ДОВКІЛЛЯ

СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ
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Скептики кажуть,
що називати Буг річкою вже
неправильно: в його басейні
створено 189 водосховищ
та понад 9,6 тисячі ставків

СУБОТА, 21 ТРАВНЯ 2016 РОКУ

Драматург Наталія Ворожбит
у Києві створила «Театр
переселенця», з яким організовує
покази документальних драм на
основі методу «вербатим».
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ЦІНА ДОГОВІРНА

Любов до мови
творить націю

ЦИТАТА ДНЯ

Фото Володимира ЗAЇКИ

Геннадій Зубко:
«Прописано покроково
всі реформи,
персональну
відповідальність
за них і терміни
реалізації. Створено
матрицю кожної
конкретної реформи».
Міністр регіонального розвитку, будівництва
та ЖКГ про план пріоритетних дій уряду на 2016 рік

Євроінтеграція
прискорює ходу
МЕТА. В Україні офіційно представлено Проект ЄС «Підтримка
впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС». У відкритті
взяли участь віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе та голова Представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський. Ключовою
темою для обговорення стало визначення шляхів надання експертної підтримки ЄС щодо імплементації Угоди про асоціацію.
Основні бенефіціари проекту — Урядовий офіс з питань європейської інтеграції, а також профільні міністерства та відомства,
залучені до імплементації угоди.
Спільними зусиллями уряду та експертів ЄС слід досягти таких
цілей: створення інституційної та процедурної бази для комплексного правового наближення нашого законодавства до нормативно-правової бази ЄС; посилення міжвідомчої координації;
зміцнення навичок координації, управління, планування та звітності, а також моніторингу працівників органів влади в контексті імплементації Угоди про асоціацію; ефективна комунікація влади й
суспільства.

ЦИФРА ДНЯ

28 млн євро

5

становитиме підтримка нашого малого та
середнього бізнесу в рамках програми
EU4Business, укладеної між ЄС і ЄБРР
ТРИВАЄ
ПЕРЕДПЛАТА
ГАЗЕТИ
«УРЯДОВИЙ
КУР’ЄР»
НА 2016 РІК

КОНКУРС. Відомі митці й меценати з різних континентів

відзначили школярів і студентів за найкраще знання української

ОПЕРАТИВНО

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ
УСІ
ВІДДІЛЕННЯ
ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ

..............

.................................................................

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

КОМПЕТЕНТНО
на запитання читачів
відповідають авторитетні
спеціалісти: урядовці, юристи,
учені, лікарі

.................................................................

ТЕЛЕКУР’ЄР

програми головних телеканалів України
на сторінках «Урядового кур’єра»

для ветеранів
для інших
війни, пенсіонерів, передплатників
чорнобильців,
та підприємств
студентів
і організацій

послуга за
приймання
передплати

на 1 місяць . . . . . . . . 25 грн . . . . . . . . . . . . 47 грн . . . . . . . . . . 95 коп.
на 3 місяці . . . . . . . . . 75 грн . . . . . . . . . . 141 грн . . . . . . . . 2,15 грн
на півроку . . . . . 150 грн . . . . . . . . . . 282 грн . . . . . . . . 2,60 грн
Соціальний передплатний
Передплатний індекс
індекс 40227
61035
У Києві газету можна також придбати в кіосках «Союздрук»

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 20 травня 2016 року
4 820103 080053

USD 2525.9572
EUR 2828.3143
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 3.8150
за 10 рублів

/ AU 314797.42

AG 4193.09
PT 261183.97
за 10 тройських унцій

PD 145495.13

21травня2016року,субота,№95

www.ukurier.gov.ua
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ДОКУМЕНТИ
4)призмінінормвитратробочогочасунавиконанняокремихдодаткових
робітпроводитьсяперерахунокрозміруплатизаїхздійснення;
5)заумовивпливуфакторів,щознижуютьпродуктивністьпрацітанесутьу
собіризик(зимовітавідміннівіднормативнихумовитощо),донормвитратробочогочасузастосовуютьсякорегуючікоефіцієнтивідповіднодоположеньгалузевихтанормативнихдокументів.
5.Цінаокремихпослуг(робіт)включаєекономічнообґрунтованівитратита
норму прибутку.РозрахуноквитратнавиконанняокремихробітіпослугздійснюєтьсянапідставіП(с)БО зурахуваннямтакого:
1)довиробничоїсобівартостіокремихпослуг(робіт)включаютьсяпряміматеріальнівитрати,прямівитратинаоплатупрацітазагальновиробничівитрати;
2)доскладупрямихматеріальнихвитратвключаєтьсявартістьсировинита
основнихматеріалів,допоміжних таінших матеріалів;
3)доскладупрямихвитратнаоплатупраціпрацівниківвключаютьсявитрати
наоплатупраці,визначені залежновід нормвитратробочогочасунавиконання
визначеноїноменклатуриробіттаосновноїідодатковоїзаробітноїплативідповідноїкатегоріїпрацівників.Витратинасоціальнізаходивизначаютьсязгідноз
чиннимзаконодавством;
4)загальновиробничііадміністративні(накладні)витратиформуютьсяза
складомвитратвідповіднодопунктів15та18П(с)БО.Сумазагальновиробничих
витратвизначаєтьсяувідсоткахдовитратнаоплатупраці;
5)довитрат,пов’язанихізвикористанняммашин(механізмів)привиконанні
додатковихробіт(послуг),належать витратинатранспорт(машини,механізми),
що задіянийбезпосередньопривиконанніробіт,наданніпослуг,асаме:витрати
надоставкубригадидомісцяроботиі назадтавитрати,пов’язанізвикористаннямспеціальнихмашинтамеханізмів;
6)нормаприбуткудляокремих робіт(послуг)визначаєтьсяурозмірі,щоне
перевищує10%відсумивитрат,щовключаютьсяврозрахунок вартостівиконанняокремих робіт(послуг),відповіднодоформи№1додатка2доцієїМетодики.
6.Розрахункивартостіокремихпослуг(робіт) здійснюютьсявідповідними
підрозділамитазатверджуютьсяуповноваженоюособоюоператорагазотранспортної/газорозподільноїсистеми.
7.Операторгазотранспортної/газорозподільноїсистемимаєправоздійснюватипереглядвартостіокремихпослуг(робіт)уразівнесеннязміндозаконодавства,якіпередбачаютьзмінурівняінфляції,мінімальноїзаробітноїплати,
обов’язковихплатежів,атакожуразізмінринковихціннаматеріальніресурси.
8.Операторгазотранспортноїабогазорозподільноїсистемивідповідає за
правильністьзастосуванняположеньцієїМетодології,атакожсвоєчасністьі
якістьвиконанняокремихпослуг(робіт).
9.Вартістьокремихпослуг(робіт)визначаєтьсябезподаткунадоданувартість,анасуму остаточноївартостівиконанняокремихпослуг(робіт) згідноіз
законодавствомнараховуєтьсяподатокнадоданувартість.
10.Платазавиконані окремі послуги(роботи)визначаєтьсязурахуванням
фактичнихобсягівпроведенихробіт.
Платазанадані окреміпослуги (роботи)відповіднодоїхфактичнихобсягів
можевключативартістьвиконанняконкретних окремихпослуг(робіт) івартість
використаннямашинімеханізмів,якізастосовуютьсядлявиконанняокремих
послуг (робіт).
11.Розрахуноквартостівиконанняокремих робіт (послуг)визначаєтьсяза
формою№1додатка2доцієїМетодологіїтанадається до НКРЕКП.
12.Вартістьвикористаннямашинімеханізмів,якізастосовуютьсядлявиконанняокремихпослуг(робіт),визначаєтьсязалежновід розрахункувартості
експлуатаціїмашинтамеханізміввідповіднододержавнихбудівельнихнорм
наоднумашино-годинуроботимашини(механізму),нормвитратчасунапроведенняконкретноїроботивідповіднодоположеньгалузевихтанормативних
документів,атакожвитратна1кмпробігутафактичногопробігу.Розрахунок
вартості 1 машино-години використання машин (механізмів) визначається
згіднозформою№5додатка2доцієїМетодології ізатверджуєтьсяуповноваженоюособоюоператорагазотранспортної/газорозподільноїсистеми.Витрати
операторагазотранспортної/газорозподільноїсистемина1кмпробігумашин
визначаються,виходячизвартостіпалива(безподаткунадоданувартість),нормативувитратпаливана1км,витратнаремонттатехнічнеобслуговування.
13.Витрати,пов’язанізвикористанняммашин(механізмів),невключаються
до платизавиконанняокремихпослуг(робіт),якщо длявиконаннязазначених
робітзалучаєтьсяавтотранспорт(машини,механізми)замовника.
14.Вартістьчасуперебуванняпрацівниківудорозівизначається,виходячиз
вартостіоднієїлюдино-годиниосновногоперсоналуіфактичногорозрахунковогочасунапроїздвиконавцівдомісцявиконанняробіт.
15.Заумовивикористанняоператоромгазотранспортної/газорозподільної
системидлявиконанняокремих послуг(робіт)власноїсировини,матеріалів,
виробів,конструкційтощоїхня вартість(безподаткунадоданувартість)включаєтьсядорозрахункувартостівиконанняокремихпослуг(робіт),щопроводитьсязаформою№1додатка2доцієїМетодології.
16.Розмірплатизавиконанняокремихпослуг(робіт)затверджуєтьсяуповноваженоюособоюоператорагазотранспортної/газорозподільноїсистемиувиглядірозрахункувартостівиконанняокремихпослуг(робіт)заформою№1додатка 2до цієїМетодології.
Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері
Т.Рябуха
З додатками до Методології можна ознайомитися на сайті «УК»

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
м.Київ
№120
від20травня2016року
Про призначення проміжних виборів народного депутата України
в одномандатному виборчому окрузі № 114 (Луганська область)
Узв’язкуздостроковимприпиненнямнапідставахівпорядку,передбаченихстаттею81КонституціїУкраїнитастаттею4ЗаконуУкраїни«ПростатуснародногодепутатаУкраїни»,повноваженьнародногодепутатаУкраїниГарбузаЮріяГригорійовича,обраноговодномандатномувиборчомуокрузі№114(Луганськаобласть),відповіднодочастинип’ятоїстатті15,частинишостоїстатті16,статті106
ЗаконуУкраїни«ПровиборинароднихдепутатівУкраїни»,пункту1
частинитретьоїстатті4ЗаконуУкраїни«Провійськово-цивільніадміністрації»,керуючисьстаттями11–13,пунктом3статті19Закону
України«ПроЦентральнувиборчукомісію»,ЦентральнавиборчакомісіяПОСТАНОВЛЯЄ:
1.ПризначитипроміжнівиборинародногодепутатаУкраїниводномандатномувиборчомуокрузі№114(Луганськаобласть)нанеділю,17липня2016року.
2.Взятидовідома,щовиборчийпроцеспроміжнихвиборівнародногодепутатаУкраїниводномандатномувиборчомуокрузі№114
(Луганськаобласть)починаєтьсяздня,наступногопіслядняопублікуванняцієїпостанови.
3.ЗвернутисядоЛуганськоїобласноївійськово-цивільноїадміністраціїщодонаданняЦентральнійвиборчійкомісіївисновкустосовно
можливостіорганізаціїтапідготовкивідповіднодозаконупроведенняпроміжнихвиборівнародногодепутатаУкраїнинаокремихвиборчихдільницяходномандатноговиборчогоокругу№114.
4.ЦюпостановунадіслатиЛуганськійобласнійвійськово-цивільнійадміністраціїтаопублікувативзагальнодержавнихдрукованих
засобахмасовоїінформації21травня2016року,атакожоприлюднитинаофіційномувеб-сайтіЦентральноївиборчоїкомісії.
Голова Центральної виборчої комісії М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

