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НА ЧАСІ
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Як відродити
занапащену галузь
медицини, щоб
рятувала людей і мала
економічну вигоду

п’ятниця, 29 квітня 2016 РОКУ		

№82 (5702)

ЦІНА ДОГОВІРНА

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН: «Будувати
тіньові схеми, отримувати
надприбутки — це злочин.
А коли країна воює
і людям насправді
важко живеться, —
це мародерство».
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Чи зрадив кримський
хан Хмельницького?

Малюнок з сайту velizariy.kiev.ua

ЦИТАТА ДНЯ

Прем’єр-міністр про публічність реформ,
які впроваджує влада за активної участі
громадянського суспільства

Інформатори
допомагатимуть виводити
на чисту воду «бідних»
чиновників, які живуть
розкішним життям

Їдете до РФ?
Подумайте ще…
ЗАСТОРОГА. МЗС констатує часті випадки безпідставного
затримання громадян України на території РФ, брак гуманного ставлення до них російських правоохоронців, застосування
до наших співвітчизників неприпустимих методів фізичного та
психологічного впливу. Почастішали випадки затримання/арешту громадян України, серед особистих речей яких нібито виявлено сторонні предмети.
МЗС рекомендує проявляти пильність й уважність у контактах з будь-якими сторонніми, зокрема й посадовими особами
РФ, уповноваженими проводити митний, паспортний, інші види контролю. А також бути особливо обережними й пильними
в разі пропозицій з транспортування товару через кордон. При
плануванні поїздок до РФ нашим громадянам рекомендовано
реально оцінювати наявні ризики й загрози, ретельно зважувати потребу у здійсненні таких подорожей.
У разі проблем слід невідкладно звертатися на гарячу лінію Центру оперативного реагування МЗС (+38 044) 238-16-57.
Телефони «гарячих ліній» консульських установ України в РФ
докладно подано на сайті відомства.
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ЦИФРА ДНЯ

33,3 млн тонн

уже становлять обсяги експорту
зернових з України у 2015—2016
маркетинговому році

Малюнок художника Артура Орльонова з сайту vatikam.com

актуально

Загалом союз Богдана Хмельницького з Ісламом Гіреєм, як і їхніх попередників та наступників,
демонстрував конструктивні політичні відносини двох народів

ЕКСКЛЮЗИВ. Вітчизняні й зарубіжні науковці,

спираючись на архівні джерела, розвінчують
московський міф про неукраїнськість півострова

Наслідки «пожинатимуть» покоління
ЖОРСТКА РЕАЛЬНІСТЬ. Усі проекти, пов’язані з розробленням технологій поводження

з радіоактивними відходами, залишаються на папері, їх не виконували упродовж 25 років
Станіслав ПРОКОПЧУК,
«Урядовий кур’єр»

Б

агаторічні спостереження,
які вже нікого не дивують
і не хвилюють: що далі трагічні події, пов’язані з аварією

на ЧАЕС, то помітніше зниження інтересу суспільства
і влади до її наслідків. І це,
на жаль, попри те, що жорсткі прогнози американського
професора Роберта Гейла (які
він висловлював ще 1986 ро-

ку) давно підтверджує сувора дійсність стрімким збільшенням в Україні смертності, зростанням ракових і серцево-судинних захворювань
та загрозливих патологій у
вагітних жінок і новонаро-

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ

4 820103 080046

USD 2521.5094
EUR 2850.0621
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 3.8696
за 10 рублів

джених. У бесіді з науковцем-ядерником Володимиром
ТОКАРЕВСЬКИМ ми, звісно, не торкалися цих соціальних проблем, хоча вони дуже
гострі. Розмова йшла навколо не менш актуальної тен-

встановлені Національним банком України на

/

AU 314533.08

денції, що очевидна й тісно
пов’язана з питаннями охорони здоров’я нації: майже цілковитої втрати інтересу влади до техногенних і екологічних проблем 30-кілометрової зони ЧАЕС.
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28 квітня 2016 року

AG 4372.30
PT 253411.69
за 10 тройських унцій

PD 150534.11

29 квітня 2016 року, п’ятниця, № 82

www.ukurier.gov.ua
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документи
ЗАКОН УКРАЇНИ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 20 квітня 2016 р. № 307
Київ

Про внесення зміни
до статті 151 Закону України
«Про кінематографію»

Про внесення змін до пункту 3
Порядку використання коштів, передбачених
у державному бюджеті для виконання
зобов’язань України у сфері
міжнародного науково-технічного
співробітництва

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Частину другу статті 151 Закону України «Про кінематографію» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 22, ст. 114; 2015 р., № 18,
ст. 131) викласти в такій редакції:
«Передбачена частиною першою цієї статті заборона розповсюдження і
демонстрування фільмів, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, поширюється на розповсюдження та демонстрування будь-яких фільмів незалежно від країни
походження, вироблених після 1 серпня 1991 року. Заборона трансляції
фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами держави-агресора, які не містять популяризації або пропаганди органів держави-агресора та їхніх окремих дій, поширюється на фільми, вироблені та/або
вперше оприлюднені (демонстровані) після 1 січня 2014 року».
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
29 березня 2016 року
№ 1046-VIII
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оголошення

Садгірський районний суд м. Чернівці
повторно викликає Горбуль Бориса Олексійовича, що проживає за адресою: вул.
Підгірна, 3, м. Чернівці, як відповідача по
справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку
«ПриватБанк» про стягнення заборгованості.
Розгляд справи призначений на
18.05.2016 p. 10.30 год. у приміщенні
Садгірського районного суду м. Чернівці,
вул. Хотинська, 3.
Явка до суду є обов’язковою. У разі
Вашої неявки в судове засідання справу
буде розглянуто у Вашу відсутність за наявними матеріалами.
Суддя Мілінчук С. В.

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання зобов’язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1197 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 91, ст. 3304; 2012 р., № 12, ст. 453; 2013 р., № 63,
ст. 2283; 2014 р., № 64, ст. 1773; 2015 р., № 69, ст. 2275), такі зміни:
доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:
«проведення експертизи та моніторингу стану реалізації міжнародних
науково-технічних проектів;».
У зв’язку з цим абзаци третій — тринадцятий вважати відповідно абзацами четвертим — чотирнадцятим;
абзац п’ятий після слів «придбання інформаційно-довідкових» доповнити словами «, канцелярських та інших витратних».
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

оголошення



оголошення

Дружківський міський суд Донецької області
викликає як відповідачів Сірченка Максима
Сергійовича, 31.03.1982 р.н., останнє відоме
місце проживання: Донецька обл., м. Ясинувата,
мікрорайон 3, буд. 1, кв. 15, та Дьоміна Сергія
Сергійовича, 26.08.1985 р.н., останнє відоме
місце проживання: Донецька обл., м. Ясинувата,
вул. Побєди, буд. 38, по справі за позовом ПАТ
«Акціонерний Банк «Експрес-Банк» до Сірченка
Максима Сергійовича, Дьоміна Сергія Сергійовича про стягнення заборгованості по кредитному договору, в судове засідання, яке
відбудеться 04 травня 2016 р. об 11.00 год. в
приміщенні суду за адресою: Донецька обл.,
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45. В разі неявки в
судове засідання суд розглядатиме справу за
відсутності відповідачів за наявними у справі
доказами.
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* Відповідно до статті 9 Закону України “Про Національний банк України” (далі – Закон) річна
фінансова звітність Національного банку України (далі – Національний банк) після підтвердження
зовнішнім аудитором та cхвалення Правлінням Національного банку затверджується Радою Національного банку. Станом на дату публікації звіт не затверджений, оскільки склад Ради Національного
банку, що формується відповідно до статті 10 Закону, на цей день не сформовано.
Повна версія звіту, уключаючи аудиторський висновок, розміщена на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку за посиланням http://www.bank.gov.ua.

