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Столичні лікарі запровадили
унікальну технологію
регенерації пошкоджених
кісток і безоплатно лікують
бійців АТО

СУБОТА, 7 ТРАВНЯ 2016 РОКУ

ПАВЛО РОЗЕНКО:
«Встановлення єдиної
ціни — непростий
крок, але необхідний.
У майбутньому ми не
передбачаємо жодних
різких коливань ціни
на газ».
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ЦІНА ДОГОВІРНА

Війна не робить
винятків
Фото з сайту archive.is

ЦИТАТА ДНЯ

Видатному
кіномитцеві Юрієві
Іллєнку 9 травня
було б 80

Віце-прем’єр-міністр про серйозну плату за реальну
енергонезалежність країни

Книжкову продукцію
з Росії планують
ліцензувати
ЗАХИСТ. Відбулося перше засідання спеціально створеної робочої групи при Держкомтелерадіо, яка працює над законом про
обмеження доступу російських книжок антиукраїнського змісту на
ринок України. У її складі видавці, письменники, громадські діячі
та експерти. Віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко вважає,
що забороняти всі російські видання неправильно. Найдієвішим і
найдемократичнішим варіантом має стати запровадження ліцензування російської книжкової продукції.
«У моїх планах уже у травні запропонувати на розгляд Кабінету
Міністрів законопроект про ліцензування книжкової продукції походженням із країни-агресора. Якщо це наукові видання, то, поза
сумнівом, після ліцензування вони мають доходити до споживача.
Якщо це підривна антиукраїнська пропагандистська книжка, то
вона не має права перебувати на полицях наших книгарень. Хочу
наголосити, що закон про ліцензування не поширюватиметься на
українські та іноземні книжки, а лише на привезені з країни-агресора», — сказав віце-прем’єр-міністр.

ЦИФРА ДНЯ

392,4 млрд грн
становив обсяг реалізації промислової
продукції в Україні у січні-березні.
Це на 14,6% більше від торішнього
аналогічного показника
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ПАМ’ЯТЬ. Роль жіноцтва у Другій світовій нам ще треба

переосмислити

Праліси не можна відтворити
НАШЕ ВСЕ. Для їхнього збереження потрібні спеціальний закон і… совість
Олег ЛИСТОПАД,
«Урядовий кур’єр»
Коли ще жив у пралісі пралев,
коли у небі глибали праптиці»
— цих персонажів із вірша Ліни
Костенко «Пращур» тепер можемо побачити хіба що в нашій
уяві чи в якомусь крутому істо-

«

ричному кіно. Із пралісом, на
щастя, простіше. Особисто я подумки переношуся в Угольське
лісництво Карпатського біосферного заповідника, де побував ще
в часи студентської практики.
Велетенські буки з витканими білоцвітником весняним галявинками між ними, встелені опалим

листям пониззя, що дихають
холодною вогкістю. Дрижаки
пробирають від відчуття перебування у чомусь вічно магічному, вектор часу пронизує
серце, яке починає тріпотіти в
очікуванні, що той самий пралев
ось-ось вискочить з-за пишної
папороті…

Нині нам є ще чим живити уяву,
є те справжнє, із чим можна порівняти картини, які малює мозок,
осягаючи поетичні образи.
Пралісів в Україні залишилося
небагато — менш як 48 тисяч гектарів. Тут не бігають волаючи, не
розкидають пляшки й бляшанки
бридотні людиська. А головне — не

розмахують сокирами й бензопилками. Праліси — унікальні недоторкані ліси, які існують і
розвиваються поза безпосереднім
впливом людини, за законами природи. Завдяки цьому вони
мають високу життєздатність, стійкі до природних
змін і навіть катаклізмів.
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 6 травня 2016 року
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USD 2512.3024
EUR 2873.8227
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 3.8128
за 10 рублів

/ AU 321637.51

AG 4366.38
PT 266555.28
за 10 тройських унцій

PD 150989.37
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ДОКУМЕНТИ
50) здійснює соціальний діалог і взаємодію з всеукраїнськими профспілками
та організаціями роботодавців з питань формування та реалізації державної соціально-економічної політики;
51) забезпечує здійснення функції дипломатичного протоколу у сфері зовнішніх
зносин з іноземними державами та міжнародними організаціями;
52) здійснює протокольне та організаційне забезпечення візитів в україну високих посадових осіб іноземних держав;
53) здійснює відповідно до законодавства заходи для забезпечення перебування в україні офіційних делегацій;
54) забезпечує взаємодію з дипломатичними представництвами, консульськими установами іноземних держав, представництвами міжнародних організацій
в україні, а також дипломатичним корпусом, акредитованим в україні;
55) надає консультаційну та організаційно-методичну допомогу з питань державного Протоколу та Церемоніалу україни органам виконавчої влади, закордонним дипломатичним установам україни;
56) надає допомогу у виконанні службових обов’язків членам державних, урядових та інших делегацій україни, народним депутатам україни, працівникам міністерств, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а
також керівникам державних підприємств та наукових установ, які перебувають
за кордоном;
57) затверджує відповідно до міжнародних договорів україни положення про
акредитацію працівників дипломатичних представництв і консульських установ
іноземних держав в україні, міжнародних організацій та їх представництв, місій, а
також членів їх родин та здійснює таку акредитацію;
58) здійснює нагляд за наданням дипломатичним представництвам і консульським установам іноземних держав, їх персоналу і членам сімей персоналу привілеїв та імунітетів, передбачених законодавством та міжнародними договорами україни, а також привілеїв та імунітетів закордонним дипломатичним установам україни, їх персоналу і членам сімей персоналу з урахуванням принципу взаємності;
59) реєструє національні паспорти та видає службові картки посадовим особам
міжнародних організацій, що прибувають в україну у службових справах, працівникам представництв таких організацій в україні, а також працівникам представництв іноземних держав;
60) реєструє національні паспорти та видає службові картки працівникам органів зовнішніх зносин іноземних держав, що прибувають в україну у службових
справах та мають дипломатичний або службовий паспорт, і членам їх сімей;
61) координує заходи, що здійснюються органами виконавчої влади у сфері
зовнішніх зносин;
62) координує взаємодію органів державної влади в частині здійснення ними
зовнішніх зносин та виконання міжнародних зобов’язань україни;
63) координує діяльність відповідних структурних підрозділів місцевих держадміністрацій у сфері зовнішніх зносин;
64) погоджує в установленому порядку проекти директив, вказівок і технічних
завдань офіційним делегаціям та представникам україни для участі у міжнародних
консультаціях, переговорах, конференціях, сесіях органів міжнародних організацій,
засіданнях міжурядових комісій та інших органів;
65) надає методичну, консультативну та інформаційну допомогу міністерствам,
іншим органам виконавчої влади у здійсненні ними міжнародних зв’язків;
66) забезпечує проведення консульської роботи на території україни та за кордоном;
67) вживає заходів до забезпечення прав юридичних осіб та громадян україни
за кордоном у разі їх порушення;
68) вживає заходів для забезпечення громадянам україни можливості користуватися у повному обсязі правами, наданими їм законодавством держави перебування та міжнародним правом;
69) вживає через закордонні дипломатичні установи україни заходів до поновлення порушених прав юридичних осіб та громадян україни;
70) веде консульський облік громадян україни, які постійно проживають або
тимчасово перебувають за кордоном, розробляє та затверджує відповідні правила;
71) веде облік дітей — громадян україни, усиновлених іноземцями або громадянами україни, які постійно проживають за кордоном, здійснює нагляд за дотриманням їх прав;
72) забезпечує реалізацію конституційних прав громадян україни, які перебувають за її межами, брати участь у всеукраїнському референдумі, виборах Президента україни і народних депутатів україни;
73) сприяє проведенню за кордоном всеукраїнського референдуму, виборів
Президента україни і народних депутатів україни відповідно до законодавства україни та держав перебування;
74) затверджує зразки документів, які подаються для встановлення належності
до громадянства україни, прийняття до громадянства україни, оформлення набуття громадянства україни, припинення громадянства україни, скасування рішень
про оформлення набуття громадянства україни;
75) забезпечує оформлення і видачу дипломатичними представництвами та
консульськими установами україни за кордоном паспорта громадянина україни
для виїзду за кордон, у тому числі з безконтактним носієм інформації;
76) розробляє порядок оформлення, видачі, повернення, зберігання і знищення
дипломатичних та службових паспортів україни;
77) бере участь у формуванні та реалізації державної політики з візових і міграційних питань;
78) розробляє правила оформлення іноземцям та особам без громадянства віз
для в’їзду в україну і транзитного проїзду через її територію;
79) затверджує інструкцію про порядок державної реєстрації актів цивільного
стану в дипломатичних представництвах та консульських установах україни за кордоном;
80) вживає згідно з компетенцією заходи до забезпечення виконання консульських функцій стосовно морських та повітряних суден україни відповідно до законодавства україни та міжнародного права;