ОГОЛОшЕННЯ
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
від20травня2016року
м.Київ
№121
Про призначення проміжних виборів народного депутата України
в одномандатному виборчому окрузі № 183 (Херсонська область)
Узв’язкуздостроковимприпиненнямнапідставахівпорядку,передбаченихстаттею81КонституціїУкраїнитастаттею4ЗаконуУкраїни«Про
статуснародногодепутатаУкраїни»,повноваженьнародногодепутатаУкраїниГордєєваАндріяАнатолійовича,обраноговодномандатномувиборчомуокрузі№183(Херсонськаобласть),відповіднодочастинип’ятоїстатті
15,частинишостоїстатті16,статті106ЗаконуУкраїни«ПровиборинароднихдепутатівУкраїни»,керуючисьстаттями11–13,пунктом3статті19
ЗаконуУкраїни«ПроЦентральнувиборчукомісію»,Центральнавиборча
комісіяПОСТАНОВЛЯЄ
1.ПризначитипроміжнівиборинародногодепутатаУкраїниводномандатномувиборчомуокрузі№183(Херсонськаобласть)нанеділю,17липня
2016року.
2.Взятидовідома,щовиборчийпроцеспроміжнихвиборівнародного
депутатаУкраїниводномандатномувиборчомуокрузі№183(Херсонська
область)починаєтьсяздня,наступногопіслядняопублікуванняцієїпостанови.
3.Цюпостановуопублікувативзагальнодержавнихдрукованихзасобах
масовоїінформації21травня2016року,атакожоприлюднитинаофіційномувеб-сайтіЦентральноївиборчоїкомісії.
Голова Центральної виборчої комісії М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Оголошення про проведення аукціону
№29-УМВБ
з продажу скрапленого газу на базі
ПрАТ «УМВБ»
30.05.2016 р. о 10-00 за адресою: м.Київ, вул.Межигірська,
1, ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» відбудеться
аукціон №29-УМВБ з продажу скрапленого газу, який підлягає
реалізації згідно з постановою КМУ №570 від 16.10.14 р.
Обсяги скрапленого газу та характеристики позицій, запропонованих до продажу:

Поз. Продавець

Стартова
Ціна за 1 тн,
Cтартова
ціна за
Загальний Загальна
вартість
грн (без ПДВ
1 тонну
обсяг,
вартість,
та акцизного
одного лоту,
(з ПДВ)*,
тонн грн.(з ПДВ)
податку)
грн (з ПДВ)
грн.

залізницею:EXW Гнідинцівський ГПЗ(Інкотермс 2010). Обсяги виробництва ІІІ
декади травня 2016р.- червня
2016р.
залізницею:EXW Гнідинцівський ГПЗ(Інкотермс 2010). Обсяги виробництва ІІІ
декади травня 2016р.- червня
2016р.
залізницею:EXW Гнідинцівський ГПЗ(Інкотермс 2010). Обсяги виробництва ІІІ
декади травня 2016р.- червня
2016р.
автотранспортом: EXW Гнідинцівський ГПЗ(Інкотермс 2010) Обсяги виробництва ІІІ
декади травня 2016р.- червня
2016р.
автотранспортом: EXW Гнідинцівський ГПЗ(Інкотермс 2010) Обсяги виробництва ІІІ
декади травня 2016р.- червня
2016р.
автотранспортом: EXW Гнідинцівський ГПЗ(Інкотермс 2010) Обсяги виробництва ІІІ
декади травня 2016р.- червня
2016р.

50

12

7 136,69

8 564,03 428 201,50

600

5 138 418,00

2 ПАТ "Укрнафта"

Гнідинцівський
ГПЗ

100

5

7 136,69

8 564,03 856 403,00

500

4 282 015,00

3 ПАТ "Укрнафта"

Гнідинцівський
ГПЗ

150

4

7 136,69

8 564,03 1 284 604,50

600

5 138 418,00

4 ПАТ "Укрнафта"

Гнідинцівський
ГПЗ

20

8

7 136,69

8 564,03 171 280,60

160

1 370 244,80

5 ПАТ "Укрнафта"

Гнідинцівський
ГПЗ

80

4

7 136,69

8 564,03 685 122,40

320

2 740 489,60

6 ПАТ "Укрнафта"

Гнідинцівський
ГПЗ

100

15

7 136,69

8 564,03 856 403,00

1 500

12 846 045,00

7 ПАТ "Укрнафта" Качанівський ГПЗ

20,00

20

7 157,33

8 588,79 171 775,80

400,00

автотранспортом:EXW Качанівське в-во Качанівського
3 435 516,00 ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги
виробництва ІІІ декади травня
2016р.- червня 2016р.

8 ПАТ "Укрнафта" Качанівський ГПЗ

200,0

14

7 157,33

автотранспортом:EXW Качанівське в-во Качанівського
8 588,79 1 717 758,00 2 800,00 24 048 612,00 ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги
виробництва ІІІ декади травня
2016р.- червня 2016р.

ОГОЛОшЕННЯ
Товарна біржа «Українська енергетична біржа» проводить біржовий
аукціон № 42СГ-УЕБ з продажу скрапленого газу на внутрішньому ринку
Аукціон відбудеться 30 травня 2016 року о 14:00 год. за адресою:
м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55.
АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ
Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ (ДСТУ 40472001, ДСТУ 27578-87) загальним обсягом 9 340,000 т, ресурс травня 2016
р. Виробництво Тимофіївської УПВВ філії ГПУ «Полтавагазвидобування»:
Позиція № 1: 30 лотів, обсяг 1 лоту – 42 т, заг.обсяг – 1 260 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну – 8 599,85 грн. в т.ч. ПДВ.
Газ вуглеводневий скраплений для автомобільного транспорту марки ПБА
(відповідає вимогам ДСТУ 27578-87) виробництва філії Управління з переробки газу та газового конденсату (ТЦСК Базилівщина): Позиція № 2: 34
лоти, обсяг 1 лоту – 35 т, заг.обсяг – 1 190 т, транспортування залізницею.
Позиція № 3: 55 лотів, обсяг 1 лоту – 42 т, заг.обсяг – 2 310 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну – 8 541,65 грн. в т.ч. ПДВ.
Газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання марки СПБТ (відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва
філії Управління з переробки газу та газового конденсату (Яблунівське
ВПГ): Позиція № 4: 44 лоти, обсяг 1 лоту – 35 т, заг.обсяг –1 540 т, транспортування залізницею. Позиція № 5: 55 лотів, обсяг 1 лоту – 42 т, заг.обсяг
– 2310 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –
8 605,15 грн. в т.ч. ПДВ. Газ скраплений БТ (відповідає вимогам ДСТУ
4047-2001) виробництва філії Управління з переробки газу та газового конденсату (ШВПГКН): Позиція № 6: 20 лотів, обсяг 1 лоту – 21 т, заг.обсяг –
420 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –
8 452,84 грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання марки СПБТ (відповідає вимогам ДСТУ
4047-2001) виробництва Юліївського ЦВНГК ГПУ «Шебелинкагазвидобування»: Позиція № 7: 4 лоти, обсяг 1 лоту – 25 т, заг.обсяг – 100 т, транспортування залізницею. Позиція № 8: 10 лотів, обсяг 1 лоту – 21 т, заг.обсяг
– 210 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –
8 526,36 грн. в т.ч. ПДВ. Термін відвантаження – 31.05.2016р.- 15.06.2016р.
За результатами аукціону переможці і продавець укладають двосторонні
договори купівлі-продажу. Постачання скрапленого газу здійснюється у
травні-червні 2016 року на умовах EXW франко-завод. Покупець самостійно забезпечує та оплачує послуги по наливу та транспортуванню
скрапленого газу. Покупці для участі в аукціоні сплачують гарантійний внесок в розмірі 5 % вартості заявленого обсягу закупівлі на один з рахунків
біржі, подають на біржу: 1) заявку на участь в аукціоні; 2) завірену банком
копію платіжного доручення, що підтверджує сплату гарантійного внеску;
3) документ, що посвідчує уповноважену особу покупця та його повноваження. Прийом документів проводиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44 А, оф. 8 та закінчується 27.05.2016 року о 18.00 год. Рахунки біржі:
1) № 26006500211904 в ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819; 2) № 26001010105760 в ПАТ «Вернум Банк», МФО
380689, код ЄДРПОУ 37027819. Для участі в аукціоні покупці повинні укласти з біржею договори про надання послуг та надати відповідні документи, згідно Регламенту організації та проведення біржових аукціонів з
продажу скрапленого газу на внутрішнього ринку. Додаткову інформацію
можна отримати за місцезнаходженням ТБ «Українська енергетична
біржа»: м. Київ, вул. Хрещатик, 44А, оф. 8 тел. +38 (044) 234-79-90, 59111-77. е-mail: auction@ueex.com.ua, та на сайті www.ueex.com.ua. Режим
роботи біржі: з 09.00 до 18.00 год., крім святкових та вихідних днів.

Умови транспортування

Гнідинцівський
1 ПАТ "Укрнафта"
ГПЗ

ЦВК ІНФОРМУЄ
ПЕРЕЛІК
одномандатних виборчих округів, у межах яких проводитимуться проміжні вибори народних депутатів України
17 липня 2016 року
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Одномандатний виборчий округ № 114
Центр – селище міського типу Станиця Луганська.
Межі: Біловодський, Марківський, Міловський, Новопсковський,
Слов’яносербський, Станично-Луганський райони, частина Новоайдарського району (виборчі дільниці № 440467, 440477, 440478,
440501 – 440503, 440509).
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Одномандатний виборчий округ № 183
Центр – місто Херсон, Корабельний район.
Межі: Корабельний район, частина Дніпровського (виборчі дільниці № 650654 – 650661, 650671), частина Суворовського (виборчі
дільниці № 650769 – 650772) районів міста Херсона з населеними
пунктами Дніпровської, Суворовської та Корабельної районних у
місті Херсоні рад, Білозерський район.

Видобуток

Обсяг, що
К-сть
міститься
лотів,
в одному
одиниць
лоті, тонн

9 ПАТ "Укрнафта" Качанівський ГПЗ

20

38

7 117,24

8 540,69 170 813,80

760

6 490 924,40

10 ПАТ "Укрнафта" Качанівський ГПЗ

200

20

7 117,24

8 540,69 1 708 138,00

4 000

34 162 760,00

11 ПАТ "Укрнафта" Долинський ГПЗ

80

1

7 127,73

8 553,27 684 261,60

80

684 261,60

12 ПАТ "Укрнафта" Долинський ГПЗ

200

6

7 127,73

8 553,27 1 710 654,00

1 200

10 263 924,00

автотранспортом:EXW Глинсько-Розб. в-во.
Качанівського ГПЗ(Інкотермс 2010). Обсяги виробництва ІІІ
декади травня 2016р.- червня
2016р.
автотранспортом:EXW Глинсько-Розб. в-во.
Качанівського ГПЗ(Інкотермс 2010). Обсяги виробництва ІІІ
декади травня 2016р.- червня
2016р.
автотранспортом:EXW Долинський ГПЗ(Інкотермс 2010). Обсяги виробництва ІІІ
декади травня 2016р.- декади
червня 2016р.
автотранспортом:EXW Долинський ГПЗ(Інкотермс 2010). Обсяги виробництва ІІІ
декади травня 2016р.- червня
2016р.