ТОВ «ТІКИЧ», код ЄДРПОУ 32309874, адреса: 01133, м. Київ, вул. Щорса, буд. 27, повідомляє
про зменшення Статутного капіталу Товариства.
Кредитори мають право пред’явити вимоги до 21
липня 2016 р.

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2012 р.
№ 210 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2015 році субвенції
з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та
виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 21, ст. 794, № 52, ст. 2090;
2013 р., № 8, ст. 277; 2014 р., № 47, ст. 1242; 2015 р., № 28, ст. 794) такі
зміни:
у назві та постановляючій частині постанови цифри «2015» замінити
цифрами «2016»;
у Порядку та умовах, затверджених зазначеною постановою:
у назві та пункті 1 Порядку та умов цифри «2015» замінити цифрами
«2016»;
у пункті 4 слова і цифри «у додатку 3 до Закону України «Про Державний
бюджет України на 2015 рік» замінити словами і цифрами «у додатку № 3
до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік».
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН



оголошення

Новоазовський р-н, с. Сєдове, вул. Калініна, буд. 71) на 13
годин 00 хвилин 19.05.2016 р. для участі у розгляді справи
№ 325/439/16-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Суддя Диденко Е.В.

Нікопольський міськрайонний суд повідомляє, що 04
липня 2016 року о 09-00 год. в приміщенні суду в м. Нікополі по вул. Шевченка, 201, під головуванням судді Кобеляцької-Шаховал І. О. слухається цивільна справа
№ 182/224/16-ц провадження № 2/0182/1465/16 за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Абалмасова Володимира Ілліча про стягнення заборгованості. Відповідачу
Абалмасову Володимиру Іллічу необхідно з’явитись в судове засідання на вказаний час.
Попільнянський районний суд Житомирської області викликає
в судове засідання в якості відповідача Слесаренка Сергія Володимировича, 25.05.1968 року народження, останнє місце проживання якого: смт Попільня, вул. Чапаєва, 31 Попільнянського
району Житомирської області, по справі за позовом ПАТ «Комерційний банк «Приватбанк» до Слесаренка Сергія Володимировича
про стягнення заборгованості, яке відбудеться о 10.00 годині
06.05.2016 року в залі суду за адресою: смт Попільня, вул.
Б.Хмельницького, 24 Попільнянського району Житомирської області.
В разі неявки відповідача в судове засідання справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя В. М. Сікан
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Шевченківський районний суд м. Запоріжжя викликає Заєць Анатолія Адамовича в судове засідання у якості
відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват
Банк» до Заєць Анатолія Адамовича
справа 336/8054/15-ц про стягнення заборгованості на 29.04.2016 року на 08:30
годину, яке відбудеться за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 117а .

Суддя Швець І. Є.

таннє відоме місце проживання: 87632, Донецька обл.,

Суддя П. В. Зарютін

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська, буд. 39 «А») розглядає цивільні
справи:
за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Кочерги Сергія Валентиновича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.
Відповідач Кочерга С.В. викликається на 23 травня 2016 року на 09.00 годину до Добропільського міськрайонного суду, кабінет №7, для участі у розгляді справи. До розгляду цивільної справи пропонується надати суду
письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.
— за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк
«Приватбанк» до Суворової Антоніни Михайлівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач Суворова A.M. викликається на 23 травня 2016 року на 09.10
годину до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 7, для участі у
розгляді справи. До розгляду цивільної справи пропонується надати суду
письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.
— за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк
«Приватбанк» до Жежеря Дениса Олександровича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач Жежеря Д.О. викликається на 23 травня 2016 року на 09.30
годину до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 7, 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 справа буде розглянута у їх відсутність на підставі наявних у них даних чи доказів і ухвалено заочне
рішення.

Суддя Діденко С.О.
Вінницький районний суд Вінницької області викликає відповідача Лаврентьєву Ольгу Вікторівну, останнє відоме місце реєстрації: с. Зарванці, вул.
Садова, буд. 3, Вінницького району Вінницької області, по справі
№ 128/1045/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «АкцентБанк» до Лаврентьєвої Ольги Вікторівни про стягнення заборгованості, в судове засідання, призначене на 10.00 год. 17 травня 2016 року, яке
відбудеться в приміщенні Вінницького районного суду за адресою: м. Вінниця, вул. Винниченка, 29, суддя Гриценко І. Г., зала судових засідань № 4
(третій поверх).

Роменський міськрайонний суд Сумської області повідомляє,
що 16 травня 2016 року о 08 год. 30 хв. в приміщенні Роменського
міськрайонного суду Сумської області за адресою: м. Ромни Сумської області, вул. Соборна № 12, буде слухатися у відкритому судовому засіданні цивільна справа № 2/585/341/16 (унікальний
номер 585/1153/16-ц) за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до Вечерова Сергія Миколайовича про стягнення заборгованості.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідача Вечерова Сергія Миколайовича він вважається повідомленим про час
і місце розгляду справи і у випадку його неявки справа підлягає
розгляду за його відсутності.

Ковальчук Вадим Васильович, останнє відоме місцезнаходження якого
— с. Лісоводи Городоцького району Хмельницької області, викликається до
Городоцького районного суду Хмельницької області (Хмельницька область,
м. Городок, вул. Шевченка, 48) в якості відповідача на 13 год. 45 хв. 24
травня 2016 року по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приватбанк» до Ковальчука Вадима Васильовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
У разі неявки відповідача в судове засідання справа буде розглянута на
підставі тих доказів, які є у матеріалах справи.

Суддя Л. П. Кондратенко

Суддя Сакенов Ю. К.

05.05.2016 року о 15.00 годині у приміщенні Новоайдарського районного суду Луганської області
буде слухатись цивільна справа № 419/865/16-ц за
позовом Бєрьозкіної Олени Іванівни до Бєрьозкіна
Сергія Олександровича про стягнення аліментів.
Суддя Л.Д. Добривечір

Судновий білет,
реєстраційний номер З-930659, УДА-552-к,
виданий Майстренку Володимиру Борисовичу,
вважати втраченим.

Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 5 березня 2012 р. № 210

Середино-Будський районний суд Сумської області викликає як відповідача Жаркова Юрія Вікторовича, 1981 року
народження, уродженця: с. Очкине С-Будського району Сумської області, зареєстрованого: с. Очкине С-Будського району
Сумської області, у судове засідання на 13
травня 2016 року о 12 годині 30 хвилин, яке
відбудеться в приміщенні Середино-Будського райсуду за адресою: м. СерединаБуда, вул. Троїцька, 16, Сумська область, у
справі за позовом Жаркової Раїси Олександрівни про визнання особи такою, що втратила право на житло.
У разі неявки в судове засідання відповідача справа буде розглянута у його відсутність.

