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У Збройних силах
роблять ставку
на вмотивованих
і психологічно
підготовлених бійців

субота, 14 тРАВня 2016 РОКУ		

ДІМІТРІС АВРАМОПУЛОС:
«Наша
пропозиція щодо безвізових
подорожей для України —
у руках Ради ЄС
і Європарламенту,
і я щиро сподіваюся,
що вони схвалять
її якнайшвидше».
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ЦІНА ДОГОВІРНА

На ЗНО —
через блокпост

Фото УНІАН

ЦИТАТА ДНЯ

Без Володимира Яворівського
однаковою мірою неможливо
уявити нинішню українську
літературу і вітчизняний
політикум

Єврокомісар із питань міграції та внутрішніх справ
про посилення бізнесових, соціальних і культурних
зв’язків між ЄС і Україною

Недоліки системи
краще видно з боку
ПРИЗНАЧЕННЯ. Нового Генерального прокурора Юрія Луценка представив учора колективу Генпрокуратури Президент
Петро Порошенко. На церемонії були присутні Голова Верховної Ради Андрій Парубій, Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, керівники силових відомств.
«Змінити прокуратуру ми зможемо лише за участі позасистемних сил відповідно до очікувань українського суспільства,
до потреб країни, до нашого курсу на європейську інтеграцію»,
— заявив глава держави. Він також назвав новопризначеного
Генпрокурора «політичним важковаговиком», здатним захистити відомство від будь-яких політичних впливів.
Крім того, призначення нового очільника ГПУ було однією з
умов продовження співпраці з МВФ і надання Україні макрофінансової допомоги, повідомляє УНІАН. «А відкриття прокуратури
для нових людей з-поза меж системи, безумовно, посилить внутрішню професійну конкуренцію і якість роботи прокуратури», —
запевнив Петро Порошенко, закликавши співробітників Генпрокуратури працювати по совісті, за Конституцією і законами.

ЦИФРА ДНЯ
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світового ринку соняшникової олії матиме
Україна в 2016—2017 маркетинговому році,
за даними Міністерства сільського
господарства США (USDA)

ОСВІТА. Абітурієнти з непідконтрольного Донбасу

й окупованого Криму долають чимало перешкод,
щоб скласти тести й отримати український атестат

Оборонка нарощує м’язи

ПЕРСПЕКТИВА. Захід зацікавлений у створенні на базі вітчизняного оборонпрому спільних

підприємств і зразків озброєнь за стандартами НАТО
Галина ІЩЕНКО,
«Урядовий кур’єр»

П

рогнози російських та деяких українських експертів дворічної давнини щодо колапсування українсько-

го оборонпрому внаслідок
підписання Угоди про асоційоване членство з ЄС, припинення кооперації з РФ та
відмови від російського ринку не справдились. Про це
з оптимізмом зауважує ке-

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ

4 820103 080053

USD 2531.2938
EUR 2882.8905
за 100 доларів США
за 100 євро

шення вітчизняного держзамовлення, а також відновлення поставок за раніше укладеними контрактами для Азії та
деяких країн Африки, вважає
він. Цьогоріч, за словами експерта, на оновлення арсена-

лу зброї української армії у
бюджеті передбачено близько
семи мільярдів гривень. «Це на
два мільярди гривень
більше, ніж у 2015-му,
й у вісім разів, ніж у
довоєнному 2013-му.

встановлені Національним банком України на

13 травня 2016 року

рівник зовнішньополітичних
проектів Центру досліджень
армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР) Володимир
Солов’ян.
Значну позитивну роль у
цьому відіграло суттєве збіль-

RUB 3.8967
за 10 рублів

/

AU 323815.76
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AG 4361.42
PT 270089.05
за 10 тройських унцій

PD 153143.27
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УРЯДОВий КУР’ЄР

www.ukurier.gov.ua

документи
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНи
ПОСТАНОВА
від 5 травня 2016 р. № 325
Київ

Про внесення змін до переліку інформації,
яка повинна міститися в документах
про вищу освіту (наукові ступені)
державного зразка
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до переліку інформації, яка повинна міститися в документах про
вищу освіту (наукові ступені) державного зразка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 193 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка» (Офіційний
вісник України, 2015 р., № 30, ст. 883; 2016 р., № 3, ст. 185), зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 травня 2016 р. № 325
ЗМІНИ,
що вносяться до переліку інформації,
яка повинна міститися в документах про вищу
освіту (наукові ступені) державного зразка
1. У пункті 1 у графі «Інформація, яка повинна міститися в документі»:
1) в абзаці третьому слова «закладу, що видав» замінити словами «закладу (наукової установи), що видав (видала)»;
2) в абзаці п’ятому слова «та спеціалізація, в деяких випадках — професійна кваліфікація» замінити словами «, спеціалізація (у деяких випадках
— освітня програма, професійна кваліфікація»;
3) абзац сьомий доповнити словами «(наукової установи)»;
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оголошення

оголошення



1) абзац восьмий доповнити словами «, у спеціалізованій вченій раді
якого (якої) захищено наукові досягнення»;
2) абзац дев’ятий після слів «документа про» доповнити словом «вищу»;
3) абзац п’ятнадцятий викласти в такій редакції:
«зміст та результати навчання (форма навчання, результати навчання
за освітньою програмою, детальні відомості про освітні компоненти та результати навчання за кожним з них, у тому числі кількість кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, оцінки, бали,
строк навчання)»;
4) абзац шістнадцятий після слів «інформації про акредитацію» доповнити словом «спеціалізованої»;
5) абзац двадцять другий доповнити словами «, у спеціалізованій вченій
раді якого (якої) захищено наукові досягнення».
3. У примітках до переліку:
1) пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Інформація, зазначена в цьому переліку, формується вищими навчальними закладами самостійно або з використанням Єдиної державної
електронної бази з питань освіти та зазначається в додатках до диплома
молодшого бакалавра (молодшого бакалавра з відзнакою) українською
мовою, а в дипломах молодшого бакалавра (молодшого бакалавра з відзнакою), бакалавра (бакалавра з відзнакою), магістра (магістра з відзнакою), доктора філософії, доктора наук, додатку до диплома європейського
зразка, що виготовляється за формою, затвердженою Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою, Радою Європи і
UNESCO/CEPES, та додатку до диплома доктора філософії європейського
зразка — українською та англійською мовами із зазначенням такого тексту:
«У разі наявності в дипломі будь-яких розбіжностей перевагу має текст
українською мовою/In case of any differences in interpretation of the information in the diploma or supplement, the Ukrainian text shall prevail».»;
2) у пункті 2 слова «напис «УКРАЇНА» замінити словами «написи «УКРАЇНА» та «UKRAINE»;
3) пункт 3 виключити;
4) у пункті 4 слова «оцінок, балів, а також кредити і рейтинги за національною шкалою та Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою» замінити словами «кредитів Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи, оцінок, рейтингів і балів».

оголошення
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Лисичанський міський суд Луганської області викликає
як відповідачів Корольову Лілю Петрівну (відоме місце проживання: м. Алчевськ, вул. Паркова, 3, кв. 54); Каратаєву
Валентину Олександрівну (відоме місце проживання: м. Алчевськ, вул. Паркова, 3, кв. 54); Каратаєва Андрія Олександровича ( відоме місце проживання: м. Алчевськ, вул. Гмирі,
б. 11, кв. 41) по справі № 415/1995/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Банк ФОРУМ» про стягнення
заборгованості за кредитним договором у судове засідання,
що відбудеться 19 травня 2016 року о 08.30 год. в приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ Луганської обл.,
вул. Штейгерська, буд. 38, зал № 2.
До розгляду цивільної справи відповідачам пропонується
надати суду письмові пояснення та заперечення, а також усі
наявні докази по справі.
У разі неявки відповідачів у судове засідання, справу буде
розглянуто на підставі наданих суду документів, відповідно
до ст. 169 ЦПК України.

Апеляційний суд Київської області (м. Київ, вул.
Володимирська, 15) викликає в судове засідання
сторін Ходак Наталію Миколаївну, Яковенка Богдана
Володимировича, Пташник Наталію Володимирівну,
Харчук Лілію Анатоліївну, Ткаченко Юлію Борисівну,
Томіленка Олександра Валентиновича, Гудко Тетяну
Сергіївну об 11.00 год. 15.06.2016 року для участі у
розгляді справи за апеляційними скаргами ДП «Науково-дослідний виробничий агрокомбінат «ПущаВодиця» та прокурора Київської області на рішення
Києво-Святошинського районного суду Київської
області від 30 листопада 2015 року по справі про визнання недійсним наказів, розпоряджень, скасування державної реєстрації на право власності та
витребування майна з незаконного володіння.
Суддя С. В. Лівінський
Соснівський районний суд м. Черкаси
викликає в судове засідання в якості обвинуваченого Кравченка Миколу Івановича, 17.05.1970 року народження,
уродженця с. Юрпіль Маньківського
району Черкаської області, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: Черкаська область, Маньківський
район, с. Юрпіль, вул. Дружби, 19.
Судове засідання відбудеться 20
травня 2016 року об 11 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул.
Гоголя, 316, каб.229.
Суддя А. А. Чечот



4) в абзаці сімнадцятому слова «та спеціалізація (професійна кваліфікація)» замінити словами «, спеціалізація (у деяких випадках — освітня
програма, професійна кваліфікація)»;
5) абзац двадцять перший після слова «годин» доповнити словами
«, кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи»;
6) абзац двадцять четвертий викласти в такій редакції:
«додаткова інформація (тип вищого навчального закладу, умови вступу,
найменування всіх вищих навчальних закладів (відокремлених підрозділів
вищих навчальних закладів), у яких здобувалася кваліфікація, строки навчання в кожному з них, вимоги освітньої програми, навчальне навантаження в кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної
системи, система контрольних заходів, шкала оцінок)»;
7) абзац тридцять перший викласти в такій редакції:
«інформація про здобуту кваліфікацію (кваліфікація випускника (здобутий ступінь вищої освіти, спеціальність, спеціалізація (у деяких випадках
— освітня програма, професійна кваліфікація), найменування і статус вищого навчального закладу (наукової установи), який виконував освітню
програму та присвоїв кваліфікацію, мови навчання)»;
8) абзац тридцять третій викласти в такій редакції:
«зміст та результати навчання (форма навчання, вимоги освітньої програми та результати навчання за нею, детальні відомості про освітні компоненти та результати навчання за кожним з них, кредити Європейської
кредитної трансферно-накопичувальної системи, оцінки, рейтинги, бали,
схема оцінювання, довідник з розподілу оцінок, загальна класифікація присвоєної кваліфікації)»;
9) абзаци тридцять п’ятий — тридцять сьомий викласти в такій редакції:
«додаткова інформація (найменування всіх вищих навчальних закладів
(наукових установ) (відокремлених підрозділів вищих навчальних закладів), у яких здобувалася кваліфікація, строки навчання в кожному з них,
інформація про атестацію, контактна інформація вищого навчального закладу (наукової установи), інформація про попередній документ про освіту)
найменування посади, підпис, засвідчений печаткою, прізвище та ініціали керівника або іншої уповноваженої особи вищого навчального закладу (наукової установи)
відомості про національну систему вищої освіти».
2. У пункті 2 у графі «Інформація, яка повинна міститися в документі»:

Оголошення про виклик до суду
Обухівський районний суд Київської області по цивільній справі № 372/777/16-ц за позовом першого заступника прокурора Київської області в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України, Державного підприємства «Київське
лісове господарство» до Київської обласної державної адміністрації, Обухівської районної державної адміністрації, Токаря
Сергія Антоновича, Фельдбарга Марка Ісаковича, Фельдбарг Ольги Павлівни, Кривовяза Анатолія Львовича, Шинкун Ірини
Адольфівни, Столярової Олени Марківни, Межова Сергія Михайловича, Корнієнко Алли Федорівни, Публічного акціонерного товариства «Марфін Банк», Реєстраційної служби Обухівського міськрайонного управління юстиції, треті особи: Сийкель Михайло Михайлович, Межова Ірина Степанівна, Артем’єв Михайло Юрійович, Ніколаєнко Світлана Анатоліївна,
Трохимчук Михайло Павлович про визнання недійсними розпоряджень, визнання недійсними державних актів, визнання
недійсним рішення, визнання недійсним договору іпотеки, витребування земельної ділянки із чужого незаконного володіння, викликає до суду як відповідачів Токаря Сергія Антоновича, Фельдбарга Марка Ісаковича, Кривовяза Анатолія Львовича, Шинкун Ірину Адольфівну, Столярову Олену Марківну, Межова Сергія Михайловича, Корнієнко Аллу Федорівну та
в якості третіх осіб Сийкель Михайла Михайловича, Межову Ірину Степанівну, Артем’єва Михайла Юрійовича, Ніколаєнко
Світлану Анатоліївну, Трохимчука Михайла Павловича на 18 травня 2016 року на 11 годин 00 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 відповідачів та третіх осіб на судове засідання справа буде розглянута у їхню відсутність на підставі наСуддя Л. Б. Чернобривко явних у справі доказів.

Придніпровський районний суд м. Черкаси викликає Зарубу Дениса Олександровича в якості відповідача по цивільній
справі №711/3883/16-ц за позовом Пливи
Тетяни Миколаївни до нього про розірвання
шлюбу в судове засідання, що відбудеться
18 травня 2016 р. о 09 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: вул. Гоголя, буд.
316, м. Черкаси.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд може розглянути справу без
Вашої участі відповідно до ст. 169 ЦПК
України.
Суддя С. О. Дунаєв

Артемівський міськрайонний суд Донецької
обл. (84500, м. Бахмут Донецької обл., вул.
Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Мордовського Вадима
Анатолійовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Відповідач по справі
Мордовський Вадим Анатолійович, проживає за
адресою: м. Єнакієве, смт Корсунь, вул. Інтернаціональна, буд. 232, викликається до суду на
18.05.2016 р. на 08:30 годину за адресою: м.
Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 212, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен повідомити
суд про причину неявки, інакше справа буде
розглянута у його відсутність.

Суддя О. П. Харченко

Оболонський районний суд м. Києва викликає
Кундрюкова Геннадія Рафаїловича та Кундрюкову
Ірину Володимирівну як відповідачів по цивільній
справі № 2/756/2798/15 за позовом ПАТ «Дельта
Банк» про стягнення боргу в судове засідання на 19
травня 2016 року о 15.15 годині.
Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб. 18,
суддя Васалатій К. А.
Наслідки неявки в судове засідання особи, яка
бере участь у справі, передбачені ст. ст. 169, 170
ЦПК України, ст. 185-3 КпАП України.

Лубенський міськрайонннй суд Полтавської області викликає
як відповідача Сорокіну Наталію Леонідівну (останнє відоме
місце проживання: Полтавська область, м. Лубни, вул. Короленка, 166-б) в судове засідання по цивільній справі за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Сорокіної Наталії Леонідівни про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 20 травня 2016 року о 08 год.
05 хв. в приміщенні Лубенського міськрайонного суду Полтавської області за адресою: м. Лубни, вул. Монастирська, 17, Полтавської області.
Явка відповідача в судове засідання є обов’язковою. В разі
неявки в судове засідання без поважних причин або неповідомлення про причини неявки справу буде розглянуто за вашої відсутності.
Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки
в судове засідання.

Цюрупинський районний суд Херсонської області
викликає відповідача Журавко Олексія Валерійовича
на 18.05.2016 року на 10-00 год. у справі за позовом
Журавко Анжели Юріївни до Журавко Олексія Валерійовича про розірвання шлюбу. Судове засідання
відбудеться в приміщенні Цюрупинського районного
суду Херсонської області за адресою: вул. Поштова,
48, м. Цюрупинськ. У разі неявки в судове засідання
справу буде розглянуто за його відсутності за наявними у справі доказами. Крім того, суд роз’яснює
відповідачу його обов’язок повідомити суд про причини неявки у судове засідання.
Суддя С. П. Савчак

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє Арнаут Олену Володимирівну, останнє відоме місце
проживання якої: вул. Максима Кривоноса, 27, м. Первомайськ,
Миколаївська область, про те, що судовий розгляд у цивільній
справі за № провадження 2/484/1464/16 за позовом Арнаут Григорія Григоровича до Арнаут Олени Володимирівни про розірвання шлюбу призначено на 17 травня 2016 року о 14.00. На
призначений час Арнаут Олені Володимирівні слід з’явитися до
суду за адресою: вул. Карла Маркса, 18, м. Первомайськ Миколаївської області. При собі мати паспорт або інший документ,
що посвідчує особу.
У разі неявки відповідача позов, на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК
України, буде розглянутий за її відсутності на підставі наявних у
справі доказів.

17.05.2016 року о 10 годині у приміщенні Новоайдарського районного суду Луганської області буде слухатись цивільна справа №419/902/16-ц, №2/419/155/2016
за позовом Корецького Василя Івановича до Корецької
Наталії Олександрівни про розірвання шлюбу.

Суддя Л. Д. Добривечір

Повістка про виклик підозрюваного
при здійсненні спеціального досудового
розслідування
Підозрюваний Немодрук Ігор Володимирович,
14.08.1965 р.н., зареєстрований за адресою: Одеська область, м. Роздільна, пров. Шкільний, буд.
22, кв. 5, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 290,
297-5 КПК України вам необхідно з’явитися 18
травня 2016 року о 15 год. 30 хв. до Приморського
районного суду м. Одеса за адресою: м. Одеса, вул.
Балківська, 33, зала судових засідань № 133 (слідчий суддя Цильмак К. П.), для участі під час розгляду клопотання про здійснення спеціального
досудового розслідування у кримінальному провадженні №22016160000000031 від 21.01.2016 за
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Контактна особа — старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Васильченко В.О., т.м. 0674878963, 0487792505.

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької
області знаходиться цивільна справа № 2/243/1873/2016 за позовом Соболевської Г. О. до Дерюжкіної Р. А. про визнання
права власності.
Розгляд справи по суті відбудеться 19.05.2016 року о 08.45
год. (запасна дата 23.05.2016 року о 09.30 год.) у приміщенні
Слов’янського міськрайонного суду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського,
буд. 2 (II поверх).
Явка відповідача Дерюжкіної Раїси Андріївни, 10.04.1930 р.н.,
остання відома адреса мешкання: Донецька обл., м. Слов’янськ,
вул. Гранична, 23, - є обов’язковою. У разі неявки відповідача
справу буде розглянуто без її участі!
Відповідачу пропонується подати свої заперечення проти позову та докази. При собі мати документ, що посвідчує особу.

Суддя І. М. Мінаєв

Приморським районним судом Запорізької області викликається до суду Марчуков Олександр
Олександрович (останнє відоме місце проживання:
87171, Донецька обл., Тельманівський р-н, с. Греково-Олександрівка, вул. Жовтнева, буд. 29) на 08
годин 00 хвилин 17.05.2016 р. (резервна дата
18.05.2016 р. на 08 годин 00 хвилин) для участі у
розгляді справи № 326/549/16-ц по суті за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості
за кредитним договором.
Суддя Т. Ю. Фортуна
Суддя Стріжакова Т. В.

Втрачений судновий патент
КВ№002592, виданий 17.03.2014,
власник ТОВ «Одеська танкерна компанія»,
вважати недійсним.

Втрачений паспорт
СР №554453, виданий 1 березня 1999 року
Рівненським МВ УМВС України у Рівненській
області на ім’я Романюк Валентини Дем’янівни,
вважати недійсним.