Загальний обсяг, тонн: 12 920,00
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 110 601 628,40
* - Ціна з ПДВ включає акцизний податок. Акцизний податок з 01 березня 2016 року складає 31 євро за 1000 літрів.
1) умови поставки залізницею: Продавець передає скраплений газ виробництва Гнідинцівського ГПЗ на умовах EXW - Гнідинцівський
ПАТ "Укрнафта" ГПЗ(Інкотермс - 2000). Оплату за перевезення скрапленого газу залізничним транспортом здійснює покупець по окремому договору з
транспортною організацією.
2) Продавець проводить відвантаження оплачених обсягів скрапленого газу у автомобільний транспорт покупця.

Порядок подання заявок на участь в аукціоні та перелік документів, що додаються до них, розмір гарантійного внеску та порядок його сплати визначено в
Регламенті організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу на ПрАТ "Українська
міжбанківська валютна біржа", що затверджений протоколом Аукціонного комітету з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого
газу №2 від 19.11.2014р., ознайомитись з яким можна на офіційному веб-сайті біржі: www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання заявок: до 18:00 27.05.2016 р.
за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1. Довідки за телефоном: (044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00.

СватівськийрайоннийсудЛуганськоїобласті,розташованийзаадресою:Луганськаобласть,м.Сватове,пл.50-річчяПеремоги,34,викликаєяквідповідачів:ДубовенкаРоманаІгоровича,09.06.1983р.н.,ідентифікаційнийномер3047509777,ДубовенкоНаталіюГригорівну,13.07.1984р.н.,ідентифікаційнийномер3086912180,
усудовезасіданняпоцивільнійсправі№426/1583/16-цзапозовомПублічногоакціонерноготовариства«УніверсалБанк»доДубовенкаРоманаІгоровичатаДубовенкоНаталіїГригорівнипростягненнякредитноїзаборгованості,щовідбудеться3
червня2016рокуо09.45год.
Уразінеявкинавказанесудовезасідання,судрозглядатимесправубезвашої
участінапідставіст.169ЦПКУкраїни.

Суддя О. М. Попова

ОГОЛОшЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ВИПЛАТ КОшТІВ КРЕДИТОРАМ ДРУГОЇ ТА ТРЕТЬОЇ ЧЕРГ РЕЄСТРУ АКЦЕПТОВАНИХ ВИМОГ КРЕДИТОРІВ

ПАТ «УКРІНБАНК»
Повідомляємо,щовиконавчоюдирекцієюФондугарантуваннявкладів фізичних осіб  19.05.2016 р. були прийняті рішення № 756 від
19.05.2016р.та№756/1від19.05.2016р.пропочатокпроцедуризадоволеннявимогкредиторівПАТ«УКРІНБАНК».
ВідповіднодорішеннявиконавчоїдирекціїФондугарантуваннявкладівфізичнихосіб№756від19.05.2016р.ПАТ«УКРІНБАНК»розпочинає
задоволеннявимогкредиторівдругоїчергиреєструакцептованихвимог
кредиторівПАТ«УКРІНБАНК».Виплатикредиторамдругоїчергипровадитимутьсядоповногопогашеннязаборгованості.
ПісляповногозадоволеннявимогкредиторівдругоїчергиПАТ«УКРІНБАНК»,згідноприйнятоговиконавчоюдирекцієюФондугарантування
вкладівфізичнихосібрішення№756/1від19.05.2016р.,розпочинаєза-

доволеннявимогкредиторівтретьоїчергиреєструакцептованихвимог
кредиторівПАТ«УКРІНБАНК».Виплатикредиторамтретьоїчергипровадитимутьсядоповногопогашеннязаборгованості.
Виплатипроводитимутьсявбезготівковійформі,шляхомперерахуваннякоштівнарозрахунковірахункикредиторів,щовідкритівбанківськихустановах,реквізитиякихбулодоведенодовідомаПАТ«УКРІНБАНК».
ПАТ«УКРІНБАНК»проситькредиторівактуалізуватиінформаціюпро
їхрахункиувипадкузмінибудь-якихреквізитів.
Дляотриманнядодатковоїінформаціїпросимозвертатисьзателефоном+38(044)247-20-63абозаадресоюПАТ«УКРІНБАНК»:04053,
м.Київ,вул.Вознесенськийузвіз(Смирнова-Ласточкіна),буд.10-А.
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оголошення
Куйбишевський районний суд Запорізької області (71001, Запорізька область, смт Куйбишеве, вул.
Центральна, 26 а) розглядатиме цивільні справи за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк» до фізичних осіб про
стягнення заборгованості за кредитними договорами. Відповідачі:
справа №319/230/16-ц — Комісарук Сергій Анатолійович, останнє відоме місце проживання: Донецька
обл., м. Сніжне, вул. Горького, буд. 142, викликається до суду на 09-00 год. 13 червня 2016 року;
справа №319/303/16-ц — Кірюшкіна Олександра Василівна, останнє відоме місце проживання: Донецька обл., м. Сніжне, вул. Єпанчина, буд. 106, кв. 1, викликається до суду на 09-15 год. 13 червня 2016
року;
справа №319/253/16-ц — Бородаченко Ігор Олександрович, останнє відоме місце проживання: Донецька обл., м. Сніжне, вул. Св. Юра, буд. 32, викликається до суду на 09.45 год. 13 червня 2016 року;
справа №319/267/16-ц — Леонідова Ірина Миколаївна, останнє відоме місце проживання: Донецька
обл., м. Сніжне, вул. Кірова, буд. 79, кв. 34, викликається до суду на 10-15 год. 13 червня 2016 року;
справа №319/358/16-ц — Пастух Максим Олексійович, останнє відоме місце проживання: Донецька
обл., м. Сніжне, вул. Брюсова, буд. 6, кв. 1, викликається до суду на 10-30 год. 13 червня 2016 року;
справа №319/352/16-ц — Дадика Олександр Вікторович, останнє відоме місце проживання: Донецька
обл., м. Сніжне, вул. Квітки, буд. 3 а, кв. 45, викликається до суду на 10-45 год. 13 червня 2016 року;
справа №319/259/16-ц — Тростянський Михайло Вікторович, останнє відоме місце проживання: Донецька обл., м. Сніжне, вул. Голибкіна, буд. 36. кв. 1, викликається до суду на 11-00 год. 13 червня 2016
року;
справа №319/249/16-ц — Дудак Ганна Анатоліївна, останнє відоме місце проживання: Донецька обл.,
м. Сніжне, вул. Донська, буд. 29, кв. 16, викликається до суду на 11-15 год. 13 червня 2016 року.
Копію позову та доданих матеріалів, рішення суду можна отримати в суді за вищевказаною адресою
або через «Електронний суд» e-court.mail.gov.ua. Суддя Солодовніков Р.С.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення проти позову та докази на їх підтвердження. У випадку неявки відповідача в судове засідання та неповідомлення суду про поважну причину неявки позов
буде розглянутий за його відсутності за наявними у справі доказами.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004,
м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова (Радянська), буд.
39а) розглядає цивільні справи за позовними заявами Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «Приват Банк» до Костишак Олександра Івановича, Динькова Максима Ігоровича про
стягнення заборгованості за кредитними договорами.
Відповідачі Костишак Олександр Іванович, 22 листопада 1968
року народження, що мешкає за останньою відомою адресою: вул.
Миру, буд. 95, кв. 110, м. Харцизьк, Донецької області;
Диньков Максим Ігорович, 21.12.1989 року народження, що
мешкає за останньою відомою адресою: вул. Розсипна, буд. 17, смт
Широке, Харцизький район Донецької області, викликаються до Добропільського міськрайонного суду Донецької області, як відповідачі по цивільних справах за позовними заявами Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «Приват Банк» до Костишак Олександра Івановича, Динькова Максима Ігоровича про
стягнення заборгованості за кредитними договорами.
Судове засідання відбудеться 01.06.2016 року о 08.00 год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул.
Банкова (Радянська), 39А.
У разі неявки відповідачів до суду справу буде вирішено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну
справу № 233/763/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Яковлєвої О.Ю.
про стягнення заборгованості. Відповідач у справі Яковлєва Олена Юріївна,
15 липня 1967 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька область, м.
Макіївка, вул. Дніпровська, буд.12, викликається до суду на 08 год. 00 хв. 31
травня 2016 року (корп. № 2, каб. № 21) для участі у розгляді справи по суті.
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну
справу № 233/772/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Гребеннікової
A.M. про стягнення заборгованості. Відповідач у справі Гребеннікова Анжела
Миколаївна, 15 листопада 1965 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Макіївка, вул. Свердлова, 129/19, викликається до суду
на 08 год. 15 хв. 31 травня 2016 року (корп. № 2, каб. № 21) для участі у розгляді справи по суті.
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну
справу № 233/778/16-ц за позовом ПАТ «Приватбанк» до Гомонова О.О. про
стягнення заборгованості. Відповідач у справі Гомонов Олег Олександрович,
22 липня 1968 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька область,
м. Макіївка, вул. Чубаря, 10/62, викликається до суду на 08 год. 30 хв. 31
травня 2016 року (корп. № 2, каб. № 21) для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя С.А. Притуляк

Суддя О.В. Каліуш

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська повідомляє
Масло Олександра Анатолійовича про те, що судом у судовому
засіданні 29 квітня 2016 р. було розглянуто цивільну справу
№ 201/4128/16-ц за позовом Летичевської Маріанни Дмитрівни
до Масло Олександра Анатолійовича, третя особа: Орган опіки
та піклування Жовтневої районної у м. Дніпропетровську ради
про стягнення аліментів, надання дозволу на виїзд дитини за
кордон та ухвалено заочне рішення, яким позовні вимоги задоволені, а саме: стягнуто щомісячно з Масло Олександра Анатолійовича (26 грудня 1972 року народження) аліменти на
утримання його малолітнього сина Масло Андрія Олександровича, 01 жовтня 2004 року народження, у розмірі 1/4 частини від
всіх видів заробітку (доходу) боржника, але не менше 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, стягуючи аліменти на користь матері дитини — Летичевської Маріанни
Дмитрівни (19 вересня 1981 року народження, РНОКПП
2984704906), починаючи стягнення з дня пред’явлення позову,
а саме: з 22 березня 2016 року до досягнення дитиною повноліття; надано Летичевській Маріанні Дмитрівні дозвіл на виїзд
за кордон в період з 01 червня 2016 року по 31 серпня 2016 року
без письмової згоди батька, а саме: Масло Олександра Анатолійовича (26 грудня 1972 року народження) - їхнього малолітнього
сина Масло Андрія Олександровича, 01 жовтня 2004 року народження, та на оформлення Летичевською Маріанною Дмитрівною або її офіційним представником необхідних для виїзду
за кордон малолітнього Масло Андрія Олександровича, 01 жовтня 2004 року народження, проїзних документів стягнуто з
Масло Олександра Анатолійовича (26 грудня 1972 року народження) на користь Летичевської Маріанни Дмитрівни (19 вересня 1981 року народження, РНОКПП 2984704906) в рахунок
повернення витрат по сплаті судового збору в розмірі 551 (п’ятсот п’ятдесят одну) грн. 20 коп.