Приазовським районним судом Запорізької області ви-
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ПОСТАНОВА
від 20 квітня 2016 р. № 308
Київ

оголошення

кликається до суду Ніколаєв Олексій Олександрович (ос-
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AT «БМ БАНК» як іпотекодержатель нерухомого майна в порядку ч. 1 ст.
38 Закону України «Про іпотеку» повідомляє Васкевича Володимира Леонтійовича
як іпотекодавця, що зареєстрований
за адресою: АР Крим, Сакський р-н.,
с. Уютне, вул. Миру, буд. 35, а також всіх
осіб, які мають зареєстровані у встановленому законом порядку права чи вимоги
на предмет іпотеки, про свій намір укласти договір купівлі-продажу 4-х земельних ділянок, переданих AT «БМ
БАНК» в іпотеку за договором іпотеки нерухомого майна № 77-2008/DC-1 від
Суддя Т. Л. Панова 11.09.2008.

Річний консолідований звіт про фінансовий стан Національного
банку України на 31 грудня 2015 року, підтверджений зовнішнім
аудитором*
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Втрачено Свідоцтво
№ 007/06 від 19.04.2006 року на присвоєння
кваліфікації яхтового стернового 1 класу, видане
на ім’я Горовчука Валерія Васильовича.
Вказане Свідоцтво вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво
про право плавання під Державним прапором України на судно,
зареєстроване під номером «ua 0873 KV», що належить Сердюку
Павлу Івановичу, вважати недійсним.

Втрачене Свідоцтво
№ 013/06 від 19.04.2006 року на присвоєння
кваліфікації яхтового стернового 1 класу, видане
на ім’я Машевського Олександра Сергійовича,
вважати недійсним.

Уточнення:
В оголошенні, надрукованому в № 74 від 19.04.2016 р.,
апеляційний суд Одеської області викликає
на 17.05.2016 р. о 13-00 за позовом Кірової Олени
Миколаївни правильно читати: викликається відповідач – Казакевич Андрій Сергійович, інше без змін.

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

Уточнення: В оголошенні, надрукованому в № 79 від
26.04.2016 р., про проведення торгів з продажу активів АТ
«БРОКБІЗНЕСБАНК» на електронному торговому майданчику ТОВ «Спеціалізоване підприємство Юстиція» правильно
читатидату проведення аукціону: 30.05.2016 та кінцевий термін прийняття заявок на участь у відкритих торгах (аукціоні)
та сплати гарантійних внесків 24.05.2016 р., інше без змін.
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оголошення
Запрошення до участі у тендері
Україна

Проект: Розвиток Міської Інфраструктури - 2
Позика №8391-UA
Контракт №SUIP-CHS-ICB-01
«Реконструкція головних каналізаційних колекторів по
вул.Чигиринській та по вул. Гоголя»
1. Це Запрошення до участі у тендері видається слідом за Загальним повідомленням про закупівлі відносно цього проекту, опублікованим у «Development Business», 05 серпня 2014 р.
2. Україна отримала позику від Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку для реалізації проекту «Розвиток міської інфраструктури - 2» та має
намір використати частку надходжень за цією позикою на виконання платежів в рамках контракту «Реконструкція головних каналізаційних колекторів по вул.Чигиринській та по вул.Гоголя», No.SUIP-CHS-ICB-01.
3. Комунальне підприємство «Черкасиводоканал» Черкаської міської
ради цим оголошенням запрошує прийнятних учасників тендеру надати
свої запечатані тендерні пропозиції на виконання робіт з реконструкції головних каналізаційних колекторів по вул. Чигиринській та по вул. Гоголя.
4. Тендер буде проведено за процедурами Міжнародних конкурсних торгів, наведеними у Посібнику Світового Банку: «Закупівля товарів, робіт і
неконсультаціонних послуг за позиками МБРР та кредитами МАР і грантами
позичальників Світового банку» в редакції січня 2011 року, переглянутій у
липні 2014 року. До участі в тендері допускаються всі Учасники тендера з
прийнятних країн згідно з Посібником.
Кваліфікаційні вимоги для Учасників торгів, у тому числі спільних підприємств, субпідрядників або продавців:
Середньорічний оборот будівництва: Мінімальний середньорічний оборот будівництва 10 мільйонів дол. США, розрахований як сукупний обсяг отриманої підтвердженої оплати за виконання робіт по поточних і / або
завершених договорах за останні 3 (три) роки, за кожен рік для цих 3 (трьох)
років окремо.
Фінансові можливості: Учасник торгів повинен продемонструвати, що
він має доступ до або має в наявності ліквідні активи, необтяжені реальні
активи, кредитні лінії та інші фінансові кошти (незалежно від будь-якого
авансового платежу за договором), достатні для задоволення вимог
до
руху
грошових
коштів
на
будівництво,
і
оцінені
в
1 250 000 дол. США для вищезгаданого договору (-ів) за вирахуванням
інших зобов’язань Учасників торгів.
Учасник торгів повинен також продемонструвати для задоволення вимог
Замовника, що він має джерела фінансування, достатні для виконання
вимог до руху грошових коштів щодо поточних робіт і майбутніх договірних
зобов’язань.
Перевірочні баланси або, якщо вони не потрібні відповідно до законодавства країни Учасника торгів, інша фінансова звітність, прийнятна для Роботодавця, за останні 3 (три) роки повинні бути представлені і повинні
продемонструвати поточну стійкість фінансового становища Учасника торгів і вказати на його передбачувану довгострокову рентабельність.
Загальний досвід будівництва: Досвід виконання договорів на виробництво будівельних робіт в якості генерального підрядника, учасника спільного підприємства, субпідрядника або керуючого підрядника, щонайменше,
за останні 6 (шість) років, починаючи 1 січня 2010 р.
Специфічний досвід: Мінімальна кількість аналогічних договорів, зазначених нижче, які були задовільно і в великій мірі виконані в якості генерального підрядника, учасника спільного підприємства, керуючого підрядника
або субпідрядника в період між 1 січня 2010 року і датою закінчення терміну
подачі заявок: 1 договір на суму мінімум 8 000 000 дол. США.
Участь в судових розглядах в минулому: Відсутність в минулому відповідних судових рішень / арбітражних рішень не на користь Учасника торгів
з 1 січня 2012 р.
Кваліфікація персоналу:
Учасник торгів повинен продемонструвати, що він має в своєму розпорядженні персонал для основних посад, які відповідають наступним вимогам:

№
1
2

Посада
Менеджер проекту
Старший майстер

Загальний
досвід в
аналогічній
роботі (роки)
П’ятнадцять (15)
Десять (10)

Досвід
в аналогічній
роботі (роки)
П’ять (5)
П’ять (5)

Необхідне обладнання:
Учасник торгів повинен продемонструвати, що він буде мати доступ до
основного обладнання Підрядника, перерахованого нижче:
№

Тип і характеристика обладнання

1
2
3
4
5

Екскаватор 0.4 м3
Екскаватор 0.25 m3
Автокран 10 т
Вантажівка з бічним завантаженням 5-10 т
Мобільний пристрій для прочищення
каналізаційних труб