Печерський районний суд м. Києва викликає Коржову Олесю Григорівну у судове засідання у справі за позовом Коржова
Максима Володимировича до Коржової
Олесі Григорівни про визнання особи такою,
що втратила право користування житловим
приміщенням, яке призначено на 17.05.2016
о 10.00 год. і відбудеться за адресою:
м. Київ, пров. Хрестовий, 4, каб. 306, суддя
Литвинова І. В.
Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове
засідання без поважних причин або неповідомлення суд про причини неявки, справу
буде розглянуто у вашу відсутність на підставі наявних в матеріалах справи доказів.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Краська Д. Ю. про стягнення заборгованості; за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Іванова О. Г. про стягнення заборгованості; за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Жарикова С. М. про стягнення заборгованості.
Відповідач по справі Красько Дмитро Юрійович, що
проживає за адресою: Донецька область, м. Горлівка,
вул. Рудакова, б. 38, кв. 25, викликається на 08.15 год.
20 травня 2016 року до суду для участі у розгляді справи
по суті.
Відповідач по справі Іванов Олександр Геннадійович,
що проживає за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. 40 років Жовтня, б. 35, кв. 14, викликається
на 08.00 год. 20 травня 2016 року до суду для участі у
розгляді справи по суті.
Відповідач по справі Жариков Сергій Миколайович,
що проживає за адресою: Донецька область, м. Горлівка, пр. Перемоги, б. 99, кв. 40, викликається на 08.30
год. 20 травня 2016 року до суду для участі у розгляді
справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя І. О. Сидоренко
Вишгородський районний суд Київської області повідомляє, що Пустовіт Ольга Олександрівна викликається в судове засідання як відповідачка
у цивільній справі за позовом Гриненка Володимира Григоровича до Пустовіт Ольги Олександрівни про стягнення аліментів.
Судове засідання відбудеться 27 травня 2016 року о 09 годині 15 хвилин
за адресою: м. Вишгород, вул. Кургузова, 7, кабінет № 21.
У разі неявки відповідачки без поважних причин справа буде розглянута
за її відсутності.
Суддя І. Ю. Котлярова

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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Оболонський районний суд м. Києва викликає в
судове засідання Заяц Світлану Іванівну як відповідача по цивільній справі № 2/756/2773/16
(756/3046/16-ц) за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Заяц Світлани Іванівни про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 20 травня 2016 р. о
12.00 годині в приміщенні Оболонського районного
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-є, каб. 15.
Суддя Д. Г. Камбулов
Суддя Парамонов М. Л.

Іноземцева Світлана Леонідівна, Савчук Анастасія
Сергіївна, Семчук Катерина Миколаївна, Рудь Анна
Геннадіївна, Рудь Олександр Андрійович, Чайка Інна
Сергіївна, Чайка Тетяна Василівна, Чайка Ренат Тавагюлович, Кузнєцов Олександр Сергійович викликаються до Хмельницького міськрайонного суду
(вул. Героїв Майдану, 54, поверх 4, кабінет 412) у судове засідання на 20 травня 2016 року о 10 годині
00 хвилин як відповідачі для судового розгляду цивільної справи за позовом Равської Ірини Володимирівни до Іноземцевої Світлани Леонідівни, Савчук
Анастасії Сергіївни, Семчук Катерини Миколаївни,
Рудь Анни Геннадіївни, Рудя Олександра Андрійовича, Чайки Інни Сергіївни, Чайки Тетяни Василівни,
Чайки Рената Тавагюловича, Кузнєцова Олександра
Сергійовича про виділення в натурі частки із майна,
що є у спільній частковій власності, та припинення
спільної часткової власності. У випадку неявки відповідачів судовий розгляд справи буде проведено
за їхньої відсутності на підставі наявних у матеріалах
справи доказів. У разі неможливості явки на вказану
дату за вказаною адресою відповідачі зобов’язані
повідомити суд про причини неявки.
Суддя О. В. Козак

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50річчя Перемоги, 34, викликає: Баймірзаєву Ірину Ігорівну,
ІПН: 2917209306, як відповідача в судове засідання по цивільній справі № 426/2285/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват
Банк» до Баймірзаєвої Ірини Ігорівни про стягнення заборгованості, що відбудеться 30 травня 2016 року о 10-30 год;
Вінділович Валентину Вікторівну, ІПН: 2140224290, як відповідача в судове засідання по цивільній справі
№ 426/2285/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Вінділович Валентини Вікторівни про стягнення заборгованості,
що відбудеться 30 травня 2016 року о 09-00 год; Путненко
Юрія Вячеславовича, ІПН: 2932211094, як відповідача в судове засідання по цивільній справі № 426/2285/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Путненка Юрія
Вячеславовича про стягнення заборгованості, що відбудеться 30 травня 2016 року о 09-45 год.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Троїцький районний суд Луганської обл. викликає відповідачів за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:
19.05.2016 року
09:00 Лукіна Ірина Євгенівна (цивільна справа
433/667/16-ц)
09:00 Лінькова Вероніка Павлівна (цивільна справа
433/672/16-ц)
09:00 Курілкіна Анжеліка Олександрівна (цивільна справа
433/669/16-ц)
09:00 Каргаполова Лілія Іванівна (цивільна справа
433/666/16-ц)
09:00 Чернишев Максим Олександрович (цивільна справа
433/668/16-ц)
09:00 Овсянніков Олександр Володимирович (цивільна
справа 433/592/16-ц)
У разі неявки відповідачів в судове засідання суд розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 13) розглядається
цивільна справа за заявою Дерев’янко Галини Віталіївни до
Об’єднаної територіальної громади в особі виконкому Лиманської міської ради Донецької області про визнання права
власності на 1/3 частину земельної ділянки в порядку спадкування.
Третя особа по справі: Степаненко Олександр Анатолійович викликається до каб. № 15 суду на 17.05.2016 року на
14 годину 30 хвилин для участі у розгляді справи по суті.
У разі неявки третьої особи: Степаненко О. А. справа буде
розглянута за його відсутності за наявними доказами.

Дарницький районний суд м. Києва викликає відповідача Чубарева Дениса Миколайовича, 03.04.1969 р.н., у
судове засідання на 30.05.2016 р. о 14.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, зал 213, для участі у цивільній справі за позовом Половинко Н. М., Половинко
О. В. до Чубарева Д. М., який діє в своїх інтересах та в
інтересах дитини - Чубаревої Д. Д., 3-тя особа - Служба
у справах дітей Дарницької РДА в м. Києві, про визнання
особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням.
У разі неявки відповідача до суду, оголошення вважається належним повідомленням та справу буде розглянуто по суті за наявними в ній матеріалами.

Чугуївський міський суд Харківської області викликає в
судове засідання Логимахову Ірину Василівну, 24 березня
1962 року народження, зареєстровану за адресою: м. Чугуїв,
м-н Авіатор, буд. 133, кв. 42, Харківська область, як відповідача по цивільній справі № 636/338/16-ц за позовом ПАТ
«Укрсоцбанк» до Логимахової Ірини Василівни про стягнення заборгованості за кредитним договором, призначене
на 30 травня 2016 року о 15.00 год.
Розгляд справи відбудеться в приміщенні Чугуївського
міського суду в залі судових засідань № 2 за адресою:
63503, м. Чугуїв, пл. Леніна, 2 Харківської області.
У разі неявки справа буде розглянута у вашу відсутність
на підставі наявних доказів.

Суддя Ткачов О. М.

Суддя М. Л. Парамонов

Суддя З. І. Гуменний

Києво-Святошинський районний суд Київської області повідомляє відповідача Казакову Ірину Вікторівну, що розгляд цивільної справи за позовом
Танцюри І. І. до Казакової І. В. про стягнення матеріальних збитків, завданих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, відбудеться о 09 год. 30 хв. 23
червня 2016 року в приміщенні Києво-Святошинського районного суду Київської області за адресою:
м. Київ, вул. Мельниченка, 1.
У випадку неявки в судове засідання, справа буде
розглянута за вашої відсутності на підставі наявних
у ній доказів.
Суддя А. Я. Волчко

Дарницький районний суд м. Києва викликає відповідача Саасейн Сатапон, 08.10.1966 р.н., у судове засідання на 08.06.2016 р. о 09.30 год. за адресою: м. Київ,
вул. Кошиця, 5 а, зал 213, для участі в цивільній справі
за позовом Розман Л.А. до Саасейн Сатапон, 3-тя особа:
Дарницький РВ ГУ ДМС України у м. Києві, про визнання
особи такою, що втратила право користування жилим
приміщенням, та зняття з реєстраційного обліку.
У разі неявки відповідача до суду, оголошення вважається належним повідомленням та справу буде розглянуто по суті за наявними в ній матеріалами.

Ухвалою Господарського суду Київської
До уваги жителів Нетребівки!
Спадкоємцям померлих громадян та спадкоємцям,
області від 12.03.2015 р. порушено провадження у справі
№ 911/5186/14 про банкрутство Товариства з які не узаконили свої спадкові права, жителям села Необмеженою відповідальністю Фірма «Кон- требівки Томашпільського району Вінницької області несоль ЛТД» (АРК, м. Сімферополь, вул. Бородіна, 16, обхідно в місячний термін з дня публікації оголошення
ідентифікаційний номер юридичної особи 20676633), введено процедуру розпорядження майном та мораторій на задоволення вимог кредиторів. Розпорядником майна
призначено арбітражного керуючого Васильцова Андрія
Анатолійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1124, видане Міністерством
юстиції України 07.06.2013).
Фізичні особи та/або юридичні особи, які бажають взяти
участь у відновленні платоспроможності боржника, можуть
подати розпоряднику майна заяву про участь у санації боржника або заяву про укладання мирової угоди.
Адреса для кореспонденції: 71118, Запорізька область,
м. Бердянськ, пр. Праці, 33/55, офіс 407, а/с 246.

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє, що 11 лютого 2016 року розглянуто цивільну справу №409/149/16-ц за позовною
заявою Ткаченко Тетяни Сергіївни до Ткаченка
Дмитра Олександровича про надання дозволу на
виїзд неповнолітньої дитини за кордон до досягнення повноліття без дозволу батька та винесено заочне рішення про задоволення позову.

звернутися до Нетребівської сільської ради для переоформлення майнового паю. В разі не звернення в указаний термін буде визнано відумерлою спадщиною і
взято на баланс сільської ради.
Згідно сертифікатів: Будяк Віталій Анатолійович
ВІ XX 003897; Качур Ганна Степанівна ВІ XX 003794;
Качур Петро Федорович; Колодій Олена Дмитрівна
ВІ XX 004250; Маланій Ганна Леонтіївна ВІ XX 003721;
Мамалига Ганна Степанівна ВІ XX 004015; Маслій Євген
Васильович ВІ XX 003726; Путькало Микола Семенович
ВІ XX 004066; Сауляк Марія Федорівна ВІ XX 003577;
Скрипник Ніна Василівна ВІ XX 003900; Шатайло Ганна
Семенівна ВІ XX 004019; Чорногор Тимофій Федорович
ВІ XX 004123.