оголошення



оголошення



81) опрацьовує згідно з компетенцією звернення про надання органами державної влади україни дозволів на виконання іноземними державними повітряними суднами, які здійснюють перевезення офіційних делегацій, небезпечних вантажів і товарів військового призначення, нерегулярних польотів через повітряний простір
україни або повітряний простір під відповідальністю україни без посадки і з посадкою в аеропортах україни; дозволів на заходження іноземних військових кораблів
та підводних транспортних засобів у внутрішні води, на рейди та в порти україни;
дозволів на ввезення в україну вогнепальної зброї представниками служб безпеки
та охоронцями глав іноземних держав і членів офіційних делегацій таких держав;
82) забезпечує отримання дозволів іноземних держав на використання повітряного простору таких держав та посадку на їх території українських повітряних суден,
а також на захід українських кораблів у територіальні води та порти іноземних держав;
83) розробляє правила проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, проставляє апостиль на офіційних документах;
84) опрацьовує питання утворення нових та припинення діяльності діючих почесних консульських установ україни за кордоном;
85) розробляє Положення про нештатних (почесних) консулів україни;
86) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю МЗС,
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються;
87) здійснює управління об’єктами державної власності, що належать до сфери
управління МЗС;
88) здійснює інші повноваження, визначені законом.
5. МЗС з метою організації своєї діяльності:
1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів
щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в органах дипломатичної
служби, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління МЗС;
2) здійснює добір кадрів до органів дипломатичної служби, на підприємства, в
установи та організації, що належать до сфери управління МЗС, формує кадровий
резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів дипломатичної служби;
3) організовує планово-фінансову роботу в органах дипломатичної служби,
здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;
4) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, захист інформації з обмеженим доступом, а також технічний захист інформації, контроль за її збереженням в органах
дипломатичної служби;
5) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань
з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;
6) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно
до встановлених правил.
6. МЗС для виконання покладених на нього завдань має право:
1) залучати в установленому порядку спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх
керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до компетенції МЗС;
2) одержувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів
статистики — статистичні дані;
3) давати офіційні роз’яснення щодо зовнішньополітичного курсу україни;
4) вносити пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин, у тому числі участі органів виконавчої влади
у діяльності міжнародних організацій та їх органів.
7. МЗС здійснює свої повноваження безпосередньо та через систему органів
дипломатичної служби.
8. МЗС у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом україни, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними кабінетом Міністрів україни,
органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також з підприємствами, установами
та організаціями.
9. МЗС у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання
конституції та законів україни, актів Президента україни, постанов верховної ради
україни, прийнятих відповідно до конституції та законів україни, актів кабінету Міністрів україни видає накази, організовує і контролює їх виконання.
Накази МЗС, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються,
розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону україни «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
Нормативно-правові акти МЗС підлягають державній реєстрації в установленому
законодавством порядку.
Накази МЗС, видані у межах повноважень, передбачених законом, обов’язкові
для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими держадміністраціями, органами влади Автономної республіки
крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та громадянами.
10. МЗС очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Президента
україни та звільняється з посади за поданням Президента україни чи Прем’єр-міністра україни за згодою Президента україни верховною радою україни.
11. Міністр:
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костянтинівський міськрайонний суд донецької області
(85110, м. костянтинівка донецької області, пр. Ломоносова,
№ 157) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ кБ «Приватбанк» до яценко Г.С. про стягнення заборгованості за кредитним договором. відповідачка у цивільній справі
№ 233/1433/16-ц яценко Ганна Сергіївна, 01.10.1987 р.н.,
зареєстрована за адресою: донецька область, м. Макіївка,
с. Первомайський, вул. Берегова, 21, викликається у судове
засідання о 08.30 год. 13 травня 2016 р. розгляд зазначеної
цивільної справи відбудеться в приміщенні костянтинівського
міськрайонного суду донецької області (корп. № 2, каб. № 16).
відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. у випадку неприбуття відповідачка повинна
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за її відсутності.

Первомайський міськрайонний суд Харківської
області викликає Самойлову катерину Павлівну,
02.03.1987 року народження, в судове засідання,
призначене на 12.05.2016 року на 13 годину 20 хвилин по цивільній справі № 2/632/612/16-ц, провадження 2/632/290/16 за позовом ПАТ кБ «Приватбанк» до Самойлової катерини Павлівни про стягнення заборгованості за кредитним договором від
09.07.2008 року без номеру.
Адреса суду: 64102, Харківська область, м. Первомайський, вул. Бугайченко, 34, зал судових засідань № 4 (кабінет № 18).
Суддя Т.О. Мартишева
Суддя О.В. Кочнєв



1) очолює МЗС, здійснює керівництво його діяльністю;
2) визначає пріоритети роботи МЗС та шляхи виконання покладених на нього
завдань, затверджує плани роботи Міністерства, звіти про їх виконання;
3) представляє МЗС у публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в україні та за її межами;
4) погоджує проекти актів кабінету Міністрів україни, проекти законів та актів
Президента україни, що вносяться кабінетом Міністрів україни на розгляд верховної ради україни та Президента україни;
5) організовує та контролює в межах повноважень, передбачених законом, виконання в апараті МЗС, представництвами МЗС на території україни, закордонними
дипломатичними установами україни конституції та законів україни, актів Президента україни і кабінету Міністрів україни;
6) подає на розгляд кабінету Міністрів україни проекти законів, актів Президента
україни і кабінету Міністрів україни, розробником яких є МЗС;
7) представляє в установленому порядку проекти законів україни, розробником
яких є МЗС, і доповідає з інших питань, що належать до компетенції МЗС, під час
їх розгляду на пленарних засіданнях верховної ради україни;
8) вносить Прем’єр-міністрові україни пропозиції щодо призначення на посаду
та звільнення з посади своїх заступників;
9) затверджує структуру апарату МЗС та закордонних дипломатичних установ
україни;
10) порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння рангу державного службовця заступнику Міністра — керівнику апарату;
11) визначає обов’язки першого заступника, заступників Міністра та заступника
Міністра — керівника апарату, розподіл повноважень Міністра між першим заступником та заступниками Міністра, які вони здійснюють у разі його відсутності;
12) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату МЗС,
призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників та заступників керівників,
працівників патронатної служби Міністра;
13) входить до складу ради національної безпеки і оборони україни;
14) вносить Президентові україни пропозиції щодо призначення та звільнення
глав дипломатичних установ україни в інших державах і при міжнародних організаціях, глав державних делегацій, а також щодо присвоєння вищих дипломатичних
рангів україни;
15) призначає на посаду та звільняє з посади працівників дипломатичної служби,
крім тих, що призначаються на посаду та звільняються з посади Президентом україни та заступником Міністра — керівником апарату;
16) призначає керівників консульських установ україни;
17) погоджує у передбачених законодавством випадках призначення на посаду
та звільнення з посади керівників відповідних структурних підрозділів обласних,
київської та Севастопольської міських держадміністрацій;
18) присвоює дипломатичні ранги працівникам, які займають посади в органах
дипломатичної служби (крім дипломатичних рангів, які присвоюються Президентом
україни), та ранги державних службовців керівникам та заступникам керівників самостійних структурних підрозділів апарату МЗС та представництв МЗС на території
україни;
19) представляє без спеціальних повноважень україну в зовнішніх зносинах, на
двосторонніх і багатосторонніх переговорах, підписує міжнародні договори україни;
20) виступає з офіційними заявами з питань зовнішньої політики україни та з
ініціативами міжнародного характеру;
21) дає обов’язкові до виконання працівниками апарату МЗС доручення;
22) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є МЗС;
23) організовує внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечує їх здійснення в МЗС;
24) вносить подання щодо представлення в установленому порядку працівників
органів дипломатичної служби до відзначення державними нагородами;
25) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення
до дисциплінарної відповідальності своїх заступників;
26) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;
27) підписує накази МЗС;
28) здійснює інші повноваження, визначені законом.
12. Міністр має першого заступника, заступників та заступника Міністра — керівника апарату, які призначаються на посаду та звільняються з посади кабінетом
Міністрів україни за поданням Прем’єр-міністра україни відповідно до пропозицій
Міністра.
13. для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції МЗС, обговорення найважливіших напрямів його діяльності, підготовки рекомендацій щодо
виконання завдань Міністерства у МЗС може утворюватися колегія.
рішення колегії реалізуються шляхом видання відповідного наказу МЗС.
для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у МЗС можуть утворюватися інші постійні або тимчасові
консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.
рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових
консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, а також положення про них затверджуються Міністром.
14. Гранична чисельність державних службовців та працівників МЗС затверджується кабінетом Міністрів україни.
Штатний розпис апарату та кошторис МЗС затверджуються заступником Міністра — керівником апарату за погодженням з Мінфіном.
Штатні розписи та кошториси інших органів дипломатичної служби україни затверджуються заступником Міністра — керівником апарату.
15. МЗС є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням
державного Герба україни та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах казначейства.
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в Хмільницький міськрайонний суд вінницької області (вул. Столярчука, 4, м. Хмільник вінницької області) на 09 год. 00 хв. 13 травня 2016 року викликається як відповідач ратушний Михайло олегович
у цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до
ратушного Михайла олеговича про стягнення заборгованості.
у випадку неявки вказаної особи, справа може
бути розглянута у його відсутність на підставі наявних доказів.
Суддя Гончарук-Аліфанова О.Ю.
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Старобільський районний суд Луганської області викликає Слободчукова Андрія Петровича та Слободчукову
Тетяну Анатоліївну, зареєстрованих за адресою: Луганська область, Антрацитівський район, с. Червона Поляна, вул. комсомольська, 90, як відповідачів у судове
засідання по цивільній справі № 2/431/299/16р. за позовом ПАТ «дельта Банк», яке відбудеться 11 травня 2016
року о 08 годині 50 хв. 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.

Суддя В.Ю. Колядов

Постійно діючим третейським судом при АуБ порушено провадження у справах за позовом ПАТ «укрсоцбанк» про стягнення заборгованості до:
• Полупана Сергія Анатолійовича (місцезнаходження:
донецька обл., м. Старобешеве, вул. Чкалова, 17, кв. *)
та Полупан ольги валеріївни (місцезнаходження: м. донецьк, вул. Артемівська, 27*), справа № 2074/15;
• Пономаренка Максима володимировича (місцезнаходження: 83030, м. донецьк, вул. октября, 12а, кв.*)
та Пономаренко олени Григорівни (місцезнаходження:
83030, м. донецьк, вул. октября, 12а, кв.*), справа
№ 2075/15.
З позовом можна ознайомиться, звернувшись до
третейського суду за телефоном (044) 5168718 або
ел.поштою за адресою: ts@aub.org.ua. Судове засідання
відбудеться 20.05.2016 р. о 13.20 год. за адресою: м.
київ, вул. є. Сверстюка, 15, к. 811. Це оголошення розміщене також на сайті третейського суду
tretsud.aub.org.ua. у випадку неявки відповідачів справа
може бути розглянута за їх відсутності.

роздільнянський районний суд одеської області повідомляє відповідача когут ольгу олександрівну,
12.07.1986 року народження, що 11 травня 2016 року
о 09 годині 00 хвилин в залі судового засідання роздільнянського районного суду одеської області за адресою: одеська область, м. роздільна, вул. європейська (колишня Леніна), З7-А, відбудеться судове засідання по цивільній справі № 511/364/16-ц, провадження № 2/511/293/16, за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк»
до когут ольги олександрівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
роздільнянський районний суд пропонує відповідачу
когут ользі олександрівні подати пояснення, заперечення та усі наявні у нього докази по справі особисто
або через представника.
у разі неявки в судове засідання справа може бути
розглянута за відсутністю відповідача когут ольги олександрівни або його представника за наявними у справі
доказами.