Бориславський міський суд Львівської області викликає на судове засідання Цюпка Сергія Калістратовича,
останнє відоме місце проживання та реєстрації за адресою: Львівська область, м. Борислав, вул. Травнева, 42А, як відповідача у адміністративній справі за позовом
Дмитришин Ярослави Антонівни до Супик Ірини Степанівни, Цюпка Сергія Калістратовича, Бориславської міської ради Львівської області, виконавчого комітету
Бориславської міської ради Львівської області, третя
особа: управління Держземагентства у Дрогобицькому
районі Львівської області, про визнання протиправним
та скасування рішення Бориславської міської ради, визнання недійсним Державного акта на право власності
на земельну ділянку, визнання протиправним та скасування рішення виконавчого комітету Бориславської міської ради, визнання протиправним та скасування
висновку відділу архітектури та містобудування Бориславської міської ради, визнання протиправним та скасування рішення Бориславської міської ради, визнання
протиправним та скасування свідоцтва про право власності на житловий будинок, визнання протиправним та
скасування розпорядження виконкому Бориславської
міської ради, усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою та приведення її у попередній стан на 09
год. 45 хв. 02.06.2016 р. (за адресою: м. Борислав, вул.
Грушевського, 21).
У випадку неявки Цюпка Сергія Калістратовича справа
буде розглянута у його відсутності.

Долинський районний суд Івано-Франківської області викликає Охріменка Олега Олеговича як відповідача у цивільній справі № 343/678/16-ц року за
позовом Охріменко Галини Ярославівни до Охріменка Олега Олеговича про розірвання шлюбу.
Розгляд справи відбудеться 25.05.2016 року о
09:00 год. у приміщенні суду за адресою: м. Долина,
вул. Обліски, 115.
У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто у заочному порядку.
Суддя Пулик В.В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Зимогляд Євген Олександрович,
15.02.1988 р.н., який проживає за адресою: м. Харків,
пр. Тракторобудівників, буд. 130-а, кв. 24, на підставі
ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України вам необхідно з’явитися 24.05.2016 р. о 09.30 год. до першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської
області (м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 4, каб.
52, т. 732-66-76) до слідчого в ОВС Лук’янчука А.І. для
допиту вас як підозрюваного та ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014220000000676 за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст.
Суддя Г.В. Черновськой 365 КК України.

Суддя Р.Й. Пещук

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя (м. Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає цивільну справу за позовом Моторного
(транспортного) страхового бюро України до Маймула Вадима Вадимовича про відшкодування в порядку регресу витрат, пов’язаних з виплатою
страхового відшкодування.
Відповідач у справі Маймула Вадим Вадимович
викликається на 01 червня 2016 року на 08:00 год.
до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області для участі у розгляді
справи по суті.
Суддя Костромітіна О.О.

Втрачений судновий

Загублений судновий

білет

білет

від 16.07.2001 БС

рибацького човна «Ламі-

№ 008015 на судно
«УКА-1850-К», судновласник — Гайдай О.І.,

вважати недійсним.

нарія» ЯКИ 36-70 на ім’я
Тарапон Н.М.,

вважати недійсним.

Рокитнівський районний суд Рівненської області
викликає у судове засідання Пасічника Олександра
Васильовича (останнє відоме місце проживання: смт
Рокитне, вул. М. Кожея, 102 Рівненської області) як
відповідача у цивільній справі за позовом Товариства
ПАТ КБ «Приватбанк» до Пасічника О.В., про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться об 11 годині 00 хвилин 09 червня 2016 року в приміщенні Рокитнівського районного суду за адресою: смт Рокитне,
вулиця Радянська,14, Рокитнівський район, Рівненська область.
У разі неявки відповідача у справі буде ухвалено
заочне рішення на підставі наявних у ній доказів.
Суддя А.Ф.Комзюк

Приазовський районний суд Запорізької області викликає
відповідача Бeзcчастного Петра Євгеновича, 12.12.1974 р.н,
останнє відоме місце проживання: Донецька область, Новоазовський район, смт Сєдове, вул. Садова, 110, кв. 2, у судове засідання по цивільній справі № 2/325/272/2016
(325/551/16-ц) за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Безсчастного Петра Євгеновича про стягнення заборгованості за
кредитним договором, яке призначене на 15 червня 2016
року о 10 годині 00 хвилин і відбудеться в приміщенні Приазовського районного суду Запорізької області за адресою:
вул. Пушкіна, 5, смт Приазовське Приазовського району Запорізької області.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
вважається повідомленим про час і місце розгляду справи.
Відповідач, згідно зі ст.77 ЦПК України, зобов'язаний повідомити суд про зміну свого місця проживання (перебування) та про причини неявки в судове засідання. В разі
неявки до суду справа може бути розглянута за відсутності
відповідача на підставі наявних доказів.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова,
157) розглядає цивільну справу № 233/1017/16-ц за позовом
ПАТ АБ «Експрес-Банк» в особі Львівського регіонального
відділення АБ «Експрес-Банк» до Діденко Р.С., Кот А.В. про
стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачі у справі Діденко Роман Сергійович, 09.03.1984
р.н., останнє відоме місце перебування якого: м. Дебальцеве
Донецької області, вул. Дебальцевської стрілкової дивізії,
буд. 5, кв. 8; Кот Артем Вікторович, 21.11.1983 р.н., останнє
відоме місце перебування якого: м. Дебальцеве Донецької
області, вул. Леніна, буд. 24-а, кв.1, викликаються до суду
на 30 травня 2016 року о 14.15 годині, каб. № 15, для участі
у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за їх відсутності.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова,
157) розглядає цивільну справу № 233/884/16-ц за позовом
ПАТ АБ «Експрес-Банк» в особі Львівського регіонального
відділення АБ «Експрес-Банк» до Алексанова А.В., Гречишкіна С.А. про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачі у справі Алексанов Андрій Валентинович,
16.03.1973 р.н., останнє відоме місце перебування якого:
м. Дебальцеве Донецької області, вул. Джуліна, буд.16,
кв.42; Гречишкін Сергій Анатолійович, 10.12.1970 р.н., останнє відоме місце перебування якого: м. Дебальцеве Донецької області, вул. Кірова, 120-в/37, викликаються до
суду на 30 травня 2016 року о 08.00 годині, каб. № 15, для
участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі
повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за їх відсутності.

Суддя О.П. Пантилус

Суддя О.С. Малінов

Суддя О.С. Малінов

В провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходиться цивільна справа за позовом Стеннікової Сільвії Василівни до Стеннікової Ірини
Олександрівни, яка діє також в інтересах Стеннікової
Аніти Андріївни, треті особи: Орган опіки та піклування
виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області, Бердянський міський відділ Управління державної міграційної служби України в Запорізькій області,
про визнання осіб такими, що втратили право користування житловою квартирою.
Суд викликає як відповідача Стеннікову Ірину Олександрівну в судове засідання, яке відбудеться 02.06.2016
року о 14.00 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.

Ульяновський районний суд Кіровоградської області
(м. Ульяновка, вул. Героїв України, 70) повідомляє, що 31
травня 2016 року о 10 год. 00 хв. (суддя Ясінський Л.Ю.) розглядатиметься цивільна справа № 2/402/374/16-ц за позовом
Ярмолатія Валерія Тимофійовича до Товариства з обмеженою
відповідальністю «УКРХАРВЕСТ», Товариства з обмеженою
відповідальністю «Український лізинг», третя особа на стороні
відповідача, яка не заявляє самостійних вимог Хамутинський
Микола Борисович про відшкодування майнової та моральної
шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.
В судове засідання викликаються відповідачі та третя особа
по справі Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРХАРВЕСТ», яке знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Михайлівська, 25, Товариство з обмеженою відповідальністю
«Український лізинг», яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул.
Миколи Гайцана, 13, та третя особа по справі Хамутинський
Микола Борисович, який проживає за адресою: с. Осички, вул.
13 років Перемоги, 10 Савранського району Одеської області.
У разі неявки відповідачів та третьої особи справа буде розглянута в їх відсутність за наявними матеріалами справи.

Бершадський районний суд Вінницької області викликає в судове засідання як відповідача Зубченко
Наталію Дмитрівну (останнє відоме місце проживання: с. Велика Киріївка Бершадського райну Вінницької області) по цивільній справі № 126/578/16-ц
за позовом представника Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до
Зубченко Наталії Дмитрівни про стягнення заборгованості.
Розгляд справи відбудеться в приміщенні Бершадського районного суду Вінницької області (вул. Шевченка, 4, м. Бершадь Вінницької області) о 09.30
годині 26.05.2016 року.
У разі неявки сторони справа буде розглянута за
відсутності відповідача за наявних у справі доказів.
Суддя Хмель Р.В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (85110, м. Костянтинівка Донецької обл.,
пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу
№ 233/997/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Александрова П.О. про стягнення заборгованості за
кредитним договором.
Відповідач у справі Александров Павло Олександрович, 26.06.1982 р.н., останнє відоме місце проживання якого: м. Макіївка Донецької області, вул.
Леніна, буд.100, кв. 31, викликається до суду на 31
травня 2016 року о 08.40 годині, каб. № 15, 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.
Суддя О.С. Малінов

Новоайдарський районний суд Луганської області
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ “ПриватБанк” про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:
25.05.2016 року о 10:00, Приймак Світлану Миколаївну (цивільна справа 419/1179/16-ц)
У разі неявки відповідача в судове засідання суд
розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст.
169 ЦПК України.
Суддя Добривечір Л.Д.

Новоайдарський районний суд Луганської області
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ “ПриватБанк” про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться
26.05.2016 року о 10:30, Скорняка Леоніда Петровича (цивільна справа 419/1596/16-ц)
У разі неявки відповідача в судове засідання суд
розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст.
169 ЦПК України.
Суддя Добривечір Л.Д.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні судового
засідання в порядку спеціального судового провадження.
Обвинувачений Семенюк Олексій Григорович, 30.10.1976 р.н.,
зареєстрований за адресою: Одеська обл., Білгород-Дністровський
район, с. Старокозаче, вул. Крупської, буд.85, проживаючий за адресою: Одеська обл., Любашівський район, с. Гвоздовка Перша,
вул. Соняшна, буд. 11. Відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України
викликається в судове засідання, що відбудеться 24 травня 2016
року о 14 годині 00 хвилин в залі судових засідань № 229 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні в якості
обвинуваченого.
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі
статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Відповідачка по справі за позовом ПАТ «Кредобанк» про стягнення заборгованості за кредитним
договором Чорна Тетяна Хакимівна, 09.02.1962 р.н.,
викликається в судове засідання, яке відбудеться в
Бердичівському міськрайонному суді Житомирської
області за адресою: м. Бердичів, вул. Житомирська,
30-а, о 10 годині 00 хвилин 26.05. 2016 року.
У разі неявки у судове засідання відповідачки
Чорної Тетяни Хакимівни судовий розгляд буде проведено за її відсутності в порядку ст. 169 ч. 4 ЦПК
України (постановлено заочне рішення).
Суддя Іванов В.В.
Суддя Т.М. Потапова

Баранівський районний суд Житомирської області (12700, м. Баранівка,
вул. Першотравенська, 30) розглядає цивільну справу № 273/245/16-ц за
позовом Хіміч Людмили Олександрівни до Факхурджі Субхі про розірвання
шлюбу. Відповідач Факхурджі Субхі, зареєстроване місце проживання якого
невідоме, викликається на 09 годину 30 хвилин 27 травня 2016 року до Баранівського районного суду Житомирської області, зал № 1, для участі у
розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причину
неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає відповідача
Кривуля Сергія Володимировича, 05.08.1977 р.н., останнє відоме місце проживання: м. Луганськ, кв-л Героїв Сталінграда, 2/107, у судове засідання по
цивільній справі № 409/842/16-ц за позовом Голика Юрія Юрійовича про
стягнення заборгованості, що відбудеться 26.05.2016 року об 11 год. (резервна дата 07.06.2016 року об 11 год.) за адресою: 92200, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.
Із опублікуванням оголошення відповідач вважається належним чином
повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (суддя О.О. Наумик)
викликає в судове засідання, яке відбудеться 27 травня 2016 року о 13.00 год.
за адресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп. 2, каб.24, у справі за
позовом Бєлової Ірини Миколаївни про надання дозволу на виїзд малолітньої дитини за кордон, як відповідача:
Каросанідзе Звіаді Гурамовича, останнє місце проживання: м. Макіївка 14, вул.
Чубаря, 7/7.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази на
їх підтвердження.У разі неявки відповідача у судове засідання справа, згідно з
вимогами ЦПК України, може бути розглянута за його відсутності.