Суддя А. С. Река

Суддя Суський О. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500,
м. Бахмут Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Севастенка Олександра Вікторовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.
Відповідач по справі Севастенко Олександр Вікторович проживає за адресою: м. Єнакієве, вул. Фурманова, буд. 23, кв. 49,
викликається до суду на 18.05.2016 р. на 08.40 годину за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 212, для участі у розгляді
справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500,
м. Бахмут Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Бочарова Євгена
Євгенійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач по справі Бочаров Євген Євгенійович проживає за
адресою: Єнакіївська міська рада, смт Булавинське, вул. Ізотова,
буд. 25, викликається до суду на 18.05.2016 р. на 08.00 годину
за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 212, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500,
м. Бахмут Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Должикова В’ячеслава Вікторовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.
Відповідач по справі Должиков В’ячеслав Вікторович проживає за адресою: м. Єнакієве, вул. Буденного, буд. 32, викликається до суду на 18.05.2016 р. на 08.20 годину за адресою: м.
Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 212, для участі у розгляді справи по
суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя О. П. Харченко

Суддя О. П. Харченко

Суддя О. П. Харченко

Суддя Третяк О. Г.
Новоайдарський районний суд викликає
Зубар Сергія Олександровича, який проживає за адресою: пров. Сонячний, буд. 10,
с. Штормове Новоайдарського району Луганської області, як відповідача в судове засідання з цивільної справи № 419/692/16-ц
за позовом Зубар Дар’ї Володимирівни до
Зубар Сергія Олександровича про розірвання шлюбу, що відбудеться 19 травня 2016
року о 09.00 годині в приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Новоайдар,
вул. Миру, 38.
У разі неявки на вказане судове засідання,
суд розглядатиме справу без Вашої участі на
підставі ст. 169 ЦПК України.

Біловодський районний суд Луганської
області, на виконання доручення про
допит позивача, викликає Марченко Галину Олександрівну (вул. Чапаєва, 90 а,
м. Ровеньки, Луганська область) по
справі за її позовом до Марченка М. Д.
про стягнення заборгованості по аліментах та пені. Судове засідання відбудеться
19.05.2016 року о 09 годині 00 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

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає Предко Лідію Олександрівну,
17.11.1995 р.н., останнє відоме місце проживання:
Луганська обл., Лутугинський р-н., с. Каменка,
вул. Радянська, 105, як відповідача в судове засідання по цивільній справі № 409/845/16-ц за позовом управління служби у справах дітей
Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради до Предко Лідії Олександрівни
про позбавлення Предко Лідії Олександрівни
батьківських прав по відношенню до малолітнього
сина Предко Олександра Сергійовича, що відбудеться 19.05.2016 року о 10 год. 30 хв. (резервна
дата 26.05.2016 року о 09 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

Суддя В. Г. Скворцова

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги,
34, викликає Матяж Олександра Володимировича, Матяж Марину Володимирівну як
відповідачів у судове засідання по цивільній
справі № 426/2025/16-ц за позовом Шевченка Олексія Анатолійовича до Матяж
Олександра Володимировича, Матяж Марини Володимирівни про позбавлення права
користування жилим приміщенням на 20
травня 2016 року о 09-30 годині.
У разі неявки на вказане судове засідання,
суд розглядатиме справу без Вашої участі на
підставі ст. 169 ЦПК України.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає в якості відповідача Матвєєва Григорія Васильовича в
судове засідання з розгляду цивільної
справи за позовом Пушкіна Анатолія Петровича до Матвєєва Григорія Васильовича про визнання особи такою, що
втратила право користування житловим
приміщенням, яке відбудеться 17.05.2016
року о 09 годині 10 хвилин у приміщенні
суду за адресою: Луганська область,
м. Сєверодонецьк, бульвар Дружби народів, 19. У разі неявки на вказане судове
засідання суд розглядатиме справу без
вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя І. О. Юзефович

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає в якості відповідача Алієва Руслана Юрійовича в судове
засідання з розгляду цивільної справи за
позовом Алієвої Ірини Миколаївни до
Алієва Руслана Юрійовича про стягнення
аліментів на утримання неповнолітньої
дитини, яке відбудеться 17.05.2016 року
о 14 годині 30 хвилин у приміщенні суду
за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби народів, 19.
У разі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя І. О. Юзефович

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає в якості відповідача
Бойко Каміллу Рагіфовну в судове засідання з розгляду цивільної справи за позовом Бойко Людмили Вячеславівни до
Бойко Камілли Рагіфовни про визнання
особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням, яке відбудеться 17.05.2016 року о 15 годині 00
хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби народів, 19.
У разі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя І. О. Юзефович

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відповідача в судове засідання Авдюгіна Олександра Яковича в
справі № 433/524/16-ц-2/433/403/16 за
позовом Авдюгіної Алесі Ігорівни до Авдюгіна Олександра Яковича про розірвання шлюбу.
Засідання відбудеться 18 травня 2016
року о 14 год. 00 хв. за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. 1-го
Травня, 5а.
У разі неявки, суд розглядатиме справу
без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК
України.
Суддя Крівоклякіна Н. В.
Суддя Крівоклякіна Н. В.

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відповідача в судове засідання Рязанцеву Ірину Вячеславівну в
справі № 433/408/16-ц-2/433/342/16 за
позовом Рязанцева Дмитра Олександровича до Рязанцевої Ірини Вячеславівни
про розірвання шлюбу.
Засідання відбудеться 18 травня 2016
року о 14 год. 30 хв. за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. 1-го
Травня, 5а.
У разі неявки, суд розглядатиме справу
без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК
України.
Суддя Крівоклякіна Н. В.

Новоайдарський районний суд викликає Ямпольського Сергія Миколайовича,
який проживає за адресою: вул. Шкільна,
буд. 2, кв. 3, с. Новоолександрівка Біловодського району Луганської області, як
відповідача у судове засідання з цивільної
справи № 419/1055/16-ц за позовом Ямпольської Євгенії Юріївни до Ямпольського Сергія Миколайовича про
розірвання шлюбу, що відбудеться 20
травня 2016 року о 09.30 годині в приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Новоайдар, вул. Миру, 38. У
разі неявки на вказане судове засідання,
суд розглядатиме справу без Вашої участі
на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя О. М. Іванова
Суддя О. М. Іванова

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає в якості відповідача Васильченка Дмитра Миколайовича
в судове засідання з розгляду цивільної
справи за позовом Васильченко Лариси
Віталіївни до Васильченка Дмитра Миколайовича про визнання особи такою, що
втратила право користування житловим
приміщенням, яке відбудеться 18.05.2016
року о 16 годині 00 хвилин у приміщенні
суду за адресою: Луганська область,
м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби народів, 19. У разі неявки на вказане судове
засідання суд розглядатиме справу без
вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Л. М. Осіпенко
Суддя І. О. Юзефович

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги,
34, викликає Коваленко Надію Олександрівну як відповідача у судове засідання по
цивільній справі № 426/2751/16-ц за позовною заявою Управління служб у справах
дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради в інтересах Коваленко Марини Олександрівни до
Коваленко Надії Олександрівни про позбавлення батьківських прав на 19 травня 2016
року о 14-00 годині.
У разі неявки на вказане судове засідання,
суд розглядатиме справу без Вашої участі на
підставі ст. 169 ЦПК України.

Сватівський районий суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги,
34, викликає Трокай Ірину Валентинівну як
відповідача у судове засідання по цивільній
справі № 426/2743/16-ц за позовною заявою
Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради в інтересах Трокай
Єлизавети Сергіївни до Трокай Ірини Валентинівни про позбавлення батьківських прав
на 18 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.

Суддя Л. М. Осіпенко

Суддя Л. М. Осіпенко

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відповідача в судове засідання Фізичну особу-підприємця Алпатова
Віталія Івановича в справі № 433/643/16-ц2/433/457/16 за позовом Голованьової Олени
Сергіївни до Фізичної особи-підприємця Алпатова Віталія Івановича, третя особа: Троїцький районний центр зайнятості про
розірвання трудового договору та зобов’язання вчинити певні дії.
Засідання відбудеться 18 травня 2016
року об 11 год. 30 хв. за адресою: Луганська
область, смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а
У разі неявки, суд розглядатиме справу
без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Білокуракинський районний суд Луганської
області викликає Ренкунас Максима Геннадійовича, останнє відоме місце проживання:
м. Луганськ, вул. Октябрська, 2/15, як відповідача в судове засідання по цивільній справі
№ 409/3328/15-ц за позовом Гнатюка Ігоря
Васильовича про захист права на свободу пересування, зняття обмеження у праві виїзду
за межі України, що відбудеться 19.05.2016
року о 09:00 год. в приміщенні суду за адресою: 92200, Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2, тел. 2-27-92.
Із опублікуванням цього оголошення відповідач вважається належним чином повідомленим про час, день та місце проведення
судового засідання.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Корша Сергій Олександрович, 28.11.1972 року народБіловодський районний суд Луганської обл. викликає
ження, уродженець м. Скадовськ Херсонської області, як відповідачів у судові засідання для розгляду цивільостаннє відоме місце проживання: Херсонська область, них справ за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягСкадовський район, с. Шевченко, вул. 40 років Перезаборгованості:
З 23.05.2016 року ПАТ «Укртелеком» вводить моги, буд. №74, викликається як відповідач по цивільній нення
10.06.16 року о 08.00 год.
Копцев Павло В'ячеславович
новий тариф на оренду ІР-телефонів для юридичних справі за позовом Публічного акціонерного товариства
«Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості за кредитПогодін Андрій Валерійович
осіб.
ним договором. Судовий розгляд відбудеться 24.05.2016
Єфименко Олексій Михайлович
року о 09 год. у приміщенні Скадовського районного
Коваль Лариса Василівна
Детальну інформацію розміщено на сайті
суду за адресою: м. Скадовськ, Херсонська область, вул.
Фоміна Марина Юріївна
http://www.ukrtelecom.ua.
Мангубінська, 39 (колишня назва вул. Пролетарська). У
Літвінова Лариса Іванівна
Терлецький Ілля Михайлович
Отримати додаткову інформацію можна також за разі неявки справа розглядатиметься за наявними доказами.
Войтович Наталія Сергіївна
Суддя Н. І. Ведмідська
номером телефону Контакт-центру 0 800 506 801.
Сушков Іван Іванович
Заварзiна Тетяна Вiкторiвна
Подільський районний суд м. Києва повідомляє КоваВ провадженні Ренійського районного суду Одеської
Цененко Олександр Васильович
льова Андрія Володимировича, який проживає за адресою: області знаходиться цивільна справа № 510/2309/15-ц
Земляна Тетяна Володимирівна
м. Київ, вул. Костянтинівська, 21, кв. 3, та Катрухіну Інну за позовом Клочан Віри Федорівни до Дунава Дмитра
Селезень Валерій Степанович
Сергіївну, яка зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Кос- Михайловича про визнання договору дійсним та права
Волков Геннадій Володимирович
тянтинівська, 21, кв. 3, що судове засідання по справі власності на нерухоме майно.
Глебушева Лiлiя Григорiївна
758/786/16-ц за позовом Шаршової Олени Валеріївни до КоРозгляд справи призначено на 08 год. 00 хв.
Войтенко Людмила Олександрівна
вальова Андрія Володимировича, Катрухіної Інни Сергіївни 23.05.2016 р. у Ренійському районному суді Одеської обАкунєєва Лілія Анатоліївна
про визнання осіб такими, що втратили право користування ласті за адресою: Одеська область, м. Рені, вул. Леніна,
Суддя Булгакова Г. М.
жилим приміщенням та примусове зняття з реєстрації, від- 122, суддя Дудник В. І., тел. (04840)4-21-29.
У разі неявки відповідачів у призначений час або небудеться 6 червня 2016 р. о 10 год. 00 хв. у приміщенні суду
Суд викликає відповідача Дунаву Дмитра Михайло- повідомлення про причини неявки справу буде розгля(м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. № 8) під головуванням судді вича, остання відома адреса: Одеська область, м. Рені, нуто за їх відсутності за наявними доказами.
Зарицької Ю. Л. Ваша явка або явка вашого представника вул. Леніна, 50/15. Явка до суду обов’язкова. У разі неЗ опублікуванням цього оголошення відповідачі по
обов’язкова. В разі вашої неявки буде постановлено рі- явки відповідача в судове засідання справа буде розгля- справах вважаються належним чином повідомленими
нута без його участі.
шення.
про час, день та місце проведення судового засідання.