Мінімальна
необхідна
кількість
2
1
7
14
2

5. Зацікавлені прийнятні Учасники торгів можуть отримати додаткову інформацію в Регіональній групі впровадження проекту Комунального підприємства «Черкасиводоканал» Черкаської міської ради, контактна особа
Лісковець Світлана, заступник директора (тел. +38(0472)37-24-27, факс:
+38(0472)37-33-00, e-mail:cherkwaterpro@ukr.net) та вивчити тендерну документацію за адресою (1), вказаною нижче, з 08-00 до 17-00.
6. Зацікавлені Учасники торгів можуть придбати повний комплект Тендерної документації англійською, подавши на адресу (1), наведену нижче,
письмову заявку та сплативши комісійний збір, який не підлягає поверненню, в розмірі 13500 гривень або 500 доларів США. Оплату необхідно
здійснити шляхом банківського переказу на вказані нижче рахунки. Тендерна документація буде надіслана авіапоштою на адресу покупця, у разі
якщо останній знаходиться за кордоном, звичайною поштою або кур’єром
у разі вітчизняного покупця, також документацію можна отримати, звернувшись безпосередньо за адресою (1), вказаною нижче.
7. Тендерні пропозиції повинні бути доставлені за адресою (1), вказаною
нижче, не пізніше 12:00 за місцевим часом, 15 червня 2016 р. Всі тендерні
пропозиції повинні супроводжуватись заставним забезпеченням в розмірі
3 500 000 гривень (три мільйони п’ятсот тисяч гривень) або еквівалентній
сумі у вільно конвертованій валюті. Подача тендерних пропозицій у електронному вигляді не дозволяється. Тендерні пропозиції, доставлені пізніше
встановленого часу та дати, будуть відхилені. Тендерні пропозиції відкриваються у присутності представників Учасників, які можуть бути особисто
присутніми за адресою (2), вказаною нижче, о 12:00 за місцевим часом, 15
червня 2016 р.
Адреса (1):
Комунальне підприємство «Черкасиводоканал» Черкаської міської ради
вул. Гетьмана Сагайдачного, 12
3-й поверх, кімната 304
м. Черкаси, 18036
Україна
Тел: +38 (0472) 37-24-27
Факс: +38 (0472)45-02-53
e-mail: cherkwaterpro@ukr.net
Адреса (2):
Комунальне підприємство «Черкасиводоканал» Черкаської міської ради
вул. Гетьмана Сагайдачного, 12
3-й поверх, Конференц-зала – кімната 307
м. Черкаси, 18036
Україна
Банківські реквізити
для платежів у гривні:
Банківська установа: АТ «УкрСиббанк», пр-т Московський, 60,
м. Харків, 61050, Україна
МФО: 351005
Номер рахунку: 26003317673900
Одержувач: Комунальне підприємство «Черкасиводоканал» Черкаської
міської ради, адреса: вул.Гетьмана Сагайдачного, 12, м.Черкаси, 18036
ЄДРПОУ: 03357168
ІПН: 033571623012
Свідоцтво платника ПДВ №: 100320625
для платежів у доларах США:
Bank of Beneficiary: 020061151200138
UKRSIBBANK
Moskovskiy ave. 60, Kharkiv, Ukraine
SWIFT: KHABUA2K
Intermediary bank: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch
New York, USA
SWIFT: BNPAUS3N
Beneficiary: Communal Enterprise «Cherkasyvodokanal» of Cherkasy City
Council having its principle place of business at 12, Hetmana Sagaidachnogo
Street, Cherkasy, 18036 Ukraine
Account No. 26003317673900

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходяться цивільні справи за позовом військового прокурора
Запорізького гарнізону Південного регіону України в інтересах держави в особі Міністерства оборони України, військової частини А0593
до: Алєксєєвої Тетяни Євгенівни (справа № 310/8372/15-ц); Романенко Любові Георгіївни (справа № 310/8982/15-ц); Чикшеєва Єгора
Сергійовича (справа № 310/8378/15-ц); Кущ Віктора Миколайовича
(справа № 310/7803/15-ц); Кузьменко Ольги Сергіївни (справа
№ 310/8760/15-ц); Юрченко Олени Павлівни (справа № 310/8898/15-ц),
треті особи: Бердянська районна держадміністрація, Управління
Держземагентства у Бердянському районі Запорізької області про визнання недійсним державного акту на право власності на земельну
ділянку, скасування запису про його державну реєстрацію та повернення її законному користувачу.
Суд (суддя Ревуцький С. І.) викликає відповідачів: Алєксєєву Тетяну
Євгенівну в судове засідання, яке відбудеться 13.05.2016 р. о 09-00
годині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою:
Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 506; Романенко Любов Георгіївну – 13.05.2016 р. о 09-15 годині в приміщенні
Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область,
м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 506; Чикшеєва Єгора Сергійовича – 13.05.2016 р. о 09-30 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Комунарів, 64, каб. 506.
Суд (суддя Прінь І. П.) викликає відповідачів: Кущ Віктора Миколайовича в судове засідання, яке відбудеться 10.05.2016 р. о 13-30
годині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою:
Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 302; Кузьменко Ольгу Сергіївну – 10.05.2016 р. о 14-30 годині в приміщенні
Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область,
м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 302.
Суд (суддя Парій О. В.) викликає відповідача Юрченко Олену Павлівну в судове засідання, яке відбудеться 18.05.2016 р. о 14-00 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою:
Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 409.
Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки справи будуть розглянуті за наявними матеріалами в заочному порядку.
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Інформація про річну фінансову звітність АБ «УКРГАЗБАНК»
за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року
Аудит фінансової звітності станом на 31 грудня 2015 року та за рік,
що закінчився цією датою, проведено незалежним аудитором ТОВ
«Ернст енд Янг Аудиторські послуги» (01001, Україна, м. Київ, вул.
Хрещатик, 19а) у відповідності із договором № GFS-2015-00189 від
30 вересня 2015 року.
Банк отримав звіт незалежної аудиторської компанії ТОВ «Ернст
енд Янг Аудиторські послуги» від 08 квітня 2016 року за результатами
аудиту річної фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня
2015 року, в якому висловлено немодифіковану аудиторську думку.
Із текстом аудиторського звіту разом із зазначеною річною фінансовою звітністю можна ознайомитися на сайті Банку http://www.ukrgasbank.com/about/fin_results/auditors_report/.
ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» має Свідоцтво Аудиторської палати України (АПУ) про включення до Реєстру аудиторських
фірм та аудиторів № 3516, видане на підставі рішення № 300/3 від
25.09.2014 (свідоцтво чинне до 25.09.2019).

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільні справи
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Голосної Л.М., Кузубова В.В., Безуглого О.В. про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач у справі № 233/1191/16-ц Голосна Людмила Михайлівна,
19.09.1948 р.н., останнє відоме місце проживання якої: м. Макіївка Донецької області, вул. Р.Люксембург, буд.75, викликається до суду на 10
травня 2016 року о 08-20 годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи
по суті.
Відповідач у справі № 233/1158/16-ц Кузубов Вадим Володимирович,
10.01.1963 р.н., останнє відоме місце проживання якого: м. Макіївка Донецької області, вул. Монтажна, буд.50, кв.19, викликається до суду на 10
травня 2016 року о 08-10 годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи
по суті.
Відповідач у справі № 233/327/16-ц Безуглий Олексій Володимирович,
14.03.1947 р.н., останнє відоме місце проживання якого: м. Костянтинівка
Донецької області, вул. Пролетарська, буд.372, викликається до суду на
10 травня 2016 року о 08-00 годині, каб. № 15, 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 за їх відсутності.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85000, Донецька
область, м. Добропілля, вул. Радянська, 39 А) розглядає цивільні справи за
позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до відповідачів Кононова Олексія Володимировича, Козакова Ігоря Валерійовича, Свінціцької Інни Олександрівни, Гарцева Сергія Васильовича,
Берестнєвої Людмили Володимирівни про стягнення боргу за кредитними договорами. Відповідачі у справі Кононов Олексій Володимирович, 1980 року
народження, офіційно зареєстрований за адресою: м. Харцизьк Донецької
області, вул. Космонавтів, б.38, Козаков Ігор Валерійович, 1981 року народження, офіційно зареєстрований за адресою: м. Харцизьк Донецької області,
вул. Ветеранів, б.64, Свінціцька Інна Олександрівна, 1986 року народження,
офіційно зареєстрована за адресою: м. Харцизьк Донецької області, вул. А.Чумака, 58/57, Гарцев Сергій Васильович, 1977 року народження, офіційно зареєстрований за адресою: м.Харцизьк Донецької області, бульв.Полупанова,
24/59, Берестнєва Людмила Володимирівна, 1981 року народження, офіційно
зареєстрована за адресою: м. Зугрес Донецької області, вул. Чехова, б.18, викликаються на 20 травня 2016 року о 10-00 год. до суду, каб. №1, 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.