Павлоградський міськрайонний суд
дніпропетровської області в підготовче судове засідання по кримінальному провадженню № 185/11740/15 за обвинуваченням
Приходька Івана Сергійовича за вчинення
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 кк
україни, яке буде проводитися головуючим суддею Тимченком С.о. 11 травня
2016 року о 10.00 год. у режимі відеоконференції, викликає обвинуваченого Приходька Івана Сергійовича в приміщення
орджонікідзевського районного суду м.
Маріуполя донецької області за адресою:
м. Маріуполь, пр-т Перемоги, 6.
Після опублікування оголошення в пресі
обвинувачений вважається повідомленим
про дату, час та місце розгляду справи. у
разі неявки обвинуваченого справу буде
розглянуто за його відсутності.

Павлоградський міськрайонний суд
дніпропетровської області в підготовче судове засідання по кримінальному провадженню № 185/11117/15 за обвинуваченням
Чачуа Інги Заурівни за вчинення злочину,
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 кк україни,
яке буде проводитися головуючим суддею
Тимченком С.о. 11 травня 2016 року о
13.30 год. у режимі відеоконференції, викликає обвинувачену Чачуа Інгу Заурівну в
приміщення краматорського міського суду
донецької області за адресою: донецька
область, м. краматорськ, вул. Маяковського, 21.
Після опублікування оголошення в пресі
обвинувачена вважається повідомленою
про дату, час та місце розгляду справи. у
разі неявки обвинуваченої справу буде
розглянуто за її відсутності.

Тернопільський міськрайонний суд
Тернопільської області повідомляє, що
10.05.2016 року об 11 год. 00 хв. відбудеться розгляд справи за позовом уповноваженої особи Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ «всеукраїнський акціонерний
банк» Славкіної М.А. до узурбаєва Павла
Миколайовича, Щербанюка василя Івановича про стягнення заборгованості.
Просимо з’явитись в судове засідання
як відповідача Щербанюка василя Івановича, останнє відоме місце проживання:
м. Тернопіль, вул. коновальця 14/165, на
зазначену дату та число в приміщення
Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області за адресою:
м. Тернопіль, вул. котляревського, 34.
у разі неявки відповідача в судове засідання, справа буде розглядатися за його
відсутності.

Третейський суддя Ю.М. Білоконь

Суддя О.В. Іванова

Суддя C. O. Тимченко

Суддя C. O. Тимченко

Суддя Р.М. Грицак

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою:
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає:
1. Мельніков Радій Сергійович, 13.08.1980 р.н., ідентифікаційний номер:
2944519698, як відповідача в судове засідання по цивільній справі
№ 426/6424/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Мельнікова Радія
Сергійовича про стягнення заборгованості, що відбудеться 13 травня 2016
року о 17.20 год.
2. Коробка Сергій Миколайович, 13.01.1964 р.н., ідентифікаційний номер:
2338805710, як відповідача в судове засідання по цивільній справі №
426/6415/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Коробки Сергія Миколайовича про стягнення заборгованості, що відбудеться 13 травня 2016
року о 17.10 год.
3. Єщенко Антон Сергійович, 12.05.1991 р.н., ідентифікаційний номер:
3337018456, як відповідача в судове засідання по цивільній справі
№ 426/6372/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Єщенка Антона Сергійовича про стягнення заборгованості, що відбудеться 13 травня 2016 року
о 17.00 год.
4. Кольчугіна Ганна Сергіївна, 26.12.1986 р.н., ідентифікаційний номер:
3177113783, як відповідача в судове засідання по цивільній справі
№ 426/6391/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Кольчугіної Ганни
Сергіївни про стягнення заборгованості, що відбудеться 13 травня 2016 року
о 16.50 год.
5. Бочаров Василь Іванович, 03.03.1956 р.н., ідентифікаційний номер:
2051619938, як відповідача в судове засідання по цивільній справі
№ 426/6383/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Бочарова Василя Івановича про стягнення заборгованості, що відбудеться 13 травня 2016 року
о 16.40 год.
6. Бондарь Роман Олександрович, 25.04.1972 р.н., ідентифікаційний
номер: 2641307196, як відповідача в судове засідання по цивільній справі
№ 426/6934/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Бондаря Романа
Олександровича про стягнення заборгованості за кредитним договором, що
відбудеться 13 травня 2016 року о 16.30 год.
7. Антонов Володимир Юрійович, 09.08.1973 р.н., ідентифікаційний
номер: 2688411778, як відповідача в судове засідання по цивільній справі
№ 426/6973/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Антонова Володимира
Юрійовича про стягнення заборгованості, що відбудеться 13 травня 2016
року о 16-20 год.
8. Лабор Олександр Антонович, 06.08.1962 р.н., ідентифікаційний номер:
2286301611, як відповідача в судове засідання по цивільній справі
№ 426/7060/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Лабор Олександра

Антоновича про стягнення заборгованості, що відбудеться 13 травня 2016
року о 16.10 год.
9. Владімірцева Альона Вікторівна, 12.11.1978 р.н., ідентифікаційний
номер: 2880513744, як відповідача в судове засідання по цивільній справі
№ 426/6982/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Владімірцевої Альони
Вікторівни про стягнення заборгованості, що відбудеться 13 травня 2016
року о 15.50 год.
10. Вязовецька Марина Олексіївна, 17.01.1970 р.н., ідентифікаційний
номер: 2558415343, як відповідача в судове засідання по цивільній справі
№ 426/6853/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Вязовецької Марини
Олексіївни про стягнення заборгованості, що відбудеться 13 травня 2016
року о 14.50 год.
11. Тішик Олена Петрівна, 07.10.1962 р.н., ідентифікаційний номер:
2292516502, як відповідача в судове засідання по цивільній справі
№ 426/6431/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Тішик Олени Петрівни
про стягнення заборгованості, що відбудеться 13 травня 2016 року о 14.40
год.
12. Гудімов Артур Олександрович, 23.12.1989 р.н., ідентифікаційний
номер: 3286405738, як відповідача в судове засідання по цивільній справі
№ 426/6511/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Гудімова Артура
Олександровича про стягнення заборгованості, що відбудеться 13 травня
2016 року о 14.30 год.
13. Щербань Олексій Сергійович, 20.02.1990 р.н., ідентифікаційний
номер: 3292305597, як відповідача в судове засідання по цивільній справі
№ 426/6459/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Щербаня Олексія Сергійовича про стягнення заборгованості, що відбудеться 13 травня 2016 року
о 14.20 год.
14. Голуб Олег Сергійович, 06.02.1988 р.н., ідентифікаційний номер:
3217821051, як відповідача в судове засідання по цивільній справі
№ 426/6483/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Голуба Олега Сергійовича про стягнення заборгованості, що відбудеться 13 травня 2016 року
о 14.00 год.
15. Петренко Наталія Михайлівна, 13.08.1988 р.н., ідентифікаційний
номер: 3236722303, як відповідача в судове засідання по цивільній справі
№ 426/6489/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Петренко Наталії Михайлівни про стягнення заборгованості, що відбудеться 13 травня 2016 року
о 12.50 год.
16. Рибалко (Рябова) Катерина, 15.11.1984 р.н., ідентифікаційний номер:
3100006662, як відповідача в судове засідання по цивільній справі
№ 426/6662/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Рибалко (Рябової)Ка-

Подільський районний суд м. Києва повідомляє Публічне акціонерне товариство акціонерний комерційний банк «КИЇВ», що знаходиться за адресою: вул. Б.Хмельницького, 16-22, м. Київ, Гупала
Олександра Анатолійовича, що зареєстрований за адресою: вул. Світлицького, 24 а, гуртожиток, м. Київ, Товариство з обмеженою відповідальністю «Флорида-Трейд», що знаходиться за адресою: вул.
Г.Наумова, 23 б, м. Київ, що судове засідання по справі № 2-720/10 за
заявою представника Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк «Укргазбанк» — В.М. Ковальова про заміну сторони (стягувача) у справі № 2-720/10, відбудеться 23.05.2016 р. о 12 год. 00 хв. в
приміщенні суду (м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. № 8), під головуванням
судді Зарицької Ю. Л. Ваша явка або явка вашого представника є
обов’язковою. В разі неявки по справі буде постановлено рішення.

Дарницький районний суд м. Києва викликає відповідача Павленка Руслана Володимировича, останнє місце реєстрації якого: м. Київ, вул. Російська, 82, кв. 61, в судове засідання, яке відбудеться 19.05.2016 року о 09
год. 15 хв. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця,5-а, каб. 204, для участі у судовому розгляді цивільної справи за позовом ТОВ «Вердикт фінанс» до Павленка Руслана Володимировича про звернення стягнення на предмет
іпотеки.
При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про день, час та місце розгляду справи і в разі неявки його до
суду справа може бути розглянута за його відсутності.
Відповідач у випадку неявки в судове засідання зобов’язаний повідомити
суд про поважність причини неявки.