Офіційне повідомлення
ПАТ «Укртелеком»

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької
області викликає до суду Шейка Олександра Володимировича, остання адреса реєстрації: бул. Хмельницького Богдана, буд. 18, кв. 73, м. Маріуполь,
Донецька область, Шейка Миколу Володимировича,
остання адреса реєстрації: пр. Леніна, буд. 105, кв.
107, м. Маріуполь, Донецька область, як відповідачів
по цивільний справі за позовом ПАТ «Державний
експортно-імпортний банк України» про стягнення
заборгованості за кредитним договором, розгляд
якої відбудеться 27.05.2016 р. о 09.00 год. та
10.06.2016 р. о 13.00 год. у приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, 31, каб. 12.
У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута в їхню відсутність.
Суддя Н. В. Хараджа

Вінницький районний суд Вінницької області викликає
відповідачів: Лєбєдєва Сергія Павловича, останнє відоме
місце реєстрації: м. Вінниця, вул. Литвиненко, буд. 30,
кв. 56, та Мельника Юрія Васильовича, останнє відоме
місце реєстрації: м. Вінниця, вул. Литвиненко, буд. 44,
кв. 144, по справі № 128/1390/16-ц за позовом Приватного акціонерного товариства «Державний ощадний
банк України» в особі філії - Вінницьке обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний
ощадний банк України» до Мельника Юрія Васильовича,
Лєбєдєва Сергія Павловича за участі третьої особи: Відділу державної виконавчої служби Вінницького районного управління юстиції про звільнення майна з-під
арешту, в судове засідання, призначене на 09 год. 00 хв.
30 травня 2016 року, яке відбудеться в приміщенні Вінницького районного суду за адресою: м. Вінниця, вул.
Винниченка, 29, суддя Гриценко І. Г., зала судових засідань № 4 (третій поверх).

Приморський районний суд міста Одеси повідомляє, що 1 червня 2016 р.
о 14 годині 00 хвилин у залі засідань № 221 в приміщенні суду за адресою:
місто Одеса, вул. Балківська, 33, відбудеться слухання справи за позовом
Макуріної Вікторії Ігорiвни до Алісова Андрія Михайловича, Колісніченка
Анатолія Миколайовича, Сербушки Тетяни Іванівни, Сербушки Андріана Федоровича, третя особа: Орган опіки та піклування ПРА, Кольц Тетяна Валеріївна, Кольц Валерій Павлович, про витребування майна з чужого
незаконного володіння та визнання права власності.
У судове засідання на вищевказаний час викликаються третя особа Кольц Валерій Павлович, Кольц Тетяна Валеріївна. В разі неявки в судове
засідання позов може бути розглянутий за їхньою відсутністю на підставі
наявних у справі доказів.

Суддя Л. М. Чернявська

До уваги товариства
з обмеженою відповідальністю «Остро»
(м. Київ, код ЄДРПОУ 37203147)
За результатами розгляду справи № 2426.13/238-14 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачені пунктом
13 статті 50 Закону України «Про захист економічної
конкуренції», у вигляді неподання інформації Антимонопольному комітету України на вимоги державного уповноваженого Антимонопольного комітету
України у встановлені ним строки, Антимонопольний
комітет України прийняв рішення від 2 лютого 2016
року № 44-р «Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення
штрафу» (далі – Рішення).
Інформація про прийняте Рішення розміщена на
офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету
України (http://www.amc.gov.ua).
Ця інформація розміщена на підставі абзацу
п’ятого частини першої статті 56 Закону України
«Про захист економічної конкуренції».

В провадженні Бердянського міськрайонного суду
знаходиться цивільна справа №310/1634/16-ц за позовом Товариства з додатковою відповідальністю
«Страхова компанія «ВіДі - Страхування» до Бубнова
Дмитра Михайловича про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.
Розгляд справи призначено на 23.05.2016 р. о 10
годині 30 хвилин у приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область,
м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 406, суддя
Троценко Т. А., тел. (06153)3-55-31.
Суд викликає Бубнова Дмитра Михайловича як
відповідача. Явка відповідача до суду обов’язкова. В
разі неявки відповідача справа буде розглянута за
Суддя О. О. Євлах наявними матеріалами.

Роменський міськрайонний суд Сумської області повідомляє Зубка Олександра Миколайовича, 1983 р.н.,
що 27 травня 2016 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Роменського міськрайонного суду Сумської області за адресою: м. Ромни Сумської області, вул. Соборна, 12,
буде слухатися в судовому засіданні цивільна справа за
позовом Зубка Андрія Миколайовича до Зубка Олександра Миколайовича, треті особи: приватний нотаріус Роменського міського нотаріального округу Проскурня Л. І.,
Роменська міська державна нотаріальна контора, про
визначення додаткового строку для подання заяви про
прийняття спадщини.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
Зубко Олександр Миколайович вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у випадку неявки
справа підлягає розгляду за його відсутності.

Бучацький районний суд Тернопільської області викликає в судове засідання як відповідача Зеленюка Володимира Михайловича, місце перебування якого невідоме, останнє місце проживання - с. Миколаївка Бучацького
району Тернопільської області, по справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Зеленюка Володимира
Михайловича про стягнення заборгованості.
Розгляд справи призначено на 11 год. 00 хв. 20 травня 2016 року в приміщенні Бучацького районного суду Тернопільської області за адресою: м.
Бучач, вул. Міцкевича, 11. Явка до суду обов’язкова. Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі неявки, відповідач повинен повідомити суд про причини.
В разі неявки без поважної причини справу буде розглянуто за його відсутності згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК України за наявними в ній доказами.

Глибоцький районний суд Чернівецької області викликає Ігнатенка
Юрія Володимировича як відповідача в судове засідання по цивільній
справі № 715/721/16-ц, провадження №2/715/409/16 за позовом ПАТ
«Приват Банк» до Ігнатенка Юрія Володимировича про стягнення заборгованості на 10 год. 00 хв. 26 травня 2016 року в зал судового засідання Глибоцького районного суду Чернівецької області за адресою:
Чернівецька область, смт Глибока, вул. Борцям за волю України, 2-а.
Останнє відоме місце проживання Ігнатенка Юрія Володимировича:
с. Коровія, вул. Головна, 62 Глибоцького району Чернівецької області.
У разі неявки відповідача справа буде розглянута за наявними матеріалами в заочному порядку.
Суддя В. Б. Федорончук
Суддя Ю. П. Григорчак

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка
Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ
КБ «Приватбанк» до Бєляєва Є. І., Катрука М. В. про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідач у цивільній справі № 233/1522/16-ц - Бєляєв Євген Іванович, 14.08.1958 р.н., зареєстрований: м. Макіївка, вул. Руднєва, 9а/107, викликається
в судове засідання на 15.30 годину 18.05.2016 року. Відповідач у цивільній справі
№ 233/1508/16-ц - Катрук Максим Володимирович, 30.04.1992 р.н., зареєстрований за
адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Совхозна, 1/1, викликається в судове засідання на 15.45 год. 18.05.2016 р. 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
справи будуть розглянуті за їхньої відсутності.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка
Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ
КБ «Приватбанк» до Красакової Є. М., Падалки А. В. про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Відповідач у цивільній справі № 233/1531/16-ц - Красакова Євгенія Миколаївна, 17.02.1964 р.н., зареєстрована: м. Макіївка, вул. Трояновського,
84/16, викликається в судове засідання на 08.00 годину 19.05.2016 року. Відповідач у
цивільній справі № 233/1534/16-ц - Падалка Алла Вікторівна, 05.01.1962 р.н., зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Макіївка, м-н Центральний, 9/40, викликається в судове засідання на 08.15 год. 19.05.2016 р. 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
справи будуть розглянуті за їхньої відсутності.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля
Донецької області, вул. Банкова, буд. 39 «А») розглядає цивільну справу за позовом Прохоренка Дмитра Станіславовича до Прохоренко Тетяни Геннадіївни про
розірвання шлюбу.
Відповідач Прохоренко Тетяна Геннадіївна, 08.02.1978 р.н., останнє місце проживання: Донецька обл., м. Зугрес, вул. 60 років Жовтня, буд. 7 а, кв. 3, викликається на 26 травня 2016 року о 09.00 годині до Добропільського
міськрайонного суду, кабінет №14, для участі у розгляді справи. До розгляду цивільної справи пропонується надати суду письмові пояснення та заперечення, а
також усі наявні докази по справі.
У випадку неприбуття до судового засідання відповідача, необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у її відсутність на
підставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Т. О. Мартишева

Суддя Т. О. Мартишева

Суддя Хоменко Д. Є.