Розгляд цивільної справи №128/4051/15-ц за позовом Мельника

Суддя Тітова Т. А.

Суддя О. С. Малінов

Миколи Федоровича до Комарніцької Катерини Анатоліївни про відновлення становища, яке існувало до порушення, призначено на
05.05.2016 року на 10.00 год. в приміщенні Вінницького районного
суду за адресою: м. Вінниця, вул. Винниченка, 29.
Суддя О. І. Бондаренко
Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Гаврилов В.А.) викликає в судове засідання відповідачів:
Цивільна справа № 185/2115/16-ц за позовом ПАТ Акціонерний банк « Південний» до Тарасової Тетяни Вікторівни, ТОВ «Інжинірингова компанія
«ГЕРЦ» про звернення стягнення. Останнє місце проживання відповідачів:
м. Донецьк, 83000. Судове засідання призначено на 17 травня 2016 року о
15:30 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 407.
У разі неявки відповідача у судове засідання справа, згідно з вимогами
ЦПК України, може бути розглянута за його відсутністю.

Суддя В. А. Гаврилов

Новомиргородський районний суд Кіровоградської області викликає Самосенко Світлану Вікторівну в судове засідання як відповідача по цивільній справі
за позовом представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів»» Олійник Аліни Сергіївни в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова
компанія «Європейська агенція з повернення боргів»» до Самосенко Світлани
Вікторівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Повідомляємо відповідача Самосенко Світлану Вікторівну, що справа призначена до розгляду на 06 травня 2016 року о 08 годині 15 хвилин в приміщенні
Новомиргородського районного суду Кіровоградської області за адресою:
м. Новомиргород Кіровоградської області, вул. Соборності, 157.
У разі неявки відповідача в судове засідання та неповідомлення про причини
неявки, суд розглядатиме справу за його відсутності на підставі наявних у справі
доказів.

Новомиргородський районний суд Кіровоградської області викликає Сиваченко Оксану Петрівну в судове засідання як відповідача по цивільній справі
за позовом представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів»» Олійник Аліни
Сергіївни в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова
компанія «Європейська агенція з повернення боргів»» до Сиваченко Оксани
Петрівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Повідомляємо відповідача Сиваченко Оксану Петрівну, що справа призначена до розгляду на 06 травня 2016 року о 08 годині 30 хвилин в приміщенні
Новомиргородського районного суду Кіровоградської області за адресою:
м. Новомиргород Кіровоградської області, вул. Соборності, 157.
У разі неявки відповідача в судове засідання та неповідомлення про причини неявки, суд розглядатиме справу за його відсутності на підставі наявних
у справі доказів.

Суддя О. В. Лещенко

Суддя О. В. Лещенко

Токмацький районний суд Запорізької області викликає у судове засідання
на 13.00 годину 11 травня 2016 року до Токмацького районного суду (Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська (Леніна), 28, каб. №10) Тохтамишева Олександра Михайловича, 24.11.1983 р. н., Тохтамишеву Олену
Валентинівну, 12.10.1960 р.н., Тохтамишева Михайла Кимовича, 06.06.1958
р.н., які зареєстровані за адресою: Донецька область, смт Старобешеве, вул.
Шкільна, 14 а, кв. 3, фактично мешкають за адресою: Донецька область, смт
Старобешеве, вул. Набережна, 29, як відповідачів у цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України»
в особі філії — Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Тохтамишева
Олександра Михайловича, Тохтамишевої Олени Валентинівни, Тохтамишева
Михайла Кимовича про стягнення заборгованості. В разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута в їх відсутність за наявними в справі доказами.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, вул.
Маяковського, 21) розглядає цивільні справи за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк «Приватбанк» до:
1) Дроздова Вадима Володимировича про стягнення заборгованості, який
проживає за адресою: м. Макіївка, вул. Курортна, буд. 13, викликається на
11 травня 2016 року о 09-30 годині до суду, каб. №7, для участі у розгляді
справ по суті (№ 2/234/2621/16);
2) Іщука Віктора Васильовича про стягнення заборгованості, який проживає за адресою: м. Макіївка, вул. Матюшко, буд. 36, викликається на 11 травня
2016 року о 09-15 годині до суду, каб. №7, для участі у розгляді справ по суті
(№ 2/234/2199/16). Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя І. Г. Ушатий

Суддя Переверзева Л.І.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Суворовський районний суд м. Одеси викликає в
якості відповідача Родіна Павла Валерійовича за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Родіна Павла Валерійовича про стягнення заборгованості. Судове
засідання відбудеться 25.05.2016 р. об 11 год. 25 хв.
у приміщенні Суворовського районного суду м.
Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського
Козацтва, 68, зала судових засідань № 19. У разі неявки Родіна Павла Валерійовича у судове засідання,
справа буде розглянута у його відсутність.
Суддя Н. В. Виноградова

Суворовський районний суд м. Одеси викликає в
якості відповідача Тушнова Дмитра Сергійовича за
позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Тушнова
Дмитра Сергійовича про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 25.05.2016 р. об 11
год. 15 хв. у приміщенні Суворовського районного
суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68, зала судових засідань № 19. У
разі неявки Тушнова Дмитра Сергійовича у судове
засідання, справа буде розглянута у його відсутність.
Суддя Н. В. Виноградова

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Універсал Банк» до Авраменка Валерія Євгеновича, Авраменко Наталі Вікторівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Відповідачі по справах Авраменко Валерій Євгенович (зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул.Шахтобудівельників, 7а/191), Авраменко
Наталя Вікторівна (зареєстрована за адресою: м. Донецьк,
пр. Ленінський, 11/57) викликаються на 20 травня 2016 року
на 10-30 год. до суду, каб. №7, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачі повинні
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за їх відсутності.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу за
позовом ПАТ «Універсал Банк» до Гарас Світлани Вікторівни, Гарас Ігоря Святославовича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідачі по справах
Гарас Світлана Вікторівна, Гарас Ігор Святославович (зареєстровані за адресою: м. Донецьк, вул. Турбінна, 36) викликаються на 20 травня 2016 року на 09-45 год. до суду,
каб. №7, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачі
повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя С. С. Бабенко

