіонами, поглиблення співпраці і зв’язків між ними.

Сумська громада демонструє активний поступ на шляху євро-
пеїзації міста. Все частішими і масштабнішими стають заходи з
чіткою європейською орієнтацією, що належно оцінені в Раді Єв-
ропи. 

Прапор честі став другою нагородою від цієї поважної інсти-
туції: три роки тому Суми вибороли Диплом Ради Європи.

Водночас  місцевій громаді є до чого прагнути. Адже в Раді Єв-
ропи передбачені чотири номінації/нагороди, з-поміж яких третя
— Почесна меморіальна дошка і найвища четверта — Приз Єв-
ропи, що передбачає нагородження бронзовою медаллю та гро-
шову премію в розмірі 10 тисяч євро.

Таке визнання заслуг не лише  підвищує статус міста, а й від-
криває перед ним широкі можливості співпраці з іншими євро-
пейськими регіонами, міжнародними організаціями, фондами
тощо.
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ПРОВОДЖАЛА ДІВЧИНА БІЙЦЯ… Вони  сиділи на авто-
бусній зупинці, притулившись одне до одного, і, здавалося, ні-
кого не помічали. 

Зате для інших були дуже примітною парою, і люди, які про-
ходили повз, тепло посміхалися. Хтось навіть із заздрістю: мо-
лоді, щасливі (це можна було прочитати по очах хлопця та дів-
чини) — усе в них попереду. Не втрималася і підсіла до моло-
дят. Сергій Проскура, 26 років, уродженець села Маньківка
Сватівського району на Луганщині. Нині служить у батальйоні
«Луганськ-1» під Трьохізбенкою. «Додому приїздив у коротко-
термінову відпустку, — каже воїн. — Звісно, зраділа рідня, ад-
же там, на передовій, сьогодні нелегко. 

До речі, всі мої три брати теж пройшли через батальйон «Лу-
ганськ-1». Я найменший і до АТО в армії не служив. Удома
фермерством займався. Після служби знову повернуся до се-
ла». Поки Сергій говорив, його кохана Ізабелла тулилася до
сильного плеча хлопця. Вишиванку одягла спеціально, аби всі
бачили, що вона любить Україну і тих, хто її захищає сьогодні
від бандитів. 

Живе в Сватовому і чекає, коли коханий Сергій повернеться
додому. «Ви там, у Києві, знайте, що Луганщина — за Україну.
Навіть та, що під окупацією перебуває нині!»

Хотілося б сказати багато теплих слів цій молодій парі. Та
від хвилювання на думку спало лише побажання міцного ко-
хання, яке допоможе подолати йому суворі будні війни, а їй —
терпеливого чекання.

Тетяна ПАРФЕНЮК 
для «Урядового кур’єра»

фотофакт

Дякую тобі, мамо, 
що у спорт віддала рано
ПІДТРИМКА. Найпалкіші уболівальники — ті, 
хто дає нам життя

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

П’ятого серпня в Ріо-де-Жаней-
ро стартує найголовніша світо-

ва спортивна подія чотириріччя —
Ігри XXXI Олімпіади. Право пред-
ставляти країну на Іграх-2016 уже
здобули 150 українців. Тож у цей
короткий проміжок часу, який за-
лишився до старту, важлива мак-
симальна концентрація і підтрим-
ка. Особливо вона цінна від найдо-
рожчої у світі людини — мами, яка
є найвідданішим уболівальником.

Днями олімпійська чемпіонка з
фехтування Ольга Харлан разом зі
своєю мамою Іриною стала послом
доброї волі у програмі «Дякую, ма-
мо», започаткованій всесвітнім
партнером Міжнародного олімпій-
ського комітету. У Ріо вже втретє
матусі із 21 країни світу зможуть
безпосередньо підтримати своїх ді-
тей і стати свідками їхніх перемог,
повідомляє офіційний сайт Націо-
нального олімпійського комітету
України. 

«Щаслива, що я частина кампанії
і що моя мама підтримуватиме ме-
не на одному з найголовніших у мо-
їй кар’єрі старті. Завжди беру при-
клад з неї, — ділиться спогадами
чемпіонка. — Пам’ятаю, як у мене
не було фінансової змоги відвідува-
ти тренування, але моя мама за-
взято й наполегливо працювала за-
ради того, щоб я могла йти до своєї
мети. Вона сильна людина. Дякую,
мамо!»

Ірина Харлан уже брала участь у
схожому проекті під час Олімпій-
ських ігор 2012 року у Лондоні, де
разом із мамами олімпійських чем-
піонок із легкої атлетики Наталії
Добринської, вільної боротьби Іри-
ни Мерлені, кульової стрільби Оле-
ни Костевич, веслування на бай-
дарках і каное Юрія Чебана, брон-

зового призера Ігор зі стрибків у во-
ду Іллі Кваші, чемпіона I юнацьких
Олімпійських ігор із плавання Ан-

дрія Говорова, чемпіона світу з дзю-
до Георгія Затараї була найвіддані-
шою уболівальницею. Безпосеред-
ньо її підтримка допомогла Ользі
вибороти бронзову медаль в індиві-
дуальному турнірі шаблісток.

«Мені дуже сподобалось, як все
організували у Лондоні. Чого очікую
від Ріо-де-Жанейро? Звісно, хочеть-
ся бути присутньою на всіх змаган-
нях за участю моєї доньки й подиви-
тися церемонію відкриття Олімпій-
ських ігор», — каже Ірина Харлан.

Також мама чемпіонки зазначила,
що їй завжди важко дивитись Оль-
жині бої незалежно від того, чи ба-
чиш їх наживо, чи стежиш за теле-
візійною або онлайн-трансляцією.
Ірина Харлан розкрила журналіс-
там секрет виховання олімпійської
чемпіонки, а також розповіла про те,
що характер у спортсменки чем-
піонським був ще з дитинства.

«На першому Оліному тренуванні,
після того, як вони побігали й по-
стрибали, їм сказали повиснути на
витягнутих руках. Переможцеві по-
обіцяли подарувати шаблю, а вона
коштувала недешево. Оля висіла із
хлопчиком більш ніж півгодини, во-
на, зціпивши зуби, змінювала руки,
але висіла. Тоді я зрозуміла, що моя
дитина дуже багато зможе досягти»,
— поділилася спогадами Ірина.

«Упевнена, що присутність мами
на трибунах мені дуже допоможе,
хоч знаю, що вона за мене страшен-
но переживає. Нині триває підготов-
ка до Ігор, та головне для нас усіх
бути разом і бути командою, — тоді
ми обов’язково привеземо з Ріо ме-
даль», — переконана Ольга.

Сподіваємося, що одна з найтиту-
лованіших українських спорт -
сменок зможе гідно виступити і в
особистих змаганнях, і буде лідером
у командних перегонах. Адже бій-
цівські якості у неї ще від материн-
ського молока.

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
th

eg
lo

w
.p

ro

Олімпійські ігри  — чергова нагода
подякувати мамам