Суддя О.В. Васильчук

Суддя В. Г. Скворцова

Суддя О.О. Наумик

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Якимівський районний суд Запорізької області викликає як відповідача Андрущенка Олександра Андрійовича у судове засідання, яке відбудеться
01.06.2016 року о 09.00 годині у приміщенні Якимівського районного суду Запорізької області за адресою: смт Якимівка, Якимівського району,
Запорізької області, вул. Пушкіна, 25, по цивільній
справі 330/261/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Андрущенка О.А. про стягнення заборгованості за кредитним договором. У разі вашої неявки
у судове засідання, справа може бути розглянута за
вашої відсутності.
Суддя Федорець С.В.

Середино-Будський районний суд Сумської області викликає як відповідача Городецького Олександра Анатолійовича, 27 жовтня 1988 року народження, уродженця смт
Зноб-Новгородське, С-Будського району, Сумської області, зареєстрованого за адресою: вул. Октябрська, 40,
смт Зноб-Новгородське, С-Будського району, Сумської області, у судове засідання на 15 липня 2016 року, о 09 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 відповідача справа
буде розглянута в його відсутність.

Фрунзенський районний суд м. Харкова викликає в
судове засідання як відповідача Фесенка Григорія Анатолійовича по справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до
Фесенка Григорія Анатолійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Розгляд справи відбудеться о 09 год. 25 хв. 14 червня
2016 року в приміщенні суду за адресою: м. Харків, бул.
Богдана Хмельницького, 32/38.
У разі неявки відповідача в судове засідання без поважних причин чи неповідомлення про причини неявки,
справа буде розглядатися без його участі за наявними у
справі доказами.

Марківський районний суд Луганської області викликає як відповідача Александрову Галину Олександрівну
на судове засідання для розгляду цивільної справи за
позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Александрової Галини
Олександрівни про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Марківського районного суду Луганської області 27.05.2016 р.
о 09.30 год. за адресою: смт Марківка, пл. Соборна, буд.
31, Луганської області.
У разі неявки в судове засідання суд розглядатиме
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Славутський міськрайсуд Хмельницької області повідомляє, що 31 травня 2016 року о 09 годині 00 хвилин в
Славутському міськрайсуді по вул. Миру, 16, Хмельницької
області, буде розглядатися цивільна справа за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» до Комушина Олександра Володимировича,
28.05.1985 р.н., жителя: м. Славута, вул. Кн. Сангушків,
буд. 52, кв. 7, Хмельницької області про стягнення заборгованості за кредитним договором. Явка відповідача Комушина Олександра Володимировича обов’язкова.
Відповідач Комушин О.В. повинен надати заперечення
проти позову та докази, якими він обґрунтовується.
В разі неявки відповідача справа буде розглянута без
його участі.

Суддя Швець І.Є.

Суддя А.Е. Дідоренко

Суддя В.П. Роїк

Приазовським районним судом Запорізької об-

Андрушівський районний суд Житомирської області викликає Бичкову Євгенію Вікторівну, яка проживає за адресою: Житомирська область, Андрушівський район, с. Малі
Мошківці, вул. Заводська, 22А, як відповідачку по цивільній
справі № 272/338/16-ц, номер провадження № 2/272/282/16
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Бичкової Євгенії Вікторівни про стягнення заборгованості.
Судовий розгляд справи призначений на 26.05.2016 року
об 11 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Андрушівка, вул. Зазулінського, № 13, Житомирська область.
В разі неявки відповідачки в судове засідання на вказаний час, або неповідомлення про причини неявки, справа
буде розглянута у її відсутності за наявними у справі матеріалами та доказами.

ласті викликається до суду Бабак Едуард Іванович
(останнє відоме місце проживання: 87600, Донецька
обл., м. Новоазовськ, вул. 60-річчя СРСР, буд. 113А, кв. 10) на 09 годину 30 хвилин 02.06.2016 р. для
участі у розгляді справи № 325/350/16-ц по суті за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Суддя Г.С. Шевченко

Суддя Л.Д. Шеїна

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Остроушко Володимира Павловича про стягнення заборгованості.
Відповідач у справі Остроушко Володимир Павлович,
останнє відоме місце проживання: Донецька обл., Слов’янський р-н, с. Тетянівка, вул. Артема, буд. 23, викликається
на 03 червня 2016 року на 08 годину 00 хвилин до суду для
участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність.

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя викликає Аверченко Вікторію Володимирівну в судове засідання як відповідача за позовом Публічного
акціонерного товариства «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ» до Аверченко Вікторії Володимирівни про стягнення заборгованості за кредитним договором,
призначене на 30.05.2016 року о 09.45 годині, яке відбудеться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 51,
кабінет № 12.
У випадку неявки у судове засідання та неповідомлення суду про поважну причину неявки, позов буде
розглянутий на підставі документів, які є в матеріалах
справи.

Суддя Чемодурова Н.О.

Придніпровський районний суд м. Черкаси викликає в судове засідання по справі за позовною заявою
Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «ПриватБанк» до Фесенка Євгенія Олександровича про стягнення заборгованості за договором як
відповідача Фесенка Євгенія Олександровича, яке
відбудеться 16.06.2016 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 324. Явка обов’язкова, в
разі неявки справа буде розглянута без участі відповідача.
Суддя В.В. Карповець
Суддя В.В. Шипович

В провадженні Жовтневого районного суду міста
Маріуполя Донецької області знаходиться цивільна
справа № 263/2404/16-ц за заявою Бричак B.C. про
надання дозволу на примусове виконання рішення
іноземного суду (№ 415/2014 суду першої інстанції
міста Козані), відповідно до якого із боржника Мухас Владіміроса Константіноса, 24 лютого 1964
року народження, підлягають стягненню на користь
позивача певні виплати.
Боржнику пропонується у місячний строк надати
свої заперечення щодо поданого клопотання та докази, якими вони обґрунтовуються.
Суддя І.П. Соболєва
Суддя В.О. Ковтуненко

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська викликає в судове засідання Байдун Ебрахіма Халіль по
справі за позовом Дзензерської Христини Вікторівни до
Байдун Ебрахіма Халіль про розірвання шлюбу. Засідання
відбудеться 30 травня 2016 року о 10 год. 45 хв. під головуванням судді Женеску Е.В. в приміщенні Бабушкінського
районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Дмитра Яворницького (пр. Карла Маркса), буд 57, каб. 202.
Явка Байдун Ебрахіма Халіль в судове засідання
обов’язкова. У разі неявки в судове засідання, справа буде
розглядатись за відсутності відповідача на підставі ч. 9 ст.
74 ЦПК України і на підставі наявних у справі доказів судом
може бути ухвалено рішення.

Дубенський міськрайонний суд (м. Дубно, вул.

Харківський районний суд Харківської області викликає Овчаренко Тетяну Дмитрівну у судове засідання
03.06.2016 року на 14 годину по справі за позовом Сотникової Олени Олександрівни до Овчаренко Тетяни
Дмитрівни, третя особа Головне управління державної
міграційної служби у Харківській області про визнання
особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням.
У разі неявки відповідача у судове засідання, неповідомлення про поважність причин неявки та ненадання
заяви про розгляд справи у його відсутність справа буде
розглянута без його участі у порядку заочного розгляду.

Суддя Женеску Е.В.

Київський районний суд м. Одеси викликає як відповідача Крупяніч Олександра Євгеновича по справі
№ 520/13447/15-ц за позовом Тарусіної Любові Віталіївни до Крупяніч Олександра Євгеновича про
стягнення боргу за договором позики.
Судове засідання відбудеться 31.05.2016 р. о 09
годині 15 хвилин у судді Луняченка В.О. в приміщенні Київського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, каб. 222.
Суддя В.О. Луняченко

Біловодський районний суд Луганської обл. викликає
як відповідачів у судові засідання для розгляду цивільної
справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення
заборгованості: 26 травня 2016 року о 10.30 - Бондаренко Лілію Ференцівну.
Суддя Мозолева Т.В.
У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справу буде розглянуто за їх відсутності за наявними доказами.
З опублікуванням цього оголошення відповідач по
справі вважається належним чином повідомленим про
час, день та місце проведення судового засідання.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходиться цивільна справа за № 310/7522/15-ц за
позовом Свідерської Олесі Леонідівни, Шпілевої Ольги Леонідівни до Тількі Марини Леонідівни, треті особи: приватний нотаріус Бердянського міського нотаріального округу Запорізької
області Градова В.Г., реєстраційна служба Бердянського МРУЮ,
Тількі Майя Савелівна про визнання права власності на спадкове
майно. Судовий розгляд справи призначено на 06 червня 2016
року о 09 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: Запорізька
область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 501, тел. (код
06153) 3-63-75.
Суддя Петягін В.В.
Суд викликає: Тількі Марину Леонідівну як відповідача та
Тількі Майю Савелівну як третю особу. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

Семенівський районний суд Полтавської області викликає Паталах Світлану Іванівну (останнє відоме місце
проживання: с. Заїчинці Семенівського району Полтавської області) відповідача в судове засідання у цивільній
справі за позовом ПАТ «Дельта Банк» до С.І. Паталах про
стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться 01 червня 2016 року о
14 годині 00 хвилин в приміщенні суду за адресою: вул.
Шевченка, 41а, смт Семенівка, Полтавська область.
Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки, справу
може бути розглянуто за відсутності відповідача.
Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини
неявки в судове засідання.

Підозрюваний Орлов Валентин Олександрович,
18.01.1967 року народження, який зареєстрований за адресою: Луганська область, Білокуракинський район, с. Паньківка, вул. Зарічна, буд. 27, на підставі ст. ст. 133, 135, 297-5
КПК України, вам необхідно з’явитися 24.05.2016 року о 12
год. 00 хв. до слідчого відділу УСБУ у Луганській області
(Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів,
18, контактний телефон слідчого: (099) 045 76 93) старшого
слідчого Яковенка В.О. для допиту вас як підозрюваного та
ознайомлення з матеріалами кримінального провадження
№ 12014130580000485 від 12.05.2014 року за ознаками
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110 КК
України.

Підозрюваний Лукашов Станіслав Миколайович,
13.05.1977 року народження, який зареєстрований за
адресою: Луганська область, смт Білокуракине, вул. Підгірна, буд. 168, на підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, вам необхідно з’явитися 24.05.2016 року о 12 год.
00 хв. до слідчого відділу УСБУ у Луганській області (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів,
18, контактний телефон слідчого: (099) 045 76 93) старшого слідчого Яковенка В.О. для допиту вас як підозрюваного та ознайомлення з матеріалами кримінального
провадження № 12014130580000485 від 12.05.2014 року
за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 1 ст. 263 КК України.

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської
області викликає до суду відповідача Танасогло Євгена
Денисовича, по цивільній справі №495/3246/16ц за позовом Прилипко О.Ю. до Танасогло Є. Д. про позбавлення батьківських прав, розгляд якої відбудеться 01
червня 2016 року о 12.00 годині за адресою: м. Білгород-Дністровський, вул. Військової слави, 27, каб. №1
(суддя Боярський О.О.).
Білгород-Дністровський міськрайонний суд пропонує
відповідачу Танасогло Є.Д. подати заперечення на позов
та докази, якими обґрунтовуються заперечення.
У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута за відсутності відповідача Танасогло Євгена Денисовича.