Суддя С. С. Бабенко

Сєвєродонецький міський суд Луганської області
викликає в якості відповідача Малимон Євгенію Сергіївну (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул.
Донецька, 35/43) за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
м. Дніпропетровськ до Малимон Євгенії Сергіївни
про стягнення заборгованості за кредитним договором у судове засідання, яке відбудеться 19 травня
2016 року о 14-20 год. у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бул.
Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане судове
засідання суд розглядатиме справу без вашої участі
на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя І. О. Юзефович

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє
Кратька Олександра Олександровича про те, що 20
травня 2016 року о 10 год. 40 хв. за адресою: 03037,
м. Київ, вул. М. Кривоноса, 25, каб. 20, відбудеться
судове засідання в цивільній справі за позовом Нафєєвої Віолетти Айдерівни до Кратька О. О. як відповідача про розірвання шлюбу.
При цьому повідомляємо, що у разі вашої неявки
в судове засідання без поважних причин або неповідомлення про причини своєї неявки суд вирішує
справу на підставі наявних у ній доказів.
Суддя Л. В. Шевченко

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» до Шишкіна Ігоря Геннадійовича, Шишкіної Катерини Анатоліївни, Шишкіна Геннадія
Євгеновича про стягнення заборгованості.
Відповідачі Шишкін І. Г., Шишкіна К. А., Шишкін Г. Є.
викликаються до каб. № 6 суду на 10 травня 2016 року о
13 годині 00 хвилин для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідачів, справа
буде розглянута у їх відсутності за наявними доказами.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа за
№ 310/87/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» до Міляєва Семена Миколайовича про стягнення заборгованості. Судовий
розгляд справи призначено на 13 травня 2016 року о 13
год. 00 хв. у приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Комунарів, 64, каб. 409. Суддя Парій О. В., тел. (код
06153) 4-70-63.
Суд викликає Міляєва Семена Миколайовича як відповідача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки
справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

Кременецький районний суд Тернопільської області
(вул. В. Чорновола, 7, м. Кременець Тернопільської області) розглядає цивільну справу за позовом Публічного
акціонерного товариства «Кредобанк» до Штуки Григорія
Тарасовича про стягнення заборгованості.
(Головуючий по справі суддя Білосевич Г. С.).
Відповідач Штука Григорій Тарасович, який зареєстрований за адресою: с. Сапанів Кременецького району Тернопільської області, викликається на 06 червня 2016 року
о 10 год. 00 хв. в приміщення суду для участі в розгляді
справи по суті.
В разі неявки відповідача Штуки Григорія Тарасовича,
останній повинен повідомити причини неявки, інакше
справа буде розглядатись за його відсутності.

Білокуракинський районний суд Луганської об-

У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа за
№ 310/1971/16-ц за позовом Клименчука Сергія Григоровича до Клименчук Світлани Леонідівни про розірвання шлюбу. Судовий розгляд справи призначено на 06
травня 2016 року о 10 год. 30 хв. в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 409. Суддя
Парій О. В., тел. (код 06153) 4-70-63.
Суд викликає Клименчук Світлану Леонідівну як відповідача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки
справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

10.05.2016 року о 09.30 годині у приміщенні Но-

У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа за
№ 310/149/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» до Мєзенцева Андрія Олександровича, Мєзенцевої Світлани Володимирівни про
стягнення заборгованості. Судовий розгляд справи призначено на 13 травня 2016 року о 13 год. 30 хв. у приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою:
Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб.
409. Суддя Парій О. В., тел. (код 06153) 4-70-63.
Суд викликає Мєзенцева Андрія Олександровича, Мєзенцеву Світлану Володимирівну як відповідачів. Явка до
суду є обов’язковою. В разі неявки справа розглядатиСуддя Бєлоусов А. Є. меться за наявними матеріалами.

Суддя О. Ю. Максименко

Комінтернівський районний суд Одеської області
викликає як відповідача Пушкашу Ольгу Петрівну,
03.11.1953 року народження, в судове засідання, яке
відбудеться 30 травня 2016 року о 09.20 год. у приміщенні Комінтернівського районного суду за адресою: смт Комінтернівське, вул. Першотравнева, 51,
зал № 3, в якому буде слухатись цивільна справа за
позовною заявою ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» до Пушкашу
Ольги Петрівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Суддя Рідник І. Ю.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської
області (суддя Головін В.О.) викликає в судове засідання як
відповідача Слісаренко Марину Станіславівну у справі за позовом Соловйова Анатолія Георгійовича до Слісаренко Марини Станіславівни про розірвання договору довічного
утримання (догляду) та повернення квартири у власність.
Останнє місце проживання відповідача: вул. Краснофлотська, буд. 104, кв. 50, м. Донецьк, Донецька область. Судове
засідання призначене на 05 травня 2016 року о 13.00 год. за
адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул.
Дніпровська, 135, каб. 506.
У разі неявки відповідача у судове засідання справа,
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за
його відсутністю.

Херсонський міський суд Херсонської області викликає
як відповідача Циб Юрія Дмитровича, 22.05.1958 року народження, останнє відоме місце проживання: м. Луганськ,
вул. Дарвіна, 36 у судове засідання для розгляду цивільної
справи за позовом Чумак Людмили Миколаївни до Циб
Юрія Дмитровича про розірвання шлюбу.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області 24.05.2016 року
о 13.15 годині за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського,
6/29, 3 поверх, кaб. 303.
У разі неявки в судове засідання відповідача, справа
буде розглянута у його відсутність за наявними у справі
доказами.

Суддя О. М. Іванова

Суддя В. О. Головін

Суддя С. І. Майдан

Нетішинський міський суд Хмельницької області (адреса: м. Нетішин, просп. Незалежності,12) викликає в
судове засідання, що відбудеться 18 травня 2016 року
об 11.00 год., Тарарука Юрія Васильовича, останнє відоме місце проживання: м. Нетішин, вул. Незалежності,
буд. 10, кв. 401, Хмельницької області, як відповідача у
справі за позовом Публічного акціонерного товариства
«Державний ощадний банк України» до Тарарука Юрія
Васильовича про стягнення кредитної заборгованості за
картковим рахунком (головуюча у справі суддя Фурсевич О. В.).
У випадку неявки відповідача, справа буде розглянута
Суддя Юр’єва К. С. на підставі наявних у ній доказів.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської
області (суддя Гаврилов В. А.) викликає в судове засідання
відповідача:
Цивільна справа № 185/438/16-ц за позовом Мурашкіна
Юрія Михайловича до Калінінської районної у м. Донецьку
ради про визнання права власності на спадщину за законом.
Останнє місце проживання відповідача: вул. Шевченка,
буд. 75, м. Донецьк, 83000.
Судове засідання призначено на 16 травня 2016 року о
14.00 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135,
каб. 407.
У разі неявки відповідача у судове засідання справа
згідно з вимогами ЦПК України може бути розглянута за
його відсутністю.