Уманський міськрайонний суд Черкаської області (30300, м. Умань,
вул. Коломенська, 18) викликає в судове засідання відповідачів Оксентюк Радмілу Рустемівну, приватного нотаріуса Черкаського нотаріального округу Левицьку Елеонору Антонівну по цивільній справі за
позовом Мельника Геннадія Михайловича до Оксентюк Радміли Рустемівни, приватного нотаріуса Черкаського нотаріального округу Левицької Елеонори Антонівни про скасування рішення про державну
реєстрацію прав та їх обтяжень та застосування наслідків недійсності
нікчемного правочину, розгляд справи призначений на 13 травня 2016
року об 11 год. 30 хв. У разі неявки та невиконання обов’язку повідомити суд про причини неявки, справу буде вирішено без Вашої участі
за наявними у справі доказами і постановлено заочне рішення.
Суддя Л. В. Горячківська

Горностаївський районний суд Херсонської області викликає Дуднікову
Тетяну Миколаївну в судове засідання, яке відбудеться 31 травня 2016 року о
09.00 годині, для розгляду цивільної справи № 655/246/16-ц за позовом Органу
опіки та піклування Горностаївської районної державної адміністрації Херсонської області (третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета
спору на стороні позивача — Орган опіки та піклування Каїрської сільської
ради Горностаївського району Херсонської області, Комунальний заклад
Херсонської обласної ради «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей»,
Комунальний заклад «Херсонський обласний Будинок дитини» Херсонської
обласної ради) до Дуднікової Тетяни Миколаївни про позбавлення батьківських
прав та стягнення аліментів на утримання неповнолітніх дітей. Адреса суду:
Херсонська область, смт Горностаївка, вул. Торгова, 10. Явка відповідача
обов’язкова. У разі неявки відповідача в судове засідання, справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

В провадженні апеляційного суду Одеської області (суддя-доповідач Заїкін
А.П.) знаходиться цивільна справа за позовом Лагоди Юрія Олександровича
до Толпигіної Наталії Вікторівни про скасування зняття з реєстраційного обліку,
визнання договору купівлі-продажу недійсним, стягнення грошових коштів та
зобов’язання повернути безпідставно набуте майно та за зустрічним позовом
Толпигіної Наталії Вікторівни до Лагоди Юрія Олександровича про стягнення
набутих грошових коштів без достатньої підстави.
Апеляційний суд Одеської області викликає до суду як третю особу Лагоду
Олександра Юрійовича в судове засідання, яке відбудеться 19 травня 2016
року о 16.00 год. в приміщенні апеляційного суду Одеської області за адресою:
м. Одеса, вул. Гайдара, 24-а.
У разі неявки Лагоди Олександра Юрійовича в зазначене судове засідання,
справа буде розглянута за його відсутністю.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська, 39а) розглядає цивільну справу за
позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Петренко Олени Володимирівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором № б/н від 06.10.2008 року.
Відповідачка Петренко Олена Володимирівна викликається на 13 травня
2016 року на 10.00 годину до Добропільського міськрайонного суду, кабінет
№ 15, для участі у розгляді справи у відкритому судовому засіданні.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття, вона повинна повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у її відсутність.

Городнянський районний суд Чернігівської області в порядку ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає в судове засідання
Нечваля Сергія Геннадійовича, 10.07.1990 року народження, останнє відоме місце реєстрації: м. Городня, Чернігівська область, вул. Піонерська, 21, як відповідача, місце
проживання якого невідоме, у цивільній справі №
732/580/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Нечваля
Сергія Геннадійовича про стягнення заборгованості.
Слухання вищезазначеної справи призначено на 17
травня 2016 року об 11 год. 00 хв. в залі суду за адресою:
Чернігівська область, Городнянський район, м. Городня,
вул. Радянська, 67.
У випадку відсутності відомостей про причини неявки в
судове засідання відповідача, справа буде розглянута без
його участі на підставі наявних в справі даних чи доказів.

Суддя Лиманська М.В.

Суддя О.М. Попова

Києво-Святошинський районний суд Київської області повідомляє,
що розгляд цивільної справи за № 369/1683/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» до Порохні Олександра Вікторовича, Костенко Ірини Володимирівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором відбудеться 03 червня 2016 року о 12 год. 30 хв.
Судове засідання відбудеться під головуванням судді Усатова Д.Д.
в приміщенні Києво-Святошинського районного суду Київської області, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Мельниченка, 1.
В разі неявки сторін на судове засідання справа буде розглядатись
Суддя О. М. Колесник за їх відсутності на підставі наявних у справі доказів.
Київський районний суд м. Одеси викликає як відповідача Борідька
Дениса Анатолійовича в судове засідання, яке відбудеться 23.05.2016 р.
о 12.00 год. в приміщенні Київського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, зал № 8, в якому слухається
цивільна справа № 520/2241/16-ц за позовною заявою Калініної Вікторії Леонідівни до Борідька Дениса Анатолійовича, третя особа: Орган
опіки та піклування Київської районної адміністрації Одеської міської
ради, про зміну розміру аліментів та надання дозволу на виїзд дитини
за межі України без згоди та супроводу батька.
У разі неявки у судове засідання відповідача Борідько Дениса Анатолійовича справа буде розглянута за його відсутності.
Суддя Посунько Г. А.
Суддя О.В. Васильків

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Чабанова Віталія Вікторовича про стягнення
заборгованості.
Відповідач у справі Чабанов Віталій Вікторович, останнє відоме суду
місце реєстрації за адресою: 84506, Донецька область, м. Бахмут, вул.
Центральна, буд. 39, викликається на 13 травня 2016 р. на 09 год. 30
хв. до суду (каб. № 203) для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення на позов та докази. У випадку неможливості прибуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки. За інших обставин розгляд справи
відбудеться за його відсутності.
Суддя Здоровиця О.В.
Суддя Дубовик Р.Є.

Суддя А.П. Заїкін
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваним Лемішу Богдану Сергійовичу, 18.02.1993 р.н., зареєстрованому за адресою: вул. Кірова 10б/56, м. Рубіжне Луганської області, та Лисицькому Віталію Вікторовичу, 12.04.1990 р.н., проживаючому за адресою:
вул. Садово-Паркова, м. Луганськ, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 297-5
КПК України необхідно з’явитися 10,11,12.05.2016 о 10.00 год. до Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області за
адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Партизанська, 16 до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Буніної І.В. для вручення
повідомлення про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 260, ч. 1 ст.263, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 437 КК
України по кримінальному провадженню № 12014130240002930, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій по даному кримінальному провадженню.

терини Володимирівни про стягнення заборгованості, що відбудеться 13
травня 2016 року о 12.40 год.
17. Алейніков Микола Володимирович, 30.11.1978 р.н., ідентифікаційний
номер: 2882311915, як відповідача в судове засідання по цивільній справі
№ 426/6666/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Алейнікова Миколи
Володимировича про стягнення заборгованості , що відбудеться 13 травня
2016 року о 12.30 год.
18. Ткачова Тамара Миколаївна, 07.04.1973 р.н., ідентифікаційний номер:
2676014621, як відповідача в судове засідання по цивільній справі
№ 426/6575/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Ткачової Тамари Миколаївни про стягнення заборгованості, що відбудеться 13 травня 2016 року
о 12.20 год.
19. Перченко Юлія Володимирівна, 26.05.1978 р.н., ідентифікаційний
номер: 2863505422, як відповідача в судове засідання по цивільній справі
№ 426/6806/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Перченко Юлії Володимирівни про стягнення заборгованості, що відбудеться 13 травня 2016
року об 11.40 год.
20. Мікоян Любов Сергіївна, 12.08.1985 р.н., ідентифікаційний номер:
3127008788, як відповідача в судове засідання по цивільній справі
№ 426/6450/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Мікоян Любові Сергіївни про стягнення заборгованості, що відбудеться 13 травня 2016 року
об 11.10 год.
21. Кашпировський Володимир Геннадійович, 18.01.1979 р.н., ідентифікаційний номер: 2887215872, як відповідача в судове засідання по цивільній
справі № 426/6658/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Кашпировського Володимира Геннадійовича про стягнення заборгованості, що відбудеться 13 травня 2016 року о 10.50 год.
22. Шевцов Данило Геннадійович, 06.08.1983 р.н., ідентифікаційний
номер: 3053304931, як відповідача в судове засідання по цивільній справі
№ 426/6646/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Шевцова Данила Геннадійовича про стягнення заборгованості, що відбудеться 13 травня 2016
року о 10.40 год.
23. Владикін Олександр Миколайович, 27.10.1967 р.н., ідентифікаційний
номер: 2477115290, як відповідача в судове засідання по цивільній справі
№ 426/6635/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Владикіна Олександра
Миколайовича про стягнення заборгованості, що відбудеться 13 травня
2016 року о 10.30 год.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без
Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу
№ 233/1070/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Єфремової Н.В. про
стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачка у справі Єфремова Наталя Володимирівна, 25.10.1980 р.н.,
останнє відоме місце проживання якої: м. Макіївка Донецької області,
с. Горького, провул. Арбатський, буд. 32, викликається до суду на 12 травня
2016 року о 08.00 годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачка повинна повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за її відсутності.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39а) розглядає цивільну справу за
позовом Публічного акціонерного товариства КБ «ПРИВАТБАНК» про стягнення заборгованості.
Відповідач:
Зиміна Валентина Юріївна, 20.06.1947 року народження, яка зареєстрована
за адресою: 86783, Донецька область, Харцизький р-н, м. Зугрес, вул. Ленінградська, 4-а/119, номер справи 227/1488/16-ц.
Викликається на 16 травня 2016 року на 09.00 годину до Добропільського
міськрайонного суду, кабінет № 15, для участі у розгляді справи.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.
У випадку неприбуття повинна повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за її відсутності, на підставі наявних у справі доказів
буде ухвалено заочне рішення.

Суддя О.С. Малінов

Суддя Мавроді Р.Ф.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№ 157) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Кучеренко Г.І., Сиволапова C.O. про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідач у цивільній
справі № 233/1434/16-ц Сиволапов Сергій Олександрович, 08
вересня 1962 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Макіївка, кв-л Залізничний, 16/61, викликається у судове засідання на 08.00 год. 12 травня 2016 р. Відповідач у
цивільній справі № 233/1438/16-ц Кучеренко Галина Іванівна,
09 вересня 1973 р.н., зареєстрована у м. Макіївка Донецької області по вул. Енгельса, 113, викликається у судове засідання на
08.15 годину 12 травня 2016 року. Розгляд зазначених цивільних справ відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області (корп. № 2, каб. № 16).
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за
Суддя Т.О. Мартишева
їх відсутності.

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області викликає Баранік Олега Олександровича,
останнє відоме місце реєстрації якого: м. Київ, вул. А.
Бубнова, 12, кв. 40, на 26 травня 2016 р. о 12.00 год. у
приміщенні суду (м. Нікополь, вул. Шевченка, 201,
суддя Рунчева О.В.) як відповідача по цивільній справі
№ 182/989/16-ц (провадження № 2/0182/1839/2016) за
позовом ПАТ «Банк Форум» в особі Уповноваженої
особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на
ліквідацію ПАТ «Банк Форум» Ларченко Ірини Миколаївни до Баранік Олега Олександровича про звернення
стягнення на предмет іпотеки. У разі неявки в судове
засідання відповідача та невиконання обов’язку повідомити суд про причини неявки, справу буде розглянуто за його відсутності та постановлене заочне
рішення суду.
Суддя Рунчева О.В.