Подільський районний суд м. Києва повідомляє,
що розгляд цивільної справи №758/550/16-ц за позовом Крамара Олега Юрійовича до Крамар Ірини
Борисівни, треті особи — Бородавко Інна Юріївна,
Бахоцький Валерій Михайлович про визнання особи
такою, що втратила право користування жилим приміщенням, відбудеться 11.07.2016 року о 10 год. в
приміщенні суду (м. Київ, вул. Хорива, 21, каб.17) під
головуванням судді Неганової Н.В.
Роз’яснюємо, що відповідач має право видати довіреність іншій особі для представлення своїх інтересів в суді, у разі неявки відповідача справу буде
розглянуто у його відсутність.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача по справі
№ 409/911/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до
Сайка Андрія Петровича про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 02.06.2016 року о 1400 год. (резервна дата 09.06.2016 року о 14-00 год.) в
залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.
Викликається відповідач Сайко Андрій Петрович, останнє місце реєстрації: Луганська область, Лутугинський
район, с. Македонівка, вул. Комсомольська, буд. 15.
У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто
за його відсутності за наявними доказами.

У провадженні Першотравенського міського суду Дніпропетровської області знаходиться цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПриватБанк» до Кіріліна Віталія Олександровича про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Судовий розгляд
справи призначено на 09 годину 00 хвилин 26 травня 2016 року
у приміщенні суду за адресою: м. Першотравенськ, вул. Шахтарської Слави, 16, Дніпропетровської області. Суддя Демиденко
C.M., тел. (05633) 7-05-01.
Суд викликає як відповідача Кіріліна Віталія Олександровича,
11.06.1973 р. н., уродженця с. Коспаш, м. Кізел, Пермської області, останнє відоме місце проживання: вул. Театральна, буд.2,
кв.14, м. Першотравенськ Дніпропетровської області. Явка до
суду є обов’язковою. В разі неявки справа розглядатиметься за
наявними матеріалами у заочному порядку.

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Київ,
вул. М. Кривоноса, 25, каб. 10) викликає о 12.00 год.
21.06.2016 року Карпова Никифора Семеновича як
відповідача по цивільній справі за позовом Надточій
Лариси Іванівни до Карпова Никифора Семеновича
про стягнення боргу.
При цьому повідомляємо, що в разі вашої неявки
в судове засідання без поважних причин або неповідомлення про причини своєї неявки суд вирішує
справу на підстав наявних у ній даних.
Суддя В. В. Лазаренко

Солом’янський районний суд м. Києва викликає Дєдкова Юрія Віталійовича (остання відома адреса якого:
03058, м. Київ, вул. Генерала Тупикова, 31/2-А, кімн. 80),
який є відповідачем по цивільній справі № 760/2060/16-ц
(2/760/2569/16) за позовом Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «УКРГАЗБАНК» до Дєдкова Юрія
Віталійовича про стягнення заборгованості, в судове засідання на 13.06.2016 року о 10:00 год., яке відбудеться в
приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. М.Кривоноса,
25, каб. № 19.
У разі неявки до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, і справу буде розглянуто по суті
у Вашу відсутність за наявними у справі матеріалами.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Поліщук Сергія Івановича, Поліщук Ірини Володимирівни, Костишак Сергія
Павловича про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Відповідачі по справі Поліщук Сергій Іванович, Поліщук Ірина Володимирівна (зареєстровані за адресою м. Донецьк, вул. Комуністична, 20/69), Костишак
Сергій Павлович (зареєстрований за адресою м. Донецьк, вул. Пинтера, 46/9) викликаються на 30 травня
2016 року на 09:00 год. до суду, каб. № 8, для участі у
розгляді справи по суті.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності (Фрунзе), буд.13) розглядається цивільна справа № 236/1047/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства «Акцент-Банк» до
Панченка Олександра Миколайовича про стягнення заборгованості за кредитним договором в розмірі 60343,78 грн.
Відповідач Панченко Олександр Миколайович викликається до каб. № 27 суду на 27 травня 2016 року на 09:00
год. для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідача, справа
буде розглянута у його відсутності за наявними доказами.

В провадженні Шевченківського районного суду м.
Києва знаходиться цивільна справа № 367/7546/15-ц за
позовом Приватного акціонерного товариства «Лізинг
інформаційних технологій» до Скомського Юрія Васильовича про стягнення заборгонаності.
Розгляд зазначеної справи призначено на 07.06.2016
року об 11:00 год. в Шевченківському районному суді
м. Києва, каб. 403 (адреса суду: м. Київ. вул. Дегтярівська. 31-А). Суд викликає Скомського Юрія Васильовича
як відповідача.
Явка до суду є обоє’язковою. У разі неявки справа
буде розглядатися за наявними у справі доказами.

Суддя Є.В. Челюбєєв

Суддя Шавиріна Л.П.

Суддя А.А. Осаулов

Суддя Максименко О.Ю.

Іллічівський міський суд Одеської області викликає в судове засідання як відповідача Коробко Сергія
Леонідовича, 23 вересня 1978 року народження по
цивільній справі № 501/110/16-ц за позовом ПАТ
«Дельта Банк» до Діденко С.П., Жураковська С.Є.,
Коробко С.Л. про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться 16 червня 2016 р.
об 11:00 год. за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ, пл. Праці, буд. 4, каб. № 11.
У випадку неявки відповідача справа буде розглянута без його участі.
Суддя Пушкарський Д.В.

Д.Галицького, 22) викликає в судове засідання 26
травня 2016 року на 09 год. 40 хв. як відповідача Кухарчук Аліну Михайлівну по справі за позовом ПАТ
КБ «Приватбанк» до Кухарчук Аліни Михайлівни про
стягнення заборгованості. В разі неявки відповідача
в судове засідання справа буде розглянута у її відсутності.
Суддя Л.П. Федорова

Суддя Т.В. Бобко

Подільський районний суд м. Києва повідомляє
про те, що 15 червня 2016 року о 09.40 год. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 21 (каб.
31) відбудеться розгляд справи за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк
«ПРАВЕКС-БАНК» до Марченка Дмитра Вячеславовича про стягнення заборгованості.
В судове засідання викликається відповідач Марченко Дмитро Вячеславович, 97101, АРК, смт Нижньогірськ, вул. Шкільна, 8, кв. 16.
Суддя В.Ф. Харченко
Суддя М.О. Шаховніна

Краматорський міський суд Донецької області (84333,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за позовом Куранхой Крістіни Рафіковни
до Куранхой Дмитра Максімі про розірвання шлюбу.
Відповідач по справі Куранхой Дмитро Максімі викликається о 10-00 год. на 09.06.2016 року до Краматорського міського суду, зал № 17/3, 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 Клімов В.В.

Суддя Кицюк В.С.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Офіційне повідомлення
ПАТ «Укртелеком»

Офіційне повідомлення
ПАТ «Укртелеком»

З 01.06.2016 ПАТ «Укртелеком» змінює тарифи на
користування основною радіоточкою та радіоточкою
відомчого радіотрансляційного вузла.
З 01.06.2016 року абонентна плата за користування основною радіоточкою для фізичних осіб та
юридичних осіб-бюджетних установ та абонентна
плата за користування радіоточкою відомчого радіотрансляційного вузла для всіх споживачів складатиме 17,00 грн. з ПДВ, абонентна плата за
користування основною радіоточкою для юридичних
осіб (крім бюджетних установ) буде становити 30,60
грн. з ПДВ.
Детальніше на сайті www.ukrtelecom.ua або за
телефоном 0-800-506-800 (для фізичних осіб) та
0-800-506-801 (для юридичних осіб).

З 01.06.2016 року ПАТ «Укртелеком» змінює умови тарифних планів «Простий», «Простий-600», «Спарений»,
«Спарений-600» на послуги фіксованого телефонного
зв’язку для абонентів (фізичних осіб) місцевої телефонної
мережі, які користуються основним телефонним апаратом.
Зокрема, вартість міжміських телефонних розмов у межах
України за автоматичним зв’язком - 1.20 грн. з ПДВ. Абонентна плата за тарифний план не змінюється та відповідає
діючим Граничним тарифам.
Детальну інформацію про умови тарифних планів розміщено на сайті www.ukrtelecom.ua у розділі «Телефонний
зв’язок».
Отримати додаткову інформацію можна також і за телефоном Контакт-центру: 0 800 506 800 (дзвінки безкоштовні в межах України з номерів українських операторів),
044 246 68 00 (згідно тарифів оператора абонента).

В провадженні Ренійського районного суду Одеської області знаходиться цивільна справа № 510/76/16-ц за позовом
Рибальченко Ірини Вікторівни до Тодорова Андрія про позбавлення батьківських прав.
Судове засідання по справі призначено на 10.06 2016 р. о 10 годині 30 хвилин у Ренійському районному суді за адресою: Одеська область, м. Рені вул. Леніна, 122, суддя Сорокін К.В., тел. (04840) 40156.
Суд викликає відповідача Тодорова Андрія, 15.12.1983 р. н., остання відома адреса: Одеська обл., Ренійський р-н,
с. Долинське, вул. Леніна, 7.
Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідача Тодорова Андрія у судове засідання, справа буде розглянута
без його участі.

Втрачені документи

Херсонський міський суд Херсонської області викликає як відповідача Мельник Яну Василівну,
09.03.1993 року народження, останнє відоме місце
проживання: м. Херсон, пр. 2-й Водопроводний, буд.
4 у судове засідання для розгляду цивільної справи
за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Мельник Яни Василівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором.
Судове засідання відбудеться в приміщенні
Херсонського міського суду Херсонської області
06.06.2016 року о 13.15 годині за адресою: м. Херсон,
вул. Маяковського, 6/29, 3 поверх, каб. 303.
У разі неявки в судове засідання відповідача,
справа буде розглянута у її відсутність за наявними
у справі доказами.
Суддя С.І. Майдан

Херсонський міський суд Херсонської області викликає як відповідача Любчак Олександра Андрійовича, 10.03.1990 року народження, останнє відоме
місце проживання: м. Херсон, пров. 2 Арктичний, 18
у судове засідання для розгляду цивільної справи за
позовом Публічного акціонерного товариства «Акцент-банк» до Любчак Олександра Андрійовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області 01.06.2016
року о 13.15 годині за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, 3 поверх, каб. 303.
У разі неявки в судове засідання відповідача,
справа буде розглянута у його відсутність за наявними у справі доказами.
Суддя С.І. Майдан

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає
цивільну справу № 2/243/1442/2016 за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Кутасова Максима Анатолійовича про стягнення боргу за договором кредиту. Відповідач у справі Кутасов Максим Анатолійович,
останнє відоме місце мешкання якого: м. Горлівка, вулиця 30 років ВЛКСМ, будинок 8, квартира 4, викликається до
суду на 26 травня 2016 року на 9 годину 30 хвилин, для участі у розгляді справи по суті. Відповідачеві пропонується
надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини
Суддя М. О. Гусинський
неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутністю.

1. Договір купівлі-продажу на будинок №5 по вул. Калініна в с. Лосятин Васильківського району Київської області на ім’я Арзуманов Ромік
Араратович.
2. Договір купівлі-продажу на будинок № 30 по вул. Кільцевій в с. Саливонки Васильківського району Київської області на ім’я Арзуманов
Ромік Араратович.
3. Договір купівлі-продажу на будинок № 8 по вул. Кургани в с. Саливонки Васильківського району Київської області на ім’я Арзуманов
Ромік Араратович.
4. Договір купівлі-продажу на будинок № 17 по вул. Горького в с. Степанівка Васильківського району Київської області на ім’я Арзуманов
Ромік Араратович.
5. Договір купівлі-продажу на квартиру № 185 по вул. Драгоманова, 44-А в м. Києві на ім’я Арзуманов Ромік Араратович.
6. Держакт ЯМ331268 на земельну ділянку за кадастровим номером 3221487101:01:019:0007 на ім’я Арзуманов Ромік Араратович.
7. Держакт ЯМ331271 на земельну ділянку за кадастровим номером 3221487101:01:019:0004 на ім’я Арзуманов Ромік Араратович.
8. Держакт ЯМ331264 на земельну ділянку за кадастровим номером 3221487101:01:019:0012 на ім’я Арзуманов Ромік Араратович.
9. Держакт ЯМ163036 на земельну ділянку за кадастровим номером 3221487101:01:037:0015 на ім’я Арзуманов Ромік Араратович.
10. Держакт ЯМ163039 на земельну ділянку за кадастровим номером 3221487101:01:037:0014 на ім’я Арзуманов Ромік Араратович.
11. Держакт ЯМ163038 на земельну ділянку за кадастровим номером 3221487101:01:037:0016 на ім’я Арзуманов Ромік Араратович.
12. Держакт ЯМ331272 на земельну ділянку за кадастровим номером 3221487101:01:019:0011 на ім’я Арзуманов Ромік Араратович.
13. Держакт ЯМ331269 на земельну ділянку за кадастровим номером 3221487101.01:019:0010 на ім’я Арзуманов Ромік Араратович.
14. Держакт ЯМ331267 на земельну ділянку за кадастровим номером 3221487101:01:019:0008 на ім’я Арзуманов Ромік Араратович.
15. Держакт ЯМ331266 на земельну ділянку за кадастровим номером 3221487101:01:019:0003 на ім’я Арзуманов Ромік Араратович.
16. Держакт ЯМ331265 на земельну ділянку за кадастровим номером 3221487101:01:019:0009 на ім’я Арзуманов Ромік Араратович.
17. Держакт ЯМ331263 на земельну ділянку за кадастровим номером 3221487101:01:019:0006 на ім’я Арзуманов Ромік Араратович.
18. Держакт ЯМ331270 на земельну ділянку за кадастровим номером 3221487101:01:019:0020 на ім’я Арзуманов Ромік Араратович.
19. Держакт ЯМ313317 на земельну ділянку за кадастровим номером 3221487101:01:037:0021 на ім’я Арзуманов Ромік Араратович.
20. Держакт ЯМ313316 на земельну ділянку за кадастровим номером 3221487101:01:037:0020 на ім’я Арзуманов Ромік Араратович,

Втрачені документи
1. Договір дарування на будинок № 28 по вул. Кільцевій в с. Саливонки Васильківського району
Київської області на ім’я Арзуманової Наірі Романівни.
2. Договір дарування на земельну ділянку за кадастровим номером 3221487101: 01:037: 0023
та 3221487101:01:037:0022, розташованих за адресою: Київська область, Васильківський район,
с. Саливонки, вул. Кільцева, 28, на ім’я Арзуманової Наірі Романівни.
3. Договір дарування на земельну ділянку за кадастровим номером 3221484601:01:019:0060
та 3221484601:01:019:0061 розташованих за адресою: Київська область, Васильківський район,
с.Лосятин, вул. Котовського на ім’я Арзуманової Наірі Романівни.
4. Договір дарування на квартиру № 22 по вул. Пушкінській, 19, в м. Києві на ім’я Арзуманової
Наірі Романівни, вважати недійсними.

Втрачені документи:

1. Договір купівлі-продажу на будинок №38-А по вул. Мічуріна в с. Лосятин Васильківського району Київської області на ім’я Арзуманової Аревік Романівни.
2. Договір купівлі-продажу на будинок по вул. Червоноармійській, 13 в смт Гребінки Васильківського району Київської області на ім’я Арзуманової Аревік Романівни.
3. Держакт ЯЕ 086182 на земельну ділянку за кадастровим номером 3221455500:01:048:0014,
розташовану за адресою: Київська область, Васильківський район, смт Гребінки, вул. Червоноармійська, 13.
4. Держакт ЯЕ 086183 на земельну ділянку за кадастровим номером
3221455500:01:048:0015, розташовану за адресою: Київська область, Васильківський район,
смт Гребінки, вул. Червоноармійська, 13,

вважати недійсними.

вважати недійсними.
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться
кримінальне провадження № 426/344/16-к стосовно Таранського Олександра
Анатолійовича, 05.08.1979 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України.
Обвинувачений Таранський О. А. зареєстрований та проживає за адресою:
м. Луганськ, вул. К. Санюка, буд. 4, кв. 43.
На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський районний суд Луганської області викликає Таранського Олександра Анатолійовича у підготовче
судове засідання, яке відбудеться 31 травня 2016 року о 09.30 год. в залі судових засідань Сватівського районного суду Луганської області, що розташований
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.
Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Гашинського М. А., суддів Половинки В. О., Юрченко С. О.

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області – судді
Гашинської О.А. знаходиться кримінальне провадження за клопотанням
прокурора про застосування примусових заходів медичного характеру
№ 426/769/16-к стосовно Гетманова Давида Олександровича за ознаками
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 115 КК України.
На підставі ст. ст. 135, 325 КПК України, Сватівський районний суд Луганської області викликає Чурікову Надію Петрівну, 30.09.1957 року народження, як потерпілу в даному кримінальному провадженні, яка мешкає за
адресою: Луганська область, м. Молодогвардійськ, кв. Кошового, 54/19,
у судове засідання, яке відбудеться 31 травня 2016 року о 09.30 год. в залі
Сватівського районного суду Луганської області, що розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.
Справа розглядатиметься під головуванням судді Гашинської О.А.

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє Удовиченка
Олексія Миколайовича, 14.05.1978 року народження, який мешкає смт Георгіївка,
вул. Леніна, 126 Лутугинського району Луганської області про те, що 11.05.2016
року до суду надійшло клопотання Гузій Тетяни Миколаївни про визнання та дозвіл примусового виконання на території України рішення світового судді судової
дільниці №4 Первомайського адміністративного округу м. Мурманська Російської
Федерації від 18.02.2014 року про стягнення з нього аліментів на утримання неповнолітньої доньки Удовиченко Марії, 30.04.2004 року народження.
Пропонуємо Удовиченко Олексію Миколайовичу у місячний строк подати можливі заперечення проти цього клопотання, згідно ч. 1 ст.395 ЦПК України, на адресу суду: 92200, Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2,
тел.2-27-92, e-mail: inbox@bl.lg.court.gov.ua.
Із опублікуванням цього оголошення відповідач вважається належним чином
повідомленим.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля, Донецької
області, вул. Радянська, буд. 39а) розглядає цивільну справу № 227/6383/15-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства акціонерний банк «Експрес-Банк» до Ліщак Наталії
Вікторівни, Єрмолаєва Андрія Вячеславовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.
Відповідачі Ліщак Наталія Вікторівна, 23 квітня 1979 року народження, останнє відоме
місце проживання якої: Донецька обл., м. Іловайськ, вул. Ярославського, 16/3;
Єрмолаєв Андрій Вячеславович, 15 серпня 1978 року народження, останнє відоме місце
проживання якого: Донецька обл., м. Іловайськ, вул. Ярославського, 16/3, викликаються
до Добропільського міськрайонного суду Донецької області як відповідачі по цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства акціонерний банк «Експрес-Банк»
до Ліщак Наталії Вікторівни, Єрмолаєва Андрія Вячеславовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться 26.05.2016 року о 09.00 год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Радянська, 39А.
У разі неявки відповідачів до суду справу буде вирішено на підставі наявних у ній даних
чи доказів.

Суддя В. В. Тімінський
Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає як відповідача Макарова Ігоря Вікторовича,
23.08.1956 року народження, в судове засідання, яке
призначене об 11 год. 15 хв. 06 червня 2016 року, для
розгляду цивільної справи № 319/355/16-ц за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Макарова І.В. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться
за адресою: 71001, Запорізька область, смт Куйбишеве,
вул. Центральна, 26А. Копію позову та доданих матеріалів можна отримати в суді за вищевказаною адресою або
через «Електронний суд» e-court.mail.gov.ua.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
проти позову та докази на їх підтвердження. У випадку
неявки відповідача в судове засідання та неповідомлення
суду про поважну причину неявки позов буде розглянутий за його відсутності за наявними у справі доказами.

Суддя Р.С. Солодовніков

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
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 24 травня 2016 року о 10-00 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
Суддя О.А. Гашинська Осіпенко Л.М., суддів Юрченко C.O., Попової О.М.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходиться цивільна справа № 310/2926/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Василатій І.С. про
стягнення заборгованості.
Розгляд справи призначено на 01.06.2016 року о 13.30 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька
область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, зала судового засідання
411.
Суд викликає Василатій Ірину Сергіївну як відповідача.
Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідача у судову засідання справа буде розглянута за наявними матеріалами.
Суддя С.А. Притуляк
Суддя Б.І. Полянчук

Теребовлянський районний суд Тернопільської області викликає на судове засідання як відповідача Вівчар
Ганну Володимирівну (останнє відоме місце реєстрації:
с. Ласківці, Теребовлянського району, Тернопільської області), місце перебування якої невідоме, у цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Вівчар Ганни Володимирівни про стягнення заборгованості.
Розгляд справи призначено о 10 год. 00 хв. 31 травня
2016 року в приміщенні Теребовлянського районного
суду за адресою: м. Теребовля, вул. Князя Василька, 116,
Тернопільської області. Явка до суду є обов’язковою.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення проти
позову та докази. У разі неявки відповідач повинен повідомити суд про причини.
У разі неявки відповідача без поважної причини
справу розглянуть без нього за наявними у справі доказами.

Білоцерківський міськрайонний суд (09113, м.
Біла Церква, вул. Турчанінова, буд. 7, зал судового
засідання № 5, суддя Рябченко Л.А.) викликає в суд
як відповідача Ставерського Олександра Миколайовича по цивільній справі № 357/4222/16-ц
2/357/1987/16 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Ставерського Олександра Миколайовича про стягнення заборгованості, на 26.05.2016 року о 14 год.
00 хв.
У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута за вашої відсутності на підставі наявних у
справі доказів.
З опублікуванням у пресі оголошення про виклик
відповідач вважається повідомленим про час та
місце розгляду справи згідно з вимогами ст. 74 ЦПК
України.
Суддя І.І. Бойко
Суддя Л.А. Рябченко

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до
— Каптінар Миколи Вікторовича про стягнення заборгованості. Відповідач по справі Каптінар Микола Вікторович,
останнє відоме місце проживання: Донецька область, м.
Горлівка, вул. Соколовського, буд. 25, кв. 83 викликається
на 03 червня 2016 року на 08 годину 45 хвилин до суду для
участі у розгляді справи.
— Каптінар Юлії Миколаївни про стягнення заборгованості. Відповідач по справі Каптінар Юлія Миколаївна, останнє відоме місце проживання: Донецька область, м.
Горлівка, вул. Соколовського, буд. 25, кв. 83 викликається
на 03 червня 2016 року на 08 годину 45 хвилин до суду для
участі у розгляді справи.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі
повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута у їх відсутність.