Старобільський районний суд Луганської області викликає Бурдіна Олександра Володимировича, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Старобільськ,
вул. Лугова, буд. 3а, як відповідача у судове засідання
по цивільній справі № 2/431/463/16 р. за позовом Бурдіної Галини Вікторівни про виселення з житлового будинку, яке відбудеться 10 травня 2016 року о 09 годині
00 хвилин в приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38а.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа
№ 310/567/15-ц за позовом Завалій Віктора Володимировича до Горіної Олени Володимирівни, третя особа: Бердянський МВ УДМС України в Запорізькій області про
визнання особи такою, що втратила право користування
житловим приміщенням. Судовий розгляд справи призначено на 10 травня 2016 року о 08 год. 30 хв. в приміщенні
Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька
область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 501. Суддя
Петягін В. В., тел. (06153) 3-63-75.
Суд викликає Горіну Олену Володимирівну як відповідача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки справа
Суддя Л. О. Стародубцева розглядатиметься за наявними матеріалами.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Волянську Майю В’ячеславівну як відповідача по цивільній
справі № 2/756/221/16 за позовом Бортнікової Тетяни Пилипівни до Волянської Майї В’ячеславівни, третя особа: Рутьян Валентина Олексіївна про усунення перешкод у
здійсненні права власності, шляхом вселення позивача, у
судове засідання на 31 травня 2016 р. об 11.30 год.
Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 27,
суддя Луценко О. М.
У разі неявки та неповідомлення суду про причини неявки в судове засідання, справа буде розглянута за вашої
відсутності за наявними у справі доказами відповідно до
ст. 169 ЦПК України.

Подільський районний суд м. Києва повідомляє
про те, що 31 травня 2016 року о 09.30 год. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 21, каб.
31 відбудеться розгляд справи за позовом Ладана
В. І. до Ладана Володимира Володимировича, третя
особа: Подільський районний відділ Головного управління Державної міграційної служби України в м.
Києві про визнання особи такою, що втратила право
користування житловим приміщенням.
В судове засідання викликається як відповідач
Ладан Володимир Володимирович, м. Київ, пр-т
Правди, 70-Б,кв. 116.
Суддя М. О. Шаховніна

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» до
Федьорко Наталії Володимирівни про стягнення заборгованості, місце проживання якої невідомо, викликається на 13 травня 2016 року о 10-30 годині до суду, каб.
№2-1/2, для участі у розгляді справі (№ 234/4592/16-ц,
2/234/2495/16).
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у її відсутність.

Козелецький районний суд Чернігівської області викликає відповідачів: Коваленка Владислава Федоровича, 25
липня 1971 року народження, зареєстрованим місцем проживання якого є: с. Пилятин, вул. Травнева, б. 6 Козелецького району Чернігівської області, та Гайдайчук Валентину
Федорівну, 21 грудня 1959 року народження, останнім відомим місцем проживання якої є: м. Київ. вул. Драгоманова,
б. 14-а, кв. 175, в судове засідання на 09.30 годину 10 травня
2016 року (17000, смт Козелець, вул. Свято-Преображенська, 7 Чернігівської області) у справі за позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк»
м. Дніпропетровська до Коваленка Владислава Федоровича
та Гайдайчук Валентини Федорівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Приморський районний суд Запорізької області викликає в судове засідання на 05 травня 2016 року о 08
год. 30 хв. (резервна дата 06 травня 2016 року о 08 год.
30 хв.) за адресою: Запорізька область, м. Приморськ,
вул. Леніна, буд.26, каб.15, зал №2, поверх 2, в якості
відповідача Баранова Сергія Валерійовича по цивільній
справі №326/439/16-цр. (провадження №2/326/208/2016)
за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до нього про стягнення заборгованості за кредитним договором.
У разі неявки відповідача в судове засідання на вказані дату та час, справу буде розглянуто за його відсутності.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа
№ 310/2253/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Журавкова В.А. про стягнення заборгованості.
Розгляд справи призначено на 12.05.2016 року о 0800 годин в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Комунарів, 64, зала судового засідання 411.
Суд викликає Журавкова Василя Анатолійовича в
якості відповідача.
Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідача у судове засідання, справа буде розглянута за наявними матеріалами.

Суддя Юр’єва К. С.

Суддя Соловей В.В.

Суддя Т. В. Стріжакова

Суддя Б. І. Полянчук

Заводський районний суд м. Миколаєва у зв’язку
з розглядом цивільної справи за позовом Беседіної
M.B. до Беседіна В. В. про позбавлення батьківських
прав викликає відповідача по справі Беседіна Віталія
Вікторовича у судове засідання, яке відбудеться
11.05.2016 р. о 10 год. за адресою: м. Миколаїв, вул.
Радісна, 3, каб. 26.
У разі неявки відповідача справа буду розглянута
за його відсутності.
Суддя Т. О. Мартишева
Суддя Т. В. Корнешова

Личаківський районний суд м. Львова викликає Харченка Юрія Андрійовича (останнє відоме місце проживання: Луганська область, Станично-Луганський район,
с. Миколаївка, кв. Ювілейний, буд.7, кв. 4) як відповідача
у судове засідання по цивільній справі 2/463/375/16
(463/4464/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Харченка
Юрія Андрійовича, Михальської Надії Василівни про звернення стягнення на предмет застави, що відбудеться 18
травня 2016 р. о 13 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.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Державний ощадний
банк України» до Сомікова Ігоря Івановича про стягнення
боргу за кредитним договором.
Відповідач по справі Соміков Ігор Іванович (місце проживання: м. Єнакієве, Донецька область, вул. Менжинського,
№116/17) викликається на 06 травня 2016 року на 08 годину
45 хвилин 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 причини неявки, інакше справа
буде розглянута у його відсутність.

Суддя С. В. Гирич

Суддя Радченко Л. А.

воайдарського районного суду Луганської області
розглядатиметься цивільна справа № 419/629/16-ц
за позовом Бєрьозкіної Олени Іванівни до Бєрьозкіна Сергія Олександровича про розірвання шлюбу.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст.
169 ЦПК України.

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» до
Матюшечкіної Тетяни Сергіївни про стягнення заборгованості, місце проживання якої невідомо, викликається
на 16 травня 2016 року о 10.20 годині до суду, каб.
№ 2-1/2, для участі у розгляді справи (№ 234/5132/16-ц,
2/234/2660/16).
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у її відсутність.
Викликається Комісар Віталій Вікторович, 03.09.1990
року народження, місце реєстрації: вул. Училищна, буд.
1, с. Іскрисківщина, Білопільський район, Сумська область, фактичне місце перебування не відоме, в судове
засідання на 13 травня 2016 року на 10 год. 00 хв., яке
відбудеться у приміщенні Шосткинського міськрайонного суду за адресою: м. Шостка, вул. К. Маркса, 63, у
справі № 589/1653/16ц за позовом Комісар Наталії Василівни до Комісар Віталія Вікторовича про стягнення
аліментів.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,
м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Потапченко
О. В. про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідач у цивільній справі № 233/692/16-ц — Потапченко Олег В’ячеславович, 19.05.1966 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька
область, м. Костянтинівка, вул. Белоусова, 10/84, викликається у судове засідання на 13-00 год. 04 травня 2016 р. Розгляд зазначеної
цивільної справи відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області (корп. №2, каб. №16).
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову
та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

ласті повідомляє, що 01.04.2016 року розглянуто цивільну справу № 409/3498/15-ц за позовом
Письменної Олени Олександрівни до Письменного
Віталія Анатолійовича про розірвання шлюбу та винесено заочне рішення, яким позовні вимоги було
задоволено.