Оболонський районний суд міста
Києва викликає як відповідача Мажура
Арсена Вікторовича (останнє відоме
місце проживання: м. Київ, вул. Майорова, буд. 1-а, кв. 65) у судове засідання
на 11.05.2016 року о 09 год. 00 хв. у
зв’язку з розглядом цивільної справи за
позовом ПАТ «Альфа-банк» до Мажура
Арсена Вікторовича про стягнення заборгованості.
В разі неявки в судове засідання,
справа буде розглянута у відсутність відповідача на підставі зібраних по ній доказів.
Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка,
2-Є, каб. 21.
Суддя Н. О. Яценко

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
На заміщення вакантних посад:
— державний тренер штатної команди національної збірної команди України з біатлону,
— державний тренер штатної команди національних збірних команд України з гірськолижного спорту
та сноубордингу,
— державний тренер штатної команди національної збірної команди України з лижних гонок,
— державний тренер штатної команди національних збірних команд України з лижного двоборства
та стрибків на лижах з трампліну,
— державний тренер штатної команди національної збірної команди України з фристайлу,
— державний тренер штатної команди національної збірної команди України з хокею з шайбою,
— головний тренер штатної команди національної збірної команди України з лижних гонок,
— головний тренер штатної команди національної збірної команди України з фристайлу.
Загальні вимоги для конкурсантів на посади державного та головного тренера:
— повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст);
— післядипломна освіта в галузі управління;
— знання ділової української мови;
— стаж роботи за професіями не менше 5 років.
Документи для участі в конкурсі, а також Програма розвитку відповідного виду спорту в Україні (для
претендентів на посаду державного тренера), Програма підготовки національної збірної команди України
з виду спорту до Олімпійських ігор, План підготовки національної збірної команди України з виду спорту
до Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи (для претендентів на посаду головного тренера) приймаються протягом ЗО календарних днів з дня його оголошення за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна,
42. Телефон для довідок: 289-12-75.
Дніпровський районний суд м. Києва викликає в судове засідання відповідача Бенца
Ярослава Вячеславовича (останнє відоме
місце розташування: м. Київ, пр-т Возз’єднання, 20/2, кв. 25) по цивільній справі за позовом Бенц Галини Василівни, Бенца
Ростислава Вячеславовича до Бенца Ярослава
Вячеславовича, третя особа: Дніпровський
районний відділ Головного управління державної міграційної служби у м. Києві про позбавлення права користування житловим
приміщенням, яке відбудеться 19.05.2016 року
о 12.45 год., в приміщенні Дніпровського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул.
І. Сергієнка, 3, каб. 47.
Суддя Марцинкевич В. А.
У разі неявки відповідача Бенца Ярослава
Вячеславовича справа буде розглянута у його
відсутності.

Шишацький районний суд Полтавської області викликає відповідача Мирну Оксану Леонідівну, 15.05.1985 року народження, останнє
відоме місце проживання: вул. Центральна, 5,
село Чернишівка Шишацького району Полтавської області у судове засідання по цивільній
справі №461/12156/15-ц за позовом публічного акціонерного товариства «Ідея Банк» до
Мирної Оксани Леонідівни про звернення стягнення на предмет застави.
Розгляд справи призначено на 30.05.2016
року на 10:00 годину та 13.06.2016 року на
10:00 годину в приміщенні Шишацького районного суду за адресою: Полтавська область,
селище Шишаки, вул. Партизанська, 6.
Явка до суду є обов’язковою. Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причину неявки.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає відповідачів: Штифуру Ольгу Миколаївну, Штифуру
Валерія Васильовича, Лутугинський р-н.,
с. Георгієвка, вул. Леніна, 56, в судове засідання по цивільній справі № 409/901/16-ц
за позовом ПАТ «Банк Форум» про стягнення заборгованості за кредитним договором, що відбудеться 19.05.2016 року о
14 год. за адресою: 92200, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.
Із опублікуванням цього оголошення
відповідач вважається належним чином
повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання.
Суддя В. Г. Скворцова

В провадженні Жовтневого районного суду м.
Маріуполя Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться цивільна
справа за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Садова Сергія Геннадійовича про стягнення заборгованості.
Відповідач Садов Сергій Геннадійович,
09.12.1959 р.н., що зареєстрований за адресою:
Донецька область, м. Маріуполь, вул. Купріна, 65,
кв. 86, викликається для участі у розгляді справи,
який відбудеться 27 травня 2016 року о 10.00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь,
пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази, якими вони обґрунтовуються. У випадку неприбуття відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у його відсутності.

Оболонський районний суд м. Києва
викликає Мальцеву Олександру Сергіївну
як відповідача по цивільній справі №
2/756/1799/16 за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційного
банку «ПриватБанк» до Мальцевої Олександри Сергіївни про стягнення заборгованості на 19 травня 2016 року на 12-10
годину.
Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка,
2-є, каб.18, суддя К.А. Васалатій.
Наслідки неявки в судове засідання
особи, яка бере участь у справі, передбачені ст.ст. 169, 170 ЦПК України, ст. 185-3
КпАП України.

Мелітопольський міськрайонний суд повідомляє Чубуклієва Валерія Івановича (останнє
відоме місце проживання: Запорізька обл., м.
Мелітополь, вул. Ломоносова, б.288) про те,
що 01 червня 2016 року о 10-00 годині в приміщенні Мелітопольського міськрайонного
суду Запорізької області за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Шмідта,
11, буде слухатися цивільна справа за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Чубуклієва Валерія Івановича про стягнення заборгованості,
суддя Ніколова І.С.
З опублікуванням оголошення про виклик,
відповідач по даній справі Чубуклієв В.І. вважається повідомленим про час та місце розгляду справи і у випадку його неявки справа
підлягає розгляду за його відсутності.

вважати недійсними.

Бiлокуракинський районний суд Луганської областi викликає вiдповiдачiв
Слепенчук Тетяну Biкторівну, Слепенчука
Biктора Павловича, проживають: м. Луганськ, кв. Героїв Сталiнграда, 3/101, в судове засiдання по цивiльнiй справі
№ 409/824/16-ц за позовом ПАТ «Банк
Форум» про стягнення заборгованостi,
що вiдбудеться 18.05.2016 року о 13 год.
в примiщеннi суду за адресою: 92200, Луганська область, смт Бiлокуракине, пл.
Шевченка, 2, тел. 2-27-92.
Iз опублiкуванням цього оголошення
вiдповiдач вважається належним чином
повiдомленим про час, день та мiсце проведення судового засiдання.
Суддя В.Г.Скворцова

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області викликає у судове засідання як відповідача Кириченка Павла
Григоровича з розгляду цивільної справи
274/1404/16-ц за позовом Кириченко Олени
Володимирівни до Кириченка Павла Григоровича про стягнення аліментів.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Бердичівського міськрайонного суду
Житомирської області, що за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Житомирська, 30-А, о 10-30 год. 13.05.2016 р.
У разі неявки у судове засідання відповідача Кириченка Павла Григоровича судовий
розгляд буде проведено у його відсутності.

Білоус
Олександр
Анатолійович,
24.02.1978 р.н., останнє відоме місце проживання якого: Донецька обл., м. Добропілля, вул. П. Гордієко, буд. 50, викликається
до Добропільського міськрайонного суду
Донецької області як відповідач по цивільній
справі №227/1007/16-ц за позовом ПАТ Комерційного Банку «ПриватБанк» до Білоус
Олександра Анатолійовича про стягнення
заборгованості. Судове засідання відбудеться 13.05.2016 року о 09.00 год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область,
м. Добропілля, вул. Банкова, 39 А. У разі неявки відповідача до суду, справу буде вирішено на підставі наявних у ній даних чи
доказів.
Суддя Корнєєва В. В.

Чорний Віталій Вікторович викликається в судове засідання до Пологівського районного суду Запорізької
області як відповідач по цивільній справі
№324/258/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Чорного Віталія Вікторовича
про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться
24.05.2016 року о 08 год.30 хв. в приміщенні суду за адресою: вул. Єдності, 28,
м. Пологи, Запорізької області.
Суддя І.Ю. Хуторна
Суддя Іванченко М.В.

Павлоградський міськрайонний суд
Дніпропетровської області (суддя Палюх
Т. Д.) викликає в судове засідання відповідача Бахишова Сари Бахиша Огли у
справі за позовом Бахишової Інни Василівни про поділ спільного майна подружжя.
Останнє місце проживання відповідача:
вул. Ватутіна, 24, кв. 27, м. Павлоград,
Дніпропетровська область.
Судове засідання призначене на 24
травня 2016 р. о 10:30 год., за адресою:
м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб.
511. У разі неявки відповідача у судове
засідання справа, згідно з вимогами ЦПК
України, може бути розглянута за його
відсутністю.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, буд.
5) розглядає цивільну справу № 219/2121/16-ц;
2/219/1638/2016 за позовною заявою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
«ПРИВАТБАНК» до Мальцева Євгенія Володимировича
про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач по справі Мальцев Євгеній Володимирович (останнє відоме суду місце реєстрації за адресою:
Донецька область, м. Єнакієве, вул. Первомайська, буд.
12, кв. 72) викликається 13 травня 2016 року на 08 годину 40 хвилин до суду, каб. 301, для участі в розгляді
справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за його відсутності.
Суддя Конопленко О. С.

Втрачені документи на човен «Фортуна-360» під номером ОДА-0068-К

За результатами розгляду заяви ТОВ «Промислові мастила» (код ЄДРПОУ
20601546) від 31.01.2014 № 31/14-З (вх. № 8-01/964 від 05.02.2014) Антимонопольним комітетом України прийнято рішення від 15 березня 2016 року
№ 112-р «Про перегляд рішення Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України від 17.10.2013 № 29-р/тк у справі № 79-04/06.13»,
а саме: «Залишити рішення Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України від 17.10.2013 № 29-р/тк «Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції та накладення штрафу» у справі №7904/06.13 без змін».
Відповідно до статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за кожний день прострочення сплати штрафу стягується пеня у розмірі
півтора відсотка від суми штрафу.
Інформація про прийняте рішення розміщена на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.uа) в розділі «Головна
— Рішення та розпорядження — Архів рішень Комітету-2016 рік».
Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого частини першої статті
Суддя Калинюк О. П. 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Садгірський районний суд м. Чернівці
повторно викликає Лагадина Ігоря Івановича, що проживає за адресою: вул. Героїв Революції, 18, м. Чернівці, як
відповідача по справі за позовом публічного акціонерного товариства «ОТП
Банк» про стягнення заборгованості за
кредитним договором.
Розгляд справи призначений на
17.05.2016 p., о 09:30 год. у приміщенні
Садгірського районного суд м. Чернівці,
вул. Хотинська, 3.
Явка до суду є обов’язковою. У разі
Вашої неявки в судове засідання справу
буде розглянуто у Вашу відсутність за наявними матеріалами.
Суддя О.М. Попова
Суддя Мілінчук С. В.