Старобільський районний суд Луганської області доводить до відома Гюль Мустафу, зареєстрованого за адресою:
Луганська область, вул. Радищева, 26, м. Старобільськ, що
по цивільній справі № 2/431/164/16 р. за позовом Погожина
Ю. М. про позбавлення батьківських прав, стягнення аліментів та призначення опікуном над малолітньою дитиною, 21 квітня 2016 року було винесене заочне рішення.

Роздільнянський районний суд Одеської області викликає на судове засідання
Краснобаєва Юрія Петровича, 17.07.1977 року народження, у цивільній справі за
позовом Вдовіна Валентина Сергійовича до Краснобаєвої Оксани Юріївни, Краснобаєва Юрія Петровича, третя особа: Відділ державної реєстрації актів цивільного
стану реєстраційної служби по Роздільнянському району Роздільнянського міжрайонного управління юстиції в Одеській області, про визнання батьківства.
Судове засідання відбудеться 25.05.2016 року о 10.00 годині в приміщенні Роздільнянського районного суду Одеської області за адресою: Одеська область,
м. Роздільна, вул. Європейська (Леніна), 37-А.
У випадку неявки в судове засідання цивільна справа буде розглянута без вашої
присутності.

Апеляційний суд Дніпропетровської області повідомляє відповідача Кагадєя Андрія Олександровича, який зареєстрований за адресою: вул. Жовтнева, буд. 46,
м. Вільнянськ, Запорізька область,70000, що цивільну справу за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приват Банк» на заочне рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 5 червня
2015 року за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приват Банк» до Публічного акціонерного товариства «Акцент-Банк», Кагадєя Андрія
Олександровича про стягнення заборгованості, відкладено в апеляційному суді
Дніпропетровської області (м. Дніпропетровськ, вул. Харківська, 13) на 14 год. 50
хв. 18 травня 2016 року.
У разі неявки відповідачів у судове засідання, справа буде розглянута за їхньої
відсутності.

Суддя С. І. Гринчак

Суддя М. М. Пищида

Суддя В. Ю. Колядов

Катеринопільський районний суд Черкаської області викликає Гелетка Володимира Васильовича, 27.04.1963 р.н.,
у судове засідання як відповідача за позовом Звенигородської місцевої прокуратури Черкаської області до Лисак Н. П.
та Гелетка В. В. про відшкодування шкоди, завданої злочином, призначене на 20.05.2016 р. о 09.30 годині, яке відбудеться за адресою: Черкаська обл., смт Катеринопіль, вул.
Петровського, 38.
Суддя М. Г. Зінченко

Дніпровський районний суд м. Києва повідомляє, що
01.06.2016 року о 09 год. 30 хв. розглядатиметься цивільна
справа № 755/4360/16-ц за позовом ПАТ «Приват Банк» до
Чарної Світлани Хамзівни про стягнення заборгованості.
Чарна Світлана Хамзівна, останнє відоме місце проживання:
м. Київ, провулок Лобачевського, 8А, викликається в судове
засідання як відповідач.
У разі неявки відповідача, справа буде розглянута на підставі наявних в матеріалах справи доказів.
Адреса суду: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 10.
Суддя Гаврилова О. В.

Яремчанський міський суд Івано-Франківської області викликає в судове засідання Гусейнова Агіля Ханкиши Огли, останнє
відоме місце реєстрації якого: уч. Прохідний, 19, с. Поляниця
Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, як відповідача у цивільній справі за позовом Запісяка Романа Васильовича до Гусейнова Агіля Ханкиши Огли про визнання особи
такою, що втратила право користування житловим приміщенням, яке відбудеться 30 травня 2016 року о 13 год. у приміщенні
Яремчанського міського суду за адресою: м. Яремче, вул. Довбуша, 32 Івано-Франківської області.

Вінницький міський суд Вінницької області викликає в
якості відповідача Іракліес Ентоні, останнє відоме місце реєстрації: м. Вінниця, вул. М. Ващука, 8, кв. 107, в судове засідання, яке відбудеться 25 травня 2016 року о 09 год. 15
хв. під головуванням судді Гуменюка К. П. (зал с/з № 31,
вул. Грушевського, 17, м. Вінниця), у цивільній справі
№ 127/7905/16-ц за позовом Іракліес Тетяни Іванівни до
Іракліес Ентоні про розірвання шлюбу. У випадку неявки в
судове засідання, справа буде розглянута без участі відповідача.

Новопсковський районний суд Луганської області викликає
Мазепу Олену Володимирівну як відповідача в судове засідання
для розгляду цивільної справи ЄУ №420/647/16-ц за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Мазепи О. В. про стягнення заборгованості, яке відбудеться 23 травня 2016 року о 08 год. 00 хв. (резервна дата судового засідання - 30 травня 2016 року о 09 год.
00 хв.) у приміщенні Новопсковського районного суду за адресою: вул. Українська (Леніна), 28, смт Новопсков Луганської області.
У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої участі на
підставі ст. 169 ЦПК України.

Калинівський районний суд Вінницької області викликає відповідача Лещук Наталію Романівну, місце проживання якої невідоме, останнє місце перебування: с. Заливанщина, вул. Калініна, 50
Калинівського району Вінницької області, по цивільній справі за позовом Лещука Анатолія Івановича до Лещук Наталії Романівни, третя
особа: Служба у справах дітей Калинівської райдержадміністрації,
про позбавлення батьківських прав, у судове засідання, яке відбудеться о 10.30 год. 23 травня 2016 року за адресою: м. Калинівка,
вул. Дзержинського, 70, каб. № 7 Вінницької області.
У разі неявки відповідача в судове засідання, справу буде розглянуто за її відсутності за наявними в ній доказами.

Суддя Д. С. Тарасов

Суддя Каращук О. Г.

Суддя Д. М. Гандзюк

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

Втрачений судновий білет
на моторний човен «Nissan
M-510», номер корпусу
MLITO133419В, бортовий
номер «ЧРК-0198-К»,
зареєстрований на ім’я
Якубовського
Євгена Олеговича,
вважати недійсним.
Втрачений
30 березня 2016 року
паспорт ME 957016 на ім’я
Чорного Максима
Олеговича, виданий
ТУМ Солом’янського
РУ ГУМВС України в місті
Києві 24 вересня 2009 р.,
вважати недійсним.
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оголошення
Біловодським районним судом Луганської області
викликається до суду Крижанська Наталія Іванівна
(останнє відоме місце проживання: 94812, Луганська область, м. Свердловськ, вул. 60-річчя СРСР,
буд. 22, кв. 115) на 08 годин 00 хвилин 10.06.2016 р.
для участі у розгляді справи № 408/5175/15-ц по суті
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Суддя Булгакова А. В.

Біловодським районним судом Луганської області
викликається до суду Афанасьєв Олександр Володимирович (останнє відоме місце проживання:
94812, Луганська область, Свердловський р-н, місто
Свердловськ, вулиця Петровського, будинок 1, кв.
2) на 08 годин 00 хвилин 10.06.2016 р. для участі у
розгляді справи № 408/5157/15-ц по суті за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості
за кредитним договором.
Суддя Булгакова А. В.

Козелецький районний суд Чернігівської області викликає як відповідача Челака Андрія Івановича, останнім відомим місцем проживання якого є: с. Патюти, вул. Братів
Шолойків, б. 6, Козелецького району Чернігівської області,
в судове засідання на 09.30 годину 18 травня 2016 року
(17000, смт Козелець, вул. Свято-Преображенська, б. 7, Чернігівської області) у цивільній справі за позовом Челак Оксани Василівни до Челака Андрія Івановича про визнання
особи такою, що втратила право на користування житловим
приміщенням. 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 його відсутності.

Подільський районний суд м. Києва повідомляє Богуш
Наталію Вікторівну про те, що судове засідання у справі за
позовом ПАТ «Універсал Банк» до Богуш Наталії Вікторівни
про стягнення заборгованості за кредитним договором відбудеться у приміщенні Подільського районного суду
м. Києва (м. Київ, вул. Хорива, 21, зал. с.з. № 6) під головуванням судді Васильченка О. В. 20 травня 2016 року об 11
год. 00 хв.
Ваша явка або явка вашого представника обов’язкова.
Представник повинен мати при собі довіреність та документ,
що посвідчує його особу.
У разі неявки у судове засідання без поважних причин
справа буде розглянута за вашої відсутності на підставі наСуддя Соловей В. В. явних у справі доказів.

Біловодським районним судом Луганської області

Біловодським районним судом Луганської області

викликається до суду Ноздрін Микола Михайлович викликається до суду Кустол Анжеліка Вадимівна
(останнє відоме місце проживання: 94802, Луган- (останнє відоме місце проживання: 94863, Луганська обл., м. Свердловськ, вул. Хрящівка, буд. 171) ська обл., Свердловський р-н, смт Бірюкове, вул. Хуна 08 годин 00 хвилин 10.06.2016 р. для участі у роз- торок, буд. 4) на 08 годин 00 хвилин 10.06.2016 р.
гляді справи № 408/5179/15-ц по суті за позовом для участі у розгляді справи № 408/5719/15-ц по суті
ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заза кредитним договором.

боргованості за кредитним договором.
Суддя Булгакова А. В.

Суддя Булгакова А. В.

Біловодським районним судом Луганської області

Біловодським районним судом Луганської області

викликається до суду Попова Анетта Борисівна (ос- викликається до суду Мрихіна Ганна Юріївна (останнє відоме місце проживання: 94800, Луганська таннє відоме місце проживання: 94787, Луганська
область, м. Свердловськ, кв. Прол. Донбасу, буд. 77, область, м. Ровеньки, с. Дзержинський, вул. Кримкв. 45) на 08 годин 00 хвилин 10.06.2016 р. для ська, буд. 23) на 08 годин 00 хвилин 10.06.2016 р.
участі у розгляді справи № 408/5885/15-ц по суті за для участі у розгляді справи № 408/5721/15-ц по суті
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення забор- за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення загованості за кредитним договором.

боргованості за кредитним договором.

Суддя Булгакова А. В.