Суддя В. М. Сергєєв

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
погода на завтра
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 30 КВІТНЯ

ВОЛОДАРСЕРДЕЦЬ. Дитинство голлівудського актора Орландо Блума не затьмарене війною. Однак у його біографії були
й непрості моменти. Та вже ставши всесвітньо улюбленим Леголасом і капітаном Уїлом Тернером, британець вирішив долучитися до програми Міжнародного дитячого фонду ООН — ЮНІСЕФ. Днями зірковий Орландо Блум прибув як посол доброї волі
в Україну. Актор уже відвідав Святогірськ, Слов’янськ та Краматорськ. Зокрема у Слов’янську актор зустрівся з учнями місцевої
школи № 13, де охоче роздавав автографи, відповідав на запи-

тання і фотографувався з дітьми. ЮНІСЕФ піклується про школи в Донецькій області — робить ремонти, допомагає канцелярією і медикаментами. Візит актора пов’язаний саме з діяльністю
організації, і головну місію — привернути увагу до конфлікту,
внаслідок якого страждають діти, — зірка «Володаря кілець» та
«Піратів Карибського моря» виконав. Знімки, які були зроблені
під час поїздки, опубліковані в Instagram. Найімовірніше, актор
пробуде в Україні до Великодня, хоча заради безпеки інформацію про його пересування не розголошують.

Склеїли «конверт», а він порвався
ОлександрДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
ОБОРУДКИ. Оперативники
фіскальної служби, СБУ та прокуратури Полтавщини припинили злочинну діяльність «конвертаційного центру» з оборотом понад 75 мільйонів гривень. До складу цього підпільного «центру» входили понад
20 фіктивних підприємств, що
були зареєстровані у Полтавській та Кіровоградській облас-

тях. Як повідомив перший заступник начальника ГУ ДФС у
Полтавській області Олег Лєднік, злочинці здійснювали свої
оборудки за відпрацьованою
схемою: через афілійованих
осіб у банківських установах за
грошову винагороду конвертували безготівкові кошти, які підприємства-вигодонабувачі потім перераховували за нібито
надання послуг, виконання робіт та реалізацію товарів (здебільшого
сільськогосподар-

розмірах), у рамках якого працівники податкової міліції та
Служби безпеки України провели 17 обшуків у банківських
установах, офісних приміщеннях, місцях проживання та автомобілях учасників «конвертаційного центру». Під час обшуків вилучено 5,3 мільйона гривень готівкових коштів, 21 печатку фіктивних підприємств,
чекові книжки, чорнову документацію, мобільні телефони та
комп’ютерну техніку.

ського призначення). Зняті у такий спосіб з банківських рахунків кошти передавали замовникам, за винятком «винагороди»
10-12 відсотків від проконвертованої суми. Такою діяльністю
бюджету завдано збитків на 14
мільйонів гривень.
За цим фактом розпочато
кримінальне провадження за
ознаками ч.5 ст.27, ч.3 ст.212
КК України (посібництво в
умисному ухиленні від сплати
податків в особливо великих

Фото з сайту panoramio.com

Велодоріжка до Європи доведе
ВолодимирГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
ІНФРАСТРУКТУРА. Щороку
в Харкові зростає кількість прихильників велоспорту і тих, хто
обирає екологічний і зручний
для міста вид транспорту. Проте розігнатися — з комфортом
і безпекою — було ніде, хіба що
на торованих спортсменами
стежинах.
Тож міська влада має намір
докорінно змінити ситуацію. Будівництво першої велодоріжки
європейського зразка завдовжки 7 кілометрів і завширшки 3
метри, яка пролягатиме в зеленій зоні міста від перехрестя вулиці Сумської та вулиці Дерев’янка до храму Святої цариці Тамари в П’ятихатках, нині
розгорнули на повну. За слова-

Скульптуравелосипедистанебудесамотньою

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

ми головного інженера фірмипідрядника Романа Бондаренка, нині виконують підготовчі
роботи до асфальтування.
Як розповіла директор проектної фірми Тетяна Поліванова, у пілотному проекті
враховано всі європейські
норми і правила. Уздовж доріжки передбачено парковки
і зупинки для відпочинку велосипедистів.
Харківська
велодоріжка
особлива. Як запевнили підрядники, завдяки технологіям,
що застосовують у будівництві, вона не замерзатиме й
узимку. Також використають
геотекстиль — матеріал, який
запобігає проростанню кореневої системи. Окрім того,
обабіч велотраси будівельники прокладуть газони.

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

Нiч
+3 +8
+3 +8
+3 +8
+3 +8
+5 +10
+3 +8
+3 +8
+3 +8
+3 +8
+4 +9
+4 +9
+3 +8
+4 +9

День
+15 +20
+14 +19
+14 +19
+13 +18
+14 +19
+12 +17
+11 +16
+11 +16
+11 +16
+14 +19
+14 +19
+12 +17
+15 +20

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

Нiч
+4 +9
+5 +10
+4 +9
+5 +10
+6 +11
+6 +11
+6 +11
+6 +11
+4 +9
+6 +11
+5 +10
+6 +11
+5 +7

День
+15 +20
+16 +21
+15 +20
+16 +21
+17 +22
+17 +22
+17 +22
+17 +22
+15 +20
+17 +22
+16 +21
+16 +21
+17 +19

Укргiдрометцентр

Про минуле Тернополя
розповідають
анотаційні дошки
МиколаШОТ,
«Урядовий кур’єр»
КАРБИІСТОРІЇ.Друга світова війна Тернопіль зруйнувала вщент. Бої тут тривали за кожен будинок, вулицю. Нині
міська влада прагне, аби туристи та молоде покоління тернополян знали, наскільки теперішній обласний центр був архітектурно привабливим. Тож узялася за встановлення анотаційних дошок, до речі, з QR-кодами, які може читати будьякий мобільний пристрій з фотокамерою. Виготовляють ці
таблиці з міцного скла, а малюнок захищений зверху спеціальною плівкою. Кошти задля цього використовують з наданих міською скарбницею на Програму розвитку міжнародного співробітництва та туризму.
Нещодавно урочисто відкрили два такі пам’ятні знаки на
будівлі Старого замку. Першу дошку й присвятили цій фортифікаційній споруді, пам’ятці архітектури національного значення, будівлі, яка відображена на сучасному гербі файного
міста. Напис засвідчує, що замок у Тернополі збудовано
1548 року, а заклав його 1540 року засновник міста Ян-Амор
Тарновський. Тож поряд з анотаційною таблицею «Старий замок» прикріпили знак на честь цього відомого воєначальника та магната. До того ж, як заявив міський голова Сергій Надал, біля архітектурної перлини Тернополя з’явиться сквер
імені Яна-Амора Тарновського. Укрпошта тим часом на замовлення міськради випустила конверт «Тернопіль. Ян Тарновський». Погашення його відбулося під час урочистого заходу.
У Тернополі вже встановили п’ять анотаційних дошок. Крім
інформації про засновника міста та Старий замок, вони нагадують також про Тернопільську ратушу й два костели —
єзуїтський та парафіяльний Пресвятої Діви Марії Неустанної
Помочі.
Цього року з’являться ще три таких таблиці. У серпні на
День міста планують зокрема відкрити пам’ятний знак на
честь Сергія Кузьмінського, вокаліста відомого рок-гурту
«Брати Гадюкіни», в одній із пісень якого є рядок «Файне місто Тернопіль». Тепер ця фраза стала для обласного центру
перифразом.
Принагідно зазначимо, що збирати інформацію та світлини
про історичні будівлі міста й видатних людей працівникам
міськради допомагають краєзнавці-тернополезнавці.
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