Апеляційний суд Дніпропетровської області повідомляє
відповідачів: Шарапа Ксенія Віталіївна, Шарапа Віталіна Віталіївна, що по справі за апеляційною скаргою Бондар Світлани Леонідівни — Гумницького Олега Валентиновича на
рішення Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 23 січня 2015 року по справі за позовом Шарапа
Оксани Вікторівни до Шарапа Ксенії Віталіївни, Шарапа Віталіни Віталіївни, Кузьменко Олени Олександрівни, третя
особа орган опіки та піклування Індустріального району м.
Дніпропетровська, приватний нотаріус Дніпропетровського
міського нотаріального округу Батова Людмила Григорівна,
приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу Румянцев Антон Володимирович про визнання права власності, оголошено перерву до розгляду у
апеляційному суді Дніпропетровської області (м. Дніпропетровськ, вул. Харківська, 13) на 15 год. 30 хв. 26 травня
2016 року.
У разі неявки відповідачів у судове засідання, справа
буде розглянута за їх відсутності.

Апеляційний суд Полтавської області викликає Публічне акціонерне товариство «Українська страхова компанія «Гарант-Авто» (остання відома зареєстрована
юридична адреса: пров. Новопечерський, 19/3, м. Київ,
01042) як відповідача по справі за позовом Пругла Ігоря
Євгенійовича до Публічного акціонерного товариства
«Українська страхова компанія «Гарант-Авто», за участю
третьої особи — Онацького Миколи Михайловича, про
стягнення суми страхового відшкодування.
Судове засідання відбудеться о 15 год. 10 хв. 26
травня 2016 року у приміщенні Апеляційного суду Полтавської області за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева,
24.
Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки справа
буде розглянута за вашої відсутності. Сторони по справі
зобов’язані повідомити суд про причини неявки у судове
засідання.

Суддя Н.О. Чемодурова

Суддя І. Ю. Ткаченко

Суддя Мартєв С. Ю.

В провадженні Приморського районного суду м.
Одеси знаходиться цивільна справа № 522/2304/16ц
за позовом Публічного акціонерного товариства
«УкрСиббанк» до Олексюк Наталії Михайлівни, Чан
Ван Хієн про стягнення заборгованості.
Приморський районний суд м. Одеси викликає як
відповідачів Олексюк Наталію Михайлівну, Чан Ван
Хієн у судове засідання, яке відбудеться 14.06.2016
року об 11 год. 00 хвилин у приміщенні Приморського районного суду за адресою: м. Одеса, вул.
Балківська, 33 (зал судових засідань № 208).
Приморський районний суд пропонує відповідачу
подати пояснення, заперечення та усі наявні докази
по справі особисто або через представника.
У разі вашої неявки у судове засідання, справа
може бути розглянута у вашу відсутність.
Суддя Бойчук А.Ю.
Роменський міськрайонний суд Сумської області
викликає як відповідача Євтєєву Олену Сергіївну
в судове засідання, для розгляду цивільної справи
№ 585/1593/16-ц провадження № 2/585/456/16 за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Євтєєвої Олени
Сергіївни про стягнення заборгованості, яке відбудеться о 09 год. 00 хв. 07 червня 2016 р. в приміщенні Роменського міськрайонного суду Сумської
області за адресою: м. Ромни, бул. Шевченка, 14,
Сумської області.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач Євтєєва Олена Сергіївна вважається повідомленою про час і місце розгляду справи і у випадку її
неявки справа підлягає розгляду за її відсутності.
Євтєєва О.С. зобов’язана повідомити суд про причини неявки.
Суддя Є.Д. Глущенко

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Татарбунарський районний суд Одеської області
викликає в судове засідання на 27 травня 2016 року
о 10 год. 30 хв. як відповідача Юсупова Ельдара Фератовича по цивільній справі № 515/584/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «ПриватБанк» до Юсупова Ельдара Фератовича про стягнення заборгованості.
Адреса суду: вул. Горького, 2, м. Татарбунари,
Одеська область, 68100.
У разі неявки відповідача в судове засідання, розгляд справи відбудеться за його відсутності.
Суддя Семенюк Л.А.
Суддя Сивоконь Т.І.

Татарбунарський районний суд Одеської області викликає на 09.30 год. 31.05.2016 р. як відповідача Кожухаренко (Бершадську) Катерину Петрівну по цивільній
справі № 515/360/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Кожухаренко (Бершадської) Катерини Петрівни про
стягнення заборгованості.
Суд пропонує Кожухаренко (Бершадській) Катерині
Петрівні подати письмові пояснення та всі наявні докази
по справі.
У разі неявки відповідачки в судове засідання або визнання причини її неявки неповажною, справа може бути
розглянута за її відсутності.

Татарбунарський районний суд Одеської області
викликає в судове засідання на 27 травня 2016 року
о 10 год. 00 хв. як відповідачку Калдарар Олену Петрівну по цивільній справі № 515/636/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приват-Банк» до Калдарар Олени Петрівни
про стягнення заборгованості.
Адреса суду: вул. Горького, 2, м. Татарбунари,
Одеська область, 68100.
У разі неявки відповідачки в судове засідання,
розгляд справи відбудеться за її відсутності.
Суддя Сивоконь Т.І.

Татарбунарський районний суд Одеської області
викликає в судове засідання на 27 травня 2016 року
о 09 год. 30 хв. як відповідачку Бандрабури Валентину Іванівну по цивільній справі № 515/635/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Бандрабури Валентини
Іванівни про стягнення заборгованості.
Адреса суду: вул. Горького, 2, м. Татарбунари,
Одеська область, 68100.
У разі неявки відповідачки в судове засідання,
розгляд справи відбудеться за її відсутності.
Суддя Сивоконь Т.І.

Татарбунарський районний суд Одеської області викликає в судове засідання на 27 травня 2016 року об
11 год. 00 хв. як відповідача Єрьоменка Володимира
Валерійовича по цивільній справі № 515/1193/15-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приват Банк» до Недялкової Олени Валеріївни, Єрьоменка Володимира Валерійовича про
стягнення заборгованості.
Адреса суду: вул. Горького, 2, м. Татарбунари,
Одеська область, 68100.
У разі неявки відповідача в судове засідання, розгляд справи відбудеться за його відсутності.
Суддя Сивоконь Т.І.

Попільнянський районний суд Житомирської області
викликає в судове засідання в якості відповідача Авєтісян Едіка Людвіговича, 21.06.1967 року народження, останнє місце проживання якого: смт Попільня, вул.
Шевченка, 13 Попільнянського району Житомирської
області, по справі за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до
Авєтісян Едіка Людвіговича про стягнення заборгованості, яке відбудеться о 10.30 годині 06.06.2016 року в
залі суду в смт Попільня по вул. Б.Хмельницького, 24
Попільнянського району Житомирської області.
В разі неявки відповідача в судове засідання справа
буде розглянута за його відсутності.

Попільнянський районний суд Житомирської області
викликає в судове засідання в якості відповідача Собчука Василя Анатолійовича, 15.02.1975 року народження, останнє місце проживання якого: смт Попільня,
вул. провул. Ватутіна, 13 Попільнянського району Житомирської області, по справі за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Собчука Василя Анатолійовича про
стягнення заборгованості, яке відбудеться о 12.05 годині
06.06.2016 року в залі Попільнянського районного суду
в смт Попільня по вул. Б. Хмельницького, 24 Попільнянського району Житомирської області.
В разі неявки відповідача в судове засідання справа
буде розглянута за його відсутності.

Попільнянський районний суд Житомирської області
викликає в судове засідання в якості відповідача Панченко Оксану Станіславівну, 20.10.1975 року народження, останнє місце проживання якої: с. Ставище, вул.
Шевченка, 64 Попільнянського району Житомирської
області, по справі за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до
Панченко Оксани Станіславівни про стягнення заборгованості, яке відбудеться о 10.00 годині 06.06.2016 року
в залі Попільнянського районного суду в смт Попільня
по вул. Б. Хмельницького, 24 Попільнянського району
Житомирської області.
В разі неявки відповідача в судове засідання справа
буде розглянута за його відсутності.

Суддя Сікан В. М.

Суддя Сікан В. М.

Суддя Сікан В. М.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Агаркова Олександра Павловича (останнє відоме місце проживання: Луганська обл., м. Свердловськ, смт Калінінський,
вул. Центральна, 5/4) як відповідача у судове засідання по
цивільній справі № 2/463/333/2016 (463/4234/15-ц) за позовом Публічного акціонерного товариства «Ідея Банк» до
Агаркова Олександра Павловича, Михальської Надії Василівни про звернення стягнення на предмет застави, що відбудеться 08 червня 2016 р. о 13 год. 50 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.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Сивоконь Людмилу Миколаївну (останнє відоме місце проживання: Луганська обл. м. Красний Луч, вул. В. Пахоли, 2/6)
як відповідача у судове засідання по цивільній справі
№ 2/463/341/2016 (463/4251/15-ц) за позовом Публічного
акціонерного товариства «Ідея Банк» до Сивоконь Людмили Миколаївни, Михальської Надії Василівни про звернення стягнення на предмет застави, що відбудеться 08
червня 2016 р. о 13 год. 40 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.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Лисицького Андрія Вікторовича (останнє відоме місце проживання: Луганська обл., Антрацитівський р-н, селище
Картушине, вул. Перемоги, 1) як відповідача у судове засідання по цивільній справі № 2/463/373/2016
(463/4446/15-ц) за позовом Публічного акціонерного товариства «Ідея Банк» до Лисицького Андрія Вікторовича,
Михальської Надії Василівни про звернення стягнення на
предмет застави, що відбудеться 08 червня 2016 р. о 13
год. 30 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.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Дегтярьову Галину Іллінічну (останнє відоме місце проживання:
Луганська обл. м. Краснодон, селище Ізварине, вул. Бикова, 26) як відповідача у судове засідання по цивільній
справі № 2/463/379/2016 (463/4513/15-ц) за позовом Публічного акціонерного товариства «Ідея Банк» до Дегтярьової Галини Іллінічни, Михальської Надії Василівни про
звернення стягнення на предмет застави, що відбудеться
08 червня 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.

Суддя Гирич С.В.

Суддя Гирич С.В.

Суддя Гирич С.В.

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Самарського Геннадія Геннадійовича (останнє відоме місце проживання: Луганська обл., м. Свердловськ, селище
Комсомольський, вул. Гагаріна, 15) як відповідача у судове
засідання по цивільній справі № 2/463/381/2016
(463/4524/15-ц) за позовом Публічного акціонерного товариства «Ідея Банк» до Самарського Геннадія Геннадійовича,
Михальської Надії Василівни про звернення стягнення на
предмет застави, що відбудеться 08 червня 2016 р. о 13
год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів,
вул. Б.Лепкого, 16, зал судових засідань №10.
В разі неявки відповідача у вказане судове засідання,
суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє Бондара Сергія Миколайовича,
30.03.1988 р. н., про те, що судовий розгляд цивільної
справи № 484/955/16-ц провадження №2/484/1246/16,
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до нього про стягнення заборгованості через неявку відповідача відкладено на 25.05.2016 р. на 09 год.00 год. У вказаний час
відповідачу необхідно з’явитися до суду за адесою: вул.
К. Маркса, 18, м.Первомайськ Миколаївської області.
У разі неявки відповідачки позов на підставі ч. 4 ст.
169 ЦПК України буде розглянутий за його відсутності
на підставі наявних у справі доказів та постановлене заочне рішення.

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє Семенець Олександра Вікторовича про те,
що судовий розгляд цивільної справи № 2/484/1451/16 р.
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Семенець О.В. про
стягнення заборгованості за кредитним договором відбудеться 26.05.2016 року о 10.30 год. У вказаний час