Суддя Булгакова А. В.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Грищука Миколу Вікторовича, останнє відоме
місце проживання: м. Житомир, як відповідача в судове засідання по цивільній справі (№ 296/2599/16-ц)
за позовом ПАТ «Акцент-Банк» до Грищука Миколи
Вікторовича про стягнення заборгованості.
Розгляд справи відбудеться о 12 год. 20 хв. 26
травня 2016 року у приміщенні Корольовського
районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, каб 208.
Суддя О. С. Зимовський
Суддя Адамович О. Й.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає як відповідача Карпенка Володимира
Миколайовича, м. Луганськ, вул. Тарасівська, 26а, в
судове засідання по цивільній справі № 409/899/16-ц
за позовом ПАТ «УкрсоцБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором, що відбудеться
24.05.2016 року об 11 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

Сахновщинський районний суд Харківської області
викликає Дегтярь Тетяну Миколаївну в судове засідання
як відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 31 травня 2016 року о
16 год. 00 хв. у приміщенні суду: вул. Шмідта, 10, смт
Сахновщина Харківської області.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
вважається повідомленим про час та місце розгляду
справи, у випадку неявки відповідача в судове засідання,
справа буде розглянута за її відсутності.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Гаврилов В. А.) викликає в судове засідання як відповідача по цивільній справі № 185/3880/16-ц
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Довгальця Миколи
Васильовича про стягнення заборгованості.
Останнє місце проживання відповідача: м. Донецьк.
Судове засідання призначено на 24 травня 2016 року
о 14.05 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська,
135, каб. 407.
У разі неявки відповідача у судове засідання справа,
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута
Суддя І. О. Юзефович за його відсутністю.

Іллічівський міський суд Одеської області викликає
Березовського Валерія Григоровича, 19.11.1957 р.н., останнє відоме місце реєстрації: м. Чорноморськ, вул. Набережна, буд. 23, як відповідача в судове засідання по
справі № 501/625/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до
Березовського Валерія Григоровича про стягнення заборгованості за кредитним договором на 10.45 год.
03.06.2016 р. за адресою: м. Чорноморськ, вул. Праці,
10, каб. 5, зал судових засідань № 2.
Суд роз’яснює, що у разі неявки відповідача справа
буде розглянута за його відсутності.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Чаплигіна Віктора Івановича про стягнення заборгованості.
Відповідач у справі Чаплигін Віктор Іванович, останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: 86391, Донецька область, м. Жданівка, вул. Толбухіна, буд. 37, викликається на
26 травня 2016 р. о 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 Т. В. Ледньова

Суддя Дубовик Р. Є.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає як відповідача Купцова Андрія Васильовича, м. Луганськ, вул. А. Ліньова, 67а/97, в
судове засідання по цивільній справі № 409/898/16-ц
за позовом ПАТ «УкрсоцБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором, що відбудеться
24.05.2016 року о 10 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
Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як відповідача Сарану Миколу Семеновича (прож:
м. Сєвєродонецьк Луганської області, пр. Хіміків 2/18) у
судове засідання з розгляду цивільної справи за позовом
Пристінської Ніни Миколаївни до Сарани Миколи Семеновича про поділ спільного сумісного майна подружжя,
розділення особових рахунків, яке відбудеться
16.06.2016 року о 08 годині 20 хвилин у приміщенні суду
за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19.
У разі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК
України.

Середино-Будський районний суд Сумської області
викликає як відповідача Луньову Олену Леонідівну, 14
травня 1963 року народження, уродженку с. Зернове Суземського району Брянської області, зареєстровану за
адресою: вул. Вокзальна, буд. 30, м. Середина-Буда Сумської області, у судове засідання на 18 травня 2016 року
о 10 годині 30 хвилин, яке відбудеться у приміщенні Середино-Будського райсуду за адресою: м. СерединаБуда, вул. Троїцька, 16, Сумської області, у справі за
позовом ПАТ КБ «Приват Банк» про стягнення заборгованості.
У разі неявки в судове засідання відповідачки справа
буде розглянута в її відсутність.

Середино-Будський районний суд Сумської області
викликає як відповідача Марченко Галину Іванівну, 16
березня 1960 року народження, уродженку с. Білецьківка Кременчуцького району Полтавської області, зареєстровану за адресою: с. Красичка С-Будського району
Сумської області, у судове засідання на 18 травня 2016
року о 09 годині 30 хвилин, яке відбудеться у приміщенні Середино-Будського райсуду за адресою: м. Середина-Буда, вул. Троїцька, 16, Сумської області, у
справі за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» про стягнення
заборгованості.
У разі неявки в судове засідання відповідачки справа
буде розглянута в її відсутність.

Оболонський районний суд міста Києва викликає як відповідачів Погорілого Сергія Івановича (останнє відоме місце
проживання: м. Київ, вул. Л. Гавро, буд. 8, гуртожиток) та
Погорілу Ангеліну Йосипівну (останнє відоме місце проживання: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Єрмака, буд. 9)
у судове засідання на 27.07.2016 року на 12 год. 00 хв., у
зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом ПАТ «КБ
ПРИВАТБАНК» до Погорілого Сергія Івановича, Погорілої
Ангеліни Йосипівни про стягнення заборгованості.
В разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута
у відсутність відповідачів на підставі зібраних по справі доказів.
Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 21.

Малинський районний суд Житомирської області викликає в судове засідання Грігу Нелю Федорівну (дата
народження 22.12.1972 року) як відповідача в цивільній
справі за позовом Акціонерного товариства «Комерційний банк «Приватбанк» до Гріги Нелі Федорівни про
стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Малинського районного суду Житомирської області (11301,
площа Соборна, 6, м. Малин Житомирської області) 26
травня 2016 року о 09.00 годині.
Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповідача
до суду справа розглядатиметься у її відсутність за наявними матеріалами справи.

Суддя Швець І. Є.

Суддя Швець І. Є.

Суддя Яценко Н. О.

Суддя Ярмоленко В. В.

Прокопюк Віктор Дмитрович, 06 вересня 1963 року
народження, останнє відоме місце реєстрації якого: м.
Люботин, пров. Фісака, 20, 23 травня 2016 року об 11
год. 30 хв. викликається до Люботинського міського
суду Харківської області (м. Люботин, вул. Некрасова,10,
зал № 2) як відповідач по цивільній справі за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Прокопюка Віктора Дмитровича про стягнення заборгованості.
Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи.
У разі неявки відповідача до суду, справу буде вирішено на підставі наявних у справі доказів.

Тимошенко (Єремєєва) Ольга Олександрівна, 15 червня
1979 року народження, останнє відоме місце реєстрації якої:
м. Люботин, вул. Раднаркомівська, 1в, кв. 10, 23 травня 2016
року об 11 год. 00 хв. викликається до Люботинського міського суду Харківської області (м. Люботин, вул. Некрасова,10, зал № 2) як відповідач по цивільній справі за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Тимошенко (Єремєєвої)
Ольги Олександрівни про стягнення заборгованості.
Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опублікуванням
оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи.
У разі неявки відповідача до суду, справу буде вирішено
на підставі наявних у справі доказів.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає у судове засідання на 09.00 годину 24 травня 2016
року до Токмацького районного суду (Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська (Леніна), 28, каб.
№ 10) Жунусова Султана Ахметовича, 19.04.1985 р.н.,
останнє відоме місце проживання за адресою: Луганська
область, м. Стаханов, пр. 50 років Жовтня, 22/45, як відповідача у цивільній справі за позовом Жунусової Катерини Ігорівни до Жунусова Султана Ахметовича про
розірвання шлюбу. В разі неявки в судове засідання
справа буде розглянута в його відсутність за наявними
в справі доказами.

Суддя І. В. Дем’яненко

Суддя І. В. Дем’яненко

Маньківський районний суд Черкаської області
викликає в судове засідання по цивільній справі
№ 704/34/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до
Мацюк Анатолія Сергійовича про стягнення заборгованості як відповідача Мацюк Анатолія Сергійовича. Судове засідання відбудеться о 09 год. 00 хв.
24 травня 2016 року в приміщенні суду за адресою:
вул. Леніна, 8, смт Маньківка Маньківського району
Черкаської області. У разі неявки відповідача справа
буде розглянута без його участі.
Суддя Ушатий І. Г.
Суддя В. Л. Маренюк

вважати недійсними.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ОПТОВО-РОЗДРІБНИЙ РИНОК «ЖУЛЯНИ» (код
25410064; місцезнаходження: 61033, Харківська область, місто Харків, вулиця Шевченка, будинок 235,
офіс 94, літ. Д-2) ліквідується згідно з протоколом
загальних зборів учасників (засновників) «ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПТОВОРОЗДРІБНИЙ РИНОК «ЖУЛЯНИ» від 12.04.2016
року. Голова ліквідаційної комісії – Шабас Г. В. (адреса: 61000, м. Харків, вул. Заліська, 5, кв. 17, реєстраційний номер облікової картки платника податків
3022310652). Претензії кредиторів приймаються до
14.06.2016 року на адресу підприємства.

ТОВ «ХФК «Біокон» (код ЄДРПОУ 21672519) звертається до ТОВ «Лакро Україна» (код ЄДРПОУ
38497439) з вимогою негайно отримати товари, що
зберігаються на митному складі за адресою: 08320,
Київська обл., с. Велика Олександрівка, вул. Бориспільська, буд. 9, на підставі Договору № 3/15-МС від
01.01.2015 р., у зв’язку з закінченням строку договору. У протилежному випадку ТОВ «ХФК «Біокон»
(код ЄДРПОУ 21672519) вважатиме, що ТОВ «Лакро
Україна» (код ЄДРПОУ 38497439) вчинило дії, що
свідчать про відмову від зазначених товарів.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходиться цивільна справа за
№310/2250/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до
Котляра Максима Вікторовича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Судовий розгляд справи
призначено на 03 червня 2016 року о 08 год. 45 хв. в
приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів,
64, каб. 501, тел.(код 06153) 3-63-75. Суддя Петягін В. В.
Суд викликає Котляра Максима Вікторовича як відповідача. Явка до суду є обов'язковою. В разі неявки
справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

Чжецзянська міжнародна акціонерна компанія з
обмеженою відповідальністю «Кайсія» прийняла рішення про припинення діяльності ПРЕДСТАВНИЦТВА «ЧЖЕЦЗЯН КАЙСІЯ ІНТЕРНЕШНЛ КО., ЛТД» в
Україні від 22.03.2016 р. Ліквідатором ПРЕДСТАВНИЦТВА «ЧЖЕЦЗЯН КАЙСІЯ ІНТЕРНЕШНЛ КО.,
ЛТД» в Україні призначено Нелеп Зінаїду Михайлівну. Заяви кредиторів приймаються протягом двох
місяців з дня публікації даного оголошення за адресою: 02660, м. Київ, вул. Миколи Закревського, буд.
16.