Суддя Васильченко О.Г.

Новотроїцький районний суд Херсонської області викликає Голуба
Григорія Леонідовича, 09.11.2000 року народження, як відповідача у
справі за позовом ПАТ «КРЕДОБАНК» до Голуба Григорія Леонідовича
про стягнення заборгованості за несвоєчасне виконання зобов’язань
за кредитним договором.
Судове засідання призначено на 11-00 годину 31.05.2016 року, яке
відбудеться в приміщенні Новотроїцького районного суду Херсонської
області за адресою: смт Новотроїцьке, вул. Леніна, 87 Херсонської області, головуючий по справі Соляник Н.І. У разі неявки відповідача в
судове засідання, справа буде розглядатися за його відсутності за наявними у справі доказами. Крім того, суд роз’яснює відповідачу його
обов’язок повідомити про причини неявки в судове засідання.

До уваги товариства з обмеженою відповідальністю
«Промислові мастила» (код ЄДРПОУ 20601546).

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська
область, м. Сватове, пл.50-річчя Перемоги,
34, викликає:
1. Підуновський Олександр Борисович,
20.01.1961 р.н., Соколова Марія Олександрівна, 24.04.1987 р.н., як відповідачів в
судове засідання по цивільній справі
№ 426/6543/15-ц за позовом ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» до Підуновського
Олександра Борисовича та Соколової Марії
Олександрівни про стягнення заборгованості
за кредитним договором, що відбудеться 13
травня 2016 року об 11-00 год.
У разі неявки на вказане судове засідання,
суд розглядатиме справу без Вашої участі на
підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Колос Ю.А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, буд.
5) розглядає цивільну справу № 219/2137/16-ц;
2/219/1644/2016 за позовною заявою ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
«ПРИВАТБАНК» до Чавкіна Анатолія Дмитровича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач по справі Чавкін Анатолій Дмитрович
(останнє відоме суду місце реєстрації за адресою:
Донецька область, м. Жданівка, смт Молодий Шахтар, вул. Нова, буд. 34, кв. 2) викликається 13 травня
2016 року на 08 годину 50 хвилин до суду, каб. 301,
для участі в розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за його відсутності.
Суддя Конопленко О. С.

на ім’я Макаренко Олександра Івановича

Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області повідомляє, що 12 травня 2016 року о
09 год. 20 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Коломия, вул. Грушевського, 29, відбудеться розгляд
цивільної справи за № 346/1907/16-ц за позовною
заявою Сукулюк Ірини Михайлівни до Грабовського
Павела Володимировича, третя особа — служба у
справах дітей Коломийської міської ради про надання дозволу на тимчасовий виїзд за кордон неповнолітньої дитини без згоди батька.
В судове засідання викликається відповідач Грабовський Павел Володимирович, 03.04.1976 р.н.,
останнє відоме місце проживання: м. Коломия, вул.
Коновальця, 19/32, Івано-Франківської області.
Згідно ч. 2 ст. 77 ЦПК України, сторони зобов’язані повідомляти суд про причини неявки в судове засідання.
У разі неявки в судове засідання відповідача Грабовського Павела Володимировича справу буде
розглянуто без його участі.

Біловодський районний суд Луганської
області викликає відповідача по справі
№408/897/16-ц (2/408/665/16) за позовом
ПАТ «Енергобанк» до Кущ Світлани Борисівни (25.06.1975 р.н., смт Станиця Луганська Луганської області) про стягнення
заборгованості за договором кредиту.
Судове
засідання
відбудеться
20.05.2016 року о 10 годині 30 хвилин у
приміщенні суду за адресою: Луганська
область, смт Біловодськ, вул. Луганська,
30.
У разі неявки справу буде розглянуто
без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК
України.
Суддя Є. О. Соболєв

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області викликає Коряка Олександра Васильовича (останнє відоме місце проживання:
м. Лубни Полтавської обл., вул. Кононівська,
92 «В») як відповідача в судове засідання в
цивільній справі за позовом Серік Наталії Анатоліївни до Коряка Олександра Васильовича,
Серік Миколи Миколайовича про визнання
договору таким, що укладений не в інтересах
сім’ї.
Судове засідання відбудеться 31 травня
2016 року о 10.00 годині у приміщенні суду за
адресою: м. Лубни, вул. Монастирська, 17,
суддя Волювач О.В.
Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки
справу буде розглянуто за Вашої відсутності.
Відповідач зобов’язаний повідомити суд
про причини неявки в судове засідання.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 5)
розглядає цивільну справу № 219/1811/16-ц;
2/219/1514/2016 за позовною заявою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
«ПРИВАТБАНК» до Прилуцького Анатолія Леонтійовича
про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач по справі Прилуцький Анатолій Леонтійович (останнє відоме суду місце реєстрації за адресою:
Донецька область, м. Єнакієве, вул. 50 років Жовтня,
буд. 23, кв. 11) викликається 13 травня 2016 року на 08
годину 30 хвилин до суду, каб. 301, для участі в розгляді
справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності.

Автозаводським районним судом м. Кременчука Полтавської області розглядається справа за заявою Публічного акціонерного товариства «Авторадіатор» (87515,
Донецька область, м. Маріуполь, вул. Артема, 43), заінтересована особа: Публічне акціонерне товариство «АвтоКрАЗ» про відновлення прав на втрачений вексель серії АА
№0785730, складений векселедавцем ХК «АвтоКрАЗ», код
ЄДРПОУ 05808735, вул. Київська, 62, м. Кременчук Полтавської області, 39631, 26 грудня 2008 року номінальною вартістю 2500000,00 грн зі строком платежу: за
пред’явленням, але не раніше 26.12.2010 року, місце платежу: м. Київ, ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит», МФО
300131, придбаний у ВАТ «ТКШЗ» по договору №б-509/1
від 26 грудня 2008 року.
Разом з тим, суд пропонує держателю вищевказаного
векселя повідомити Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області (місцезнаходження: 39600,
Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева,
29/5, суддя Середа А.В.) у тримісячний строк від моменту
Суддя Конопленко О. С. публікації про свої права на вексель.

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області —
судді Осіпенко Л.М. знаходиться спеціальне кримінальне провадження
№ 426/1375/16-к стосовно Улезько Володимира Івановича 01.01.1959
року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Улезько В.І. зареєстрований
за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Ленінградська, 50. На
підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський районний суд
Луганської області викликає Улезько Володимира Івановича у підготовче
судове засідання, яке відбудеться 12 травня 2016 року о 09-00 год. в
залі Сватівського районного суду Луганської області, що розташований
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.
Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді
Осіпенко Л.М., суддів Юрченко C.O., Попової О.М.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну справу
за позовною заявою Бурлака Тетяни Сергіївни до Карачарова Олексія
Володимировича про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням. Відповідач по справі Карачаров Олексій Володимирович, останнє відоме місце проживання: Донецька
область, м. Слов’янськ, вул. Тельмана, буд. №17, викликається на 13
травня 2016 року на 14 годину 00 хвилин до Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Хаустова Т. А.

Деснянський районний суд міста Києва викликає як відповідача Ковтуна ВікМакарівським районним судом Київської області було винесено заочне
рішення від 23.02.2016 року, яким позовні вимоги Тютюгіної Тетяни Євге- тора Васильовича в судове засідання, яке призначено на 11-00 год. 10.06.2016
року по цивільній справі за позовом Ковтун Галини Дмитрівни про визнання
нівни до Тютюгіна Кирила Ігоровича про розірвання шлюбу задоволено.
особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням, про скасу-

Суддя А. В. Косенко вання реєстрації (каб.№34, пр. Маяковського, 5-в, м. Київ, суддя Грегуль О.В.).

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Пологівський районний суд Запорізької області викликає в якості відповідача Чернякова Юрія Юрійовича,
останнє відоме місце проживання та перебування: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Марченко, буд. 19, кв.
81, у цивільній справі за позовом Чернякової Яни Вікторівни про стягнення аліментів на неповнолітню дитину.
Слухання справи відбудеться 26 травня 2016 року о
09:30 у приміщенні Пологівського районного суду Запорізької області за адресою: м. Пологи, вул. М. Горького (Єдності), 28, суддя Лінник Г.О.
У разі неявки відповідача у судове засідання справа
розглядатиметься за його відсутності.

Пологівський районний суд Запорізької області
викликає в якості відповідача Чернякова Юрія Юрійовича, останнє відоме місце проживання та перебування: Донецька область, м. Єнакієве, вул.
Марченко, буд. 19, кв. 81, у цивільній справі за позовом Чернякової Яни Вікторівни про розірвання
шлюбу. Слухання справи відбудеться 26 травня 2016
року о 08:30 у приміщенні Пологівського районного
суду Запорізької області за адресою: м. Пологи, вул.
М. Горького (Єдності), 28, суддя Кацаренко І.О.
У разі неявки відповідача у судове засідання
справа розглядатиметься за його відсутності.

Бердянським міськрайонним судом Запорізької
області (суддя Прінь І.П., за адресою: м. Бердянськ,
вул. Комунарів, 64, каб. № 302) 24 травня 2016 року
о 13 годині 30 хвилин буде розглядатися цивільна
справа за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Мозговенка Олексія Леонідовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.
В судове засідання викликається відповідач Мозговенко О.Л. У разі неявки відповідача справа буде
розглянута за наявними у справі матеріалами.
Суддя О.В. Парій
Суддя І.П. Прінь

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходиться цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «ПРИВАТБАНК» до Мочульської Ольги Юріївни про
стягнення заборгованості.
Суд викликає відповідача Мочульську Ольгу Юріївну
в судове засідання, яке відбудеться 27.05.16 року о 09.45
годині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду
за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 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.

Бердянським міськрайонним судом, що знаходиться
за адресою: вул. Консульська, 64, м. Бердянськ, 26
травня 2016 року о 16.00 годині буде проведено судове
засідання у цивільній справі № 310/2439/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПРИВАТБАНК» до Рога Василя Васильовича про стягнення заборгованості.
Суд викликає Рога Василя Васильовича як відповідача.
Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідача в судове засідання судове засідання
буде проведене за наявними матеріалами.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду знаходиться цивільна справа № 310/2094/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПРИВАТБАНК» до Федотова Віталія Григоровича про стягнення заборгованості.
Розгляд справи призначено на 23.05.2016 р. о 09 годині 30
хвилин в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за
адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська,
64, каб. 406, суддя Троценко Т.А., тел. (код 06153) 3-55-31.
Суд викликає Федотова Віталія Григоровича як відповідача.
Явка відповідача до суду є обов’язковою. В разі неявки відповідача справа буде розглянута за наявними матеріалами.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду знаходиться цивільна справа № 310/2096/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПРИВАТБАНК» до Гончарова Анатолія Олександровича
про стягнення заборгованості.
Розгляд справи призначено на 23.05.2016 р. о 09 годині 30
хвилин в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за
адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська,
64, каб. 406, суддя Троценко Т.А., тел. (код 06153) 3-55-31.
Суд викликає Гончарова Анатолія Олександровича як відповідача.
Явка відповідача до суду є обов’язковою. В разі неявки відповідача справа буде розглянута за наявними матеріалами.

Суддя З.П. Пустовіт

Суддя Т.А. Троценко

Козелецький районний суд Чернігівської області викликає як відповідача Бесфамільну Лідію Петрівну, останнім відомим місцем проживання якої є: с. Виповзів, вул. Гориста,
б. 5, Козелецького району Чернігівської області, в судове засідання на 09.00 годину 17 травня 2016 року (17000, смт Козелець, вул. Свято-Преображенська, б. 7 Чернігівської
області) у цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Акцент-Банк» м. Дніпропетровська до Бесфамільної Лідії Петрівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором. З опублікуванням оголошення про
виклик відповідач вважається повідомленим про день, час і
місце розгляду справи. В разі неявки відповідача в судове
засідання справа може бути розглянута за її відсутності.

Козелецький районний суд Чернігівської області викликає як відповідача Пекура Юрія Анатолійовича, останнім
відомим місцем проживання якого є: с. Лихолітки, вул. Набережна, б. 21 Козелецького району Чернігівської області,
в судове засідання на 09.00 годину 20 травня 2016 року
(17000, смт Козелець, вул. Свято-Преображенська, б. 7,
Чернігівської області) у цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» м. Дніпропетровська до Пекура Юрія
Анатолійовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Із опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про день, час і місце
розгляду справи. В разі неявки відповідача в судове засідання справа може бути розглянута за його відсутності.

Рубіжанський міський суд Луганської області викликає як відповідача Шапталу Анатолія Олександровича по
цивільній справі № 425/859/16-ц; 2/425/259/16 за позовом Шаптали Карини Олександрівни до Шаптали Анатолія Олександровича про стягнення аліментів на
утримання неповнолітньої дитини, у судове засідання,
яке відбудеться 13 травня 2016 року о 08 год. 10 хв. в
приміщенні Рубіжанського міського суду.
У разі неявки відповідача у судове засідання, суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 Цивільно-процесуального кодексу України.
Адреса суду: Луганська область, м. Рубіжне, вул.
Миру, 34.

Сватівський районий суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає Редьку Ларису Михайлівну як відповідача у судове засідання по цивільній
справі № 468/158/16-ц за позовом ПАТ «Приватбанк» до
Редьки Лариси Михайлівни про стягнення заборгованості за кредитним договором на 13 травня 2016 року о
09.00 годині.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя Соловей В.В.

Суддя Соловей В.В.

Суддя О.Л. Овчаренко

Суддя Л.М. Осіпенко

Ватутінський міський суд Черкаської області викликає
Мчедлешвілі Тетяну Арсенівну, яка проживає за адресою:
проспект Свободи, 11-а/93 в м. Києві, як відповідача по справі
№ 690/125/16-ц за позовом Іванченка Володимира Васильовича про визнання права власності за набувальною давністю.
Судове засідання відбудеться 10 травня 2016 року о 15
год. 00 хв. у приміщенні Ватутінського міського суду Черкаської області за адресою: вул. Будівельна, 1, м. Ватутіне Черкаської області. У разі неявки відповідача у судове засідання
суд позовну заяву Іванченка Володимира Васильовича до
Мчедлешвілі Тетяни Арсенівни про визнання права власності
за набувалою давністю розгляне за її відсутності, при цьому
винесе заочне рішення.
Дане оголошення вважається належним повідомленням.

Оболонський районний суд м. Києва викликає як відповідача Сіденка Анатолія Валентиновича по цивільній
справі № 2/756/3052/16 за позовом Корнієнко Марини
Анатоліївни до Сіденка Анатолія Валентиновича, третя
особа: Орган опіки та піклування Оболонської районної
в м. Києві державної адміністрації, про позбавлення
батьківських прав та стягнення аліментів, розгляд якої
призначено на 01.06.2016 р. о 09.30 год.
Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. № 18,
суддя Жук М.В.
У разі неявки, справу буде розглянуто за відсутності
відповідача.

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

Лисичанський міський суд Луганської області викликає як
відповідача Ель-кара Мохамед Махера,19.08.1976 року народження (відоме місце проживання: м. Алчевськ, вул. Леніна, 86,
кв. 155) по справі № 415/1816/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства КБ «Приват Банк» про стягнення заборгованості за кредитним договором у судове засідання, що
відбудеться 13 травня 2016 року о 09.10 год. в приміщенні суду
за адресою: м. Лисичанськ Луганської обл., вул. Штейгерська,
буд. 38, зал № 2.
До розгляду цивільної справи відповідачу пропонується надати суду письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі. У разі неявки відповідача у судове
засідання, справу буде розглянуто на підставі наданих суду документів відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Суддя В.А. Здоровило

Суддя М.В. Жук

Суддя Л.М. Осіпенко

Суддя Л.Б. Чернобривко

Обухівський районний суд Київської області по цивільній справі 2-136/16 за позовом Уманської Лариси Іллінічни викликає як відповідача Богатир Марію
Олександрівну на 12 травня 2016 року об 11 годині 00
хвилин.
Судове засідання відбудеться під головуванням судді
Потабенко Л.В. в приміщенні Обухівського районного
суду Київської області, що розташоване за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, б. 20.
В разі неявки відповідача в судове засідання справа
буде розглянута у її відсутність на підставі наявних у
справі доказів.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Марецького Миколу Вячеславовича (останнє відоме місце
проживання: Луганська область, м. Свердловськ, вул. Маліновського , буд. № 38) як відповідача у судове засідання
по цивільній справі № 2/463/352/16 (463/4298/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Марецького Миколи Вячеславовича, Михальської Надії Василівни про звернення
стягнення на предмет застави, що відбудеться 12 травня
2016 р. о 13 год. 15 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.

Дніпровський районний суд м. Києва розглядає цивільну справу за позовом Плахотнюка Олександра Петровича до Атаманюка Андрія Івановича про стягнення боргу.
Відповідач у справі Атаманюк Андрій Іванович, останнє
відоме місце проживання якого: Дніпровська Набережна,
11, кв. 64, м. Київ, 02121, викликається на 30 травня 2016
року о 15.30 год. до суду (02105, м. Київ, вул. О. Кошиця,
5, каб. 109) для участі у розгляді справи по суті.
Атаманюку Андрію Івановичу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Л.В. Потабенко

Суддя Гирич С.В.

Обухівський районний суд Київської області по цивільній справі № 372/738/16-ц за позовом Карасьової Наталії
Юріївни до Климова Пилипа Геннадійовича про стягнення
матеріальної шкоди, завданої власнику транспортного засобу внаслідок ДТП, викликає до суду як відповідача Климова Пилипа Геннадійовича на 12 травня 2016 року на 13
годин 50 хвилин.
Судове засідання відбудеться під головуванням судді
Мори О.М. в приміщенні Обухівського районного суду Київської області, що розташований за адресою: Київська
обл., м. Обухів, вул. Київська, б. 20 (тел. 5-12-66).
В разі неявки відповідача на судове засідання справа
буде розглянута у його відсутність на підставі наявних у
справі доказів.

Рубіжанський міський суд Луганської області викликає
Болобайчкіна Володимира Вікторовича у судове засідання
як відповідача у справі № 425/1210/16-ц за позовом Болобайчкіної Людмили Іванівни до Болобайчкіна Володимира Вікторовича, третя особа: Управління Державної
міграційної служби України в Луганській області про визнання особи такою, що втратила право користування
житловим приміщенням, яке відбудеться 13.05.2016 року
об 11 годині 30 хвилин в приміщенні Рубіжанського міського суду Луганської області за адресою: м. Рубіжне,
вулиця Миру, 34, зал судових засідань № 2.
У випадку вашої неявки, суд врахує це та розгляне
справу 24.05.2016 року о 09 годині 00 хвилин.

Пологівський районний суд Запорізької області
викликає в якості відповідача Мальцева Руслана Вікторовича, останнє відоме місце проживання та перебування: Донецька область, м. Авдіївка, вул.
Гагаріна, буд. 15, кв. 14, у цивільній справі за позовом Мальцевої Іляни Олександрівни про розірвання
шлюбу. Слухання справи відбудеться 26 травня 2016
року о 09:00 у приміщенні Пологівського районного
суду Запорізької області за адресою: м. Пологи, вул.
М. Горького (Єдності), 28, суддя Лінник Г.О.
У разі неявки відповідача у судове засідання
справа розглядатиметься за його відсутності.
У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа за
№ 310/1581/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приватбанк» до Кирилової Олександри Борисівни про стягнення заборгованості
за кредитним договором. Судовий розгляд справи призначено на 19 травня 2016 року о 13 год. 00 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 Кирилову Олександру Борисівну як відповідача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки
справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

Суддя О.М. Мора

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відповідача в судове засідання Іванова
Олександра Павловича в справі № 433/390/16-ц за
позовом Піщикова Максима Олександровича до Іванова Олександра Павловича про визнання права
власності в порядку спадкування.
Судове засідання відбудеться 13 травня 2016 року
о 10 годині 40 хвилин за адресою: смт Троїцьке, вул.
1-го Травня, 5-а.
У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Суський О.І.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає як відповідача Бондаренка Анатолія Васильовича, 19.10.1967 р.н., в судове засідання, яке
призначене на 15.30 годину 20.05.2016 року, для
розгляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Бондаренка Анатолія Васильовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором,
яке відбудеться за адресою: вул. Центральна, 26а,
смт Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької
області.
Суддя Мальований В.О.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає як відповідача Авраменка Ігоря Святославовича, 20.07.1985 р.н., в судове засідання, яке призначене на 15.00 годину 20.05.2016 року, для
розгляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Авраменка Ігоря Святославовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором,
яке відбудеться за адресою: вул. Центральна, 26а,
смт Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької
області.
Суддя С.І. Ревуцький
Суддя Мальований В.О.
Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області повідомляє відповідача Чижика Едуарда Ігоровича,
останнє відоме місце проживання: Запорізька область, м.
Мелітополь, вул. Циолковського, 14, про те, що 17.05.2016
року о 15 годині 00 хвилин в приміщенні Мелітопольського
міськрайонного суду, юридична адреса: м. Мелітополь,
вул. Шмідта, б. 11, буде слухатися цивільна справа за позовом Пасохіної Інни Миколаївни до Чижика Едуарда Ігоровича про стягнення неустойки за прострочення сплати
аліментів. Суддя Л.В. Колодіна.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідача
по даній справі Чижик Едуард Ігорович вважається повідомленим про час та місце розгляду справи, і у випадку
Суддя Т.А. Троценко його неявки справа підлягає розгляду за його відсутністю.