Дирекція Моторного (транспортного) страхового
бюро України (МТСБУ) інформує про те, що з 05
травня 2016 року Приватне акціонерне товариство
«СК «НОВА» втратило статус асоційованого члена
МТСБУ.
AT «CK «НОВА» втратило право укладати договори обов’язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних
засобів та зобов’язане виконати свої зобов’язання
згідно з укладеними ним договорами.

Здолбунівський районний суд Рівненської області
викликає Поліщук Олену Анатоліївну, 17 липня 1986
року народження, як відповідача в судове засідання
по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Поліщук Олени Анатоліївни про стягнення
заборгованості на 03 червня 2016 року на 09 год. 15
хв. в приміщення суду за адресою: м. Здолбунів, вул.
Незалежності, 10, Рівненської області.
В разі неявки в судове засідання, суд розглядатиме справу без участі відповідача на підставі наявних у справі доказів відповідно до cт. 169 ЦПK
України.
Суддя Ковалик Ю. А.

Слов'янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов'янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну справу № 2/243/1956/2016 за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Федорової Людмили Юріївни про стягнення заборгованості за кредитним договором. Останнє відоме місце мешкання відповідача Федорової Людмили
Юріївни: Донецька область, м. Горлівка, вул. Матросова,
буд. 93, кв. 52. Відповідач Федорова Л. Ю. викликається до
суду на 30 травня 2016 року на 13 год. 30 хв. для участі у
розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута за його відсутності.

Втрачені державні акти на земельну ділянку:
- серія ЯЖ № 445 767 від 16.12.2008 р.
- серія ЯЖ № 445 777 від 18.11.2008 р.
- серія ЯЕ № 701 645 від 05.12.2009 р.
- серія ЯЖ № 445 766 від 16.12.2008 р.
- серія ЯЕ № 701 644 від 05.12.2009 р.,
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поГода На завтра
ФЛЕШМОБ. Того вечора всі
лави в центрі Канева були заповнені. Флешмоб «Читальня біля
фонтана» зацікавив молодь, зокрема багатьох школярів. Читання улюбленої книжки вголос сподобалося й перехожим, чимало з
яких також виявили інтерес до
акції. А ініціювали захід бібліотека Шевченківського національного заповідника та засновники
фестивалю «Простір Єдності»,
який вже удруге відбувається 14
травня. Як роз’яснили організатори фестивалю, цей захід спрямований на розвиток міста та
пробудження патріотизму в молодих і творчих мешканців міста
Канева.
Отож флешмоб зміцнив упевненість, що започаткована теплого травневого вечора «Читальня біля фонтана» й надалі збиратиме різні покоління канівчан, які
прагнуть долучитися до художнього слова. Як не згадати тут
Шевченкового: «Учітеся, брати
мої, думайте, читайте»!

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇнИ
нA 15 ТРАВнЯ
Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Якісні умови
для сільських футболістів
ТУРБОТА. Новий майданчик зі штучним покриттям

Нiч
+8 +13
+8 +13
+8 +13
+8 +13
+8 +13
+8 +13
+8 +13
+8 +13
+8 +13
+8 +13
+8 +13
+8 +13
+8 +13

гостинно прийняв юних любителів спорту
Фото Олександра МОцнОгО

Я

У турнірі-відкритті перемогли юні футболісти з Липової Долини, а місцевим дісталося «срібло»

футболістам досягти високих
спортивних вершин. І додав,
що національна збірна України чекає на талановите поповнення з Краснопілля.
Того дня юні спортсмени
провели на новому майданчику турнір за участі чотирьох
команд області. Перемогу
святкував «Тайфун» з Липової Долини, а місцевому «Яво-

ру» дісталося «срібло». До
слова, минулої осені футбольне поле введено в експлуатацію в селищі Жовтневе Білопільського району.
Тамтешня агрофірма «Вікторія» на чолі з директором
Сергієм Бондаренком опікується розвитком спорту і готується здати в експлуатацію
ще одне поле.

На новосілля очікують й у
селищі Степанівка Сумського
району, звідки родом відомий
гравець київського «Динамо»
та збірної України Олег Гусєв. Там також уже мають
один майданчик, однак не зупиняються на досягнутому,
прагнучи створити максимально зручні умови для заняття спортом усім охочим.

У сиріт теж буде справжній випускний бал
Євген ЛОГАНОВ,
«Урядовий кур’єр»
БЛАГОДІЙНІСТЬ. У Запорізькому театрі молоді відбувся четвертий благодійний аукціон «Добро сердець» із продажу картин,
написаних учнями школи «ЕйдоС». Вони навчаються в ізостудії, де викладають професійні
митці Лариса та Сергій Рибницькі. Кошти, зібрані на аукціоні, пі-

дуть на благодійні заходи. Торік
на гроші, виручені з продажу картин школярів, 12 діток пройшли
повний курс іпотерапії — реабілітації за допомогою лікувальної
верхової їзди.
Останній аукціон присвятили
збиранню грошей на повноцінний випускний бал для старшокласників гуляйпільської спеціальної школи-інтернату для 20
сиріт і дітей, яких покинули бать-

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

ки. Завдяки зібраним коштам у
цих випускників буде все, про що
мріє молодь перед прощанням зі
школою: красиве вбрання, зачіски, макіяж.
на аукціоні було виставлено
29 живописних робіт, більшість
яких написали учні школи, і кілька — їхні вчителі. Перший лот
придбав заступник Запорізького міського голови Анатолій
Пустоваров. це була картина

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

Oбласть
Нiч
Черкаська
+8 +13
Кіровоградська +8 +13
Полтавська
+8 +13
Дніпропетровська +8 +13
Одеська
+8 +13
Миколаївська
+8 +13
Херсонська
+8 +13
Запорізька
+8 +13
Харківська
+8 +13
Донецька
+8 +13
Луганська
+8 +13
Крим
+10 +15
Київ
+10 +12

День
+14 +19
+14 +19
+14 +19
+16 +21
+19 +24
+19 +24
+19 +24
+19 +24
+16 +21
+17 +22
+16 +21
+20 +25
+16 +18

Укргiдрометцентр

Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
к зазначив голова Краснопільської райдержадміністрації Юрій Яремчук,
відтепер юні футболісти селища мають змогу тренуватися і проводити зустрічі з
ровесниками на добротному
полі, яке відповідає всім технічним вимогам і стандартам.
Загальна вартість — мільйон
гривень, з яких 740 тисяч виділила Федерація футболу
України, решту — місцеві
підприємці. Тобто будова
обійшлася без жодної бюджетної гривні.
На свято до юних спортсменів-краснопільців завітали поважні гості, серед яких
головний тренер національної
збірної України з футболу
уродженець району Михайло
Фоменко, перший віце-президент Федерації футболу
України Вадим Костюченко,
голова Сумської ОДА Микола
Клочко та інші. Перший удар
по м’ячу зробив Михайло Фоменко, який побажав юним

День
+14 +19
+14 +19
+14 +19
+15 +20
+14 +19
+14 +19
+14 +19
+14 +19
+14 +19
+14 +19
+14 +19
+14 +19
+14 +19

вихованця школи Сави УжваСклярука.
— У всі часи залишиться актуальним вислів, що треба так ставитися до людей, як сам хочеш,
щоб вони ставилися до тебе.
Тільки безкорисливо допомагаючи іншим, допомагаємо собі, —
прокоментував цей захід Анатолій Пустоваров і закликав дітей
залишатися душевними і розвивати свої творчі здібності.

Пісні
для хворої дівчинки
з Попасної
Олена ОСОБОВА,
«Урядовий кур’єр»
АКЦЕНТ. Старшокласниця настя Кошелєва вже звикла боротися із хворобою сама і на допомогу від військових не очікувала.
А от військові музики окремої артилерійської бригади разом із активістами творчої сотні «Рух до перемоги», хмельницькими волонтерами та працівниками 42-го гарнізонного будинку офіцерів організували низку благодійних концертів у прифронтовій Попасній,
аби допомогти дівчинці. «Квиток на концерт коштував символічні
10 гривень. гроші, зібрані під час цих виступів, пішли на лікування
учениці 11-го класу Попаснянської школи № 24 насті Кошелєвої,
якій потрібна операція з видалення катаракти. Спочатку долею дівчини опікувалися волонтер Ірина Крамаренко та творча сотня, а
потім до акції приєдналися й бійці АТО. Останні пожертвували на
лікування дівчини власні кошти, хто скільки зміг», — зауважив командир окремої артилерійської бригади.
Понад 1000 осіб отримали заряди позитивного настрою від
виступів військового оркестру артилерійської бригади під керівництвом старшого лейтенанта Тараса Когута. До сердець глядачів з патріотичними піснями достукалися співаки Марія Мазур
та Олена Мишляковська. Численними оплесками супроводжували відвідувачі виступи гітариста Юрія Вилавського, соліста
Хмельницької державної обласної філармонії Ярослава Камінського та інших. Такий благородний порив має не тільки матеріально, а й духовно допомогти дівчинці перемогти хворобу. Та
й багатьом зі слухачів, за серця яких у прифронтовій зоні борються зокрема й ворожі телеканали, концерти допоможуть
зрозуміти високу місію українських бійців.

оГоЛоШЕННЯ
Приморський районний суд м. Одеси викликає в судове засідання як відповідача
Гордієвського Олексія Павловича у цивільній справі № 522/3554/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго» до
Гордієвського Олексія Павловича про стягнення вартості недорахованої електроенергії,
інфляційних нарахувань та трьох відсотків річних.
Судове засідання відбудеться 18 травня 2016 року о 12.00 годині у залі судових засідань № 223 Приморського районного суду м. Одеси, який розташований за адресою:
м. Одеса, вул. Балківська, 33. В разі неявки відповідача у судове засідання суд розглядатиме справу за його відсутністю, а також суд зобов’язує повідомити про причини такої неявки.
Суддя С.О. Погрібний
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