ТОВ «ЗУБР Чернігівщини» повідомляє усіх його контрагентів, що 27 квітня 2016 року відбулися позачергові Загальні збори учасників Товариства, на яких прийнято рішення
про зменшення Статутного капіталу ТОВ «ЗУБР Чернігівщини»
з 2 466 000,00 грн. (два мільйони чотириста шістдесят шість
тисяч гривень 00 копійок) до 1 354 510,00 грн. (один мільйон
триста п’ятдесят чотири тисячі п’ятсот десять гривень 00 коп.).
Таким чином, у зв’язку із зменшенням статутного капіталу
Товариство інформує усіх кредиторів про початок перебігу тримісячного строку, протягом якого кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних
зобов’язань Товариством та відшкодування їм збитків.
Суддя Н.Є. Арапіна
Телефон для довідок 095-341-27-08.

Святошинський районний суд м. Києва (вул. Жилянська, 142) у зв’язку з розглядом справи за позовом
Публічного
акціонерного
товариства
«Комерційний банк «Приват Банк» до Семененка
Сергія Михайловича про стягнення заборгованості
викликає як відповідача Семененка Сергія Михайловича в судове засідання на 13.05.2016 р. о 08.15 год.
та повідомляє, що в разі неявки справа буде розглянута у його відсутність.
Суддя Д.С. Коваленко
Суддя Кириленко Т.В.

ДП «Товариство шанувальників природи Козелецького району» повідомляє усіх його контрагентів, що
27 квітня 2016 року засновником ТОВ «ЗУБР Чернігівщини»
було прийнято рішення про зменшення Статутного капіталу
ДП «Товариство шанувальників природи Козелецького
району» з 2 500 000,00 грн. (два мільйони п’ятсот тисяч гривень 00 коп.) до 1 323 697,00 гривень (один мільйон триста
двадцять три тисячі шістсот дев’яносто сім грн. 00 коп.).
Таким чином, у зв’язку із зменшенням статутного капіталу Підприємство інформує усіх кредиторів про початок
перебігу тримісячного строку, протягом якого кредитори
мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов’язань Товариством та відшкодування їм збитків.
Телефон для довідок 095-341-27-08.

Приморський районний суд Запорізької області
викликає у судове засідання на 13 травня 2016 року
о 15-00 годині (резервна дата 20 травня 2016 року
о 08.00 годині) за адресою: м. Приморськ, вул. Леніна, 26, зал №2, 1-й поверх, в якості відповідача
Валковську Людмилу Петрівну по цивільній справі
№ 326/516/16-цр за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до
Валковської Людмили Петрівни про стягнення заборгованості за кредитним договором. У разі неявки
відповідачки в судове засідання на вказані дату та
час, справу буде розглянуто за її відсутності.
Суддя Корнєєва В.В.
Суддя О. М. Чапланова

Чернігівський районний суд Запорізької області
викликає в судове засідання, яке відбудеться 18
травня 2016 року о 09.30 годині в приміщенні Чернігівського районного суду Запорізької області за
адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул.
Соборна (Леніна), буд. 391, Мандрику Ольгу Сергіївну, зареєстровану за адресою: Донецька область,
м. Кіровське, вул. Донецька, 2/52, в якості відповідача по цивільній справі №329/302/16-ц за позовом
ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» до Мандрики Ольги Сергіївни про стягнення заборгованості.
Суддя Н.М. Пода

Винник Микола Іванович, 22.03.1978 р.н., останнє відоме місце проживання якого: Донецька обл., м. Іловайськ, вул. Донецька, буд. 80, викликається до
Добропільського міськрайонного суду Донецької області
як відповідач по цивільній справі № 227/1148/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Винника Миколи Івановича
про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться 13.05.2016 року о 09.00
год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область,
м. Добропілля, вул. Банкова, 39А. У разі неявки відповідача до суду справу буде вирішено на підставі наявних
у ній даних чи доказів.

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

погода на завтра
ІЗ ЗАКЛИКОМ ДО МИРУ. Напередодні Дня
пам’яті та примирення і
Дня перемоги над нацизмом школярі та студенти
на схилах Дніпра на території Національного музею
історії України у Другій світовій війні утворили живий
символ Української держави — тризуб.
Це був своєрідний заклик до миру юних українців, які виявилися не байдужими до нинішніх трагічних подій, пов’язаних з
російською агресією на
сході країни та окупацією
Криму.
Із 2014 року Україна відзначає ці дні в європейському дусі пам’яті й примирення, згадуючи всіх
борців із нацизмом. Ідеться про відмову від святкування на користь ушанування, а також про зміщення акценту з історії
бойових дій на історії окремих людей, на долях
яких позначилася війна.
Згідно із законом України про заборону використання символів комуністичного тоталітарного режиму, в урочистостях не
можна використовувати
прапор Перемоги, який насправді є штурмовим прапором 150-ї ордена Кутузова ІІ ступеня Ідрицької
стрілецької дивізії.
Цілком логічне відтворення тризуба як утвердження миролюбності України.

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 8 ТРАВНЯ
Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Військовослужбовці завершують передсвяткове прибирання

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

Фото надане прес-офіцером ОТУ «Луганськ»

ійськовослужбовці
Збройних сил України,
що захищають регіон у межах антитерористичної операції, добровільно взялися
впорядкувати у Станиці Луганській пам’ятники, братські могили та монументи
загиблим у Другу світову
війну чи під час інших
збройних конфліктів.
«Ми, українські військові,
завжди знаходимо час для
надання допомоги місцевим
жителям, які страждають
від дій терористів. Тому до
Дня Перемоги над фашизмом у Європі вирішили
зробити добрі справи у місцях розташування наших
підрозділів. Зауважу, що
перед тим ми висаджували
дерева і квіти у центрі Станиці Луганської, а торік допомогли із ремонтом шкіл.
Тож наша соціальна робота
системна», — зауважив командир підрозділу Збройних сил України.

В

День
+17 +22
+17 +22
+17 +22
+17 +22
+17 +22
+17 +22
+17 +22
+17 +22
+17 +22
+17 +22
+17 +22
+17 +22
+18 +20

Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»

воїнам-визволителям
співробітництва ОТУ «Луганськ», у прифронтових
селищах військові візьмуть участь у різних патріотичних заходах: виступлять перед дітьми на
уроках мужності у школах, організують роботу
польових кухонь для людей похилого віку і відвідають із подарунками ветеранські сім’ї.

Oбласть
Нiч
Черкаська
+7 +12
Кіровоградська +7 +12
Полтавська
+7 +12
Дніпропетровська +7 +12
Одеська
+7 +12
Миколаївська
+7 +12
Херсонська
+7 +12
Запорізька
+7 +12
Харківська
+7 +12
Донецька
+7 +12
Луганська
+7 +12
Крим
+7 +12
Київ
+10 +12

У Вінниці
презентували
сайт психологічної
підтримки

НА ЧАСІ. На Луганщині військові впорядкували 12 монументів
Два пам’ятники, що прославляють героїзм воїнів
часів німецько-радянської
війни 1941—1945 років,
солдати повністю відновили за власний рахунок за
сприяння волонтерів. У цій
роботі їм допомагали й місцеві жителі.
За інформацією пресофіцера об’єднаного центру цивільно-військового
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+17 +22
+17 +22
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+17 +22
+15 +20
+16 +21
+17 +22

Укргiдрометцентр

Пам’ять про перемогу
єднає нащадків
Олена ОСОБОВА,
«Урядовий кур’єр»

Нiч
+7 +12
+5 +10
+7 +12
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+6 +11
+7 +12
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+7 +12

ПРОЕКТ. Завдяки співпраці волонтерів і фахівців у Вінниці запрацював сайт, спрямований на психологічну допомогу учасникам АТО
та їхнім сім’ям, вимушеним переселенцям, людям, які стали жертвами насилля, і тим, хто має ознаки посттравматичного стресового розладу. Тепер вони мають змогу самостійно обрати спеціаліста та вид
допомоги, яка їм необхідна. Сайт створено в межах проекту «Вінницький регіональний центр подолання наслідків посттравматичного стресового розладу». Ініціатором проекту став волонтер Корпусу миру з
США в Україні Дейвін Карл,
який
реалізовував його
спільно з громадською організацією «Джерело надії».
Сайт допомагатиме вінничанам отримати консультації
психологів, долучитися до
груп підтримки й активності,
взяти участь у тематичних
тренінгах, пройти арт-терапію та групові консультації,
тренінги для фахівців тощо.
Психологічну допомогу надаватимуть працівники міського центру соціальних служб.
Консультації безплатні, отримати їх може кожен.
Саме консультування та проведення груп підтримки відбувається у
спеціальному кабінеті, інтер’єр якого розробили американські партнери. «Проект — результат співпраці влади і громади. Центр соціальних
служб надає послуги таким категоріям, як учасники АТО, ВПО та інші
особи, що опинилися у складних життєвих обставинах. А громадські
організації мають багато можливостей і цікаві проекти. Спільними зусиллями можемо досягти добрих результатів», — зазначив директор
Вінницького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Богдана Данчак.

Консультування
та проведення груп
підтримки відбувається
у спеціальному
кабінеті, інтер’єр якого
розробили
американські партнери.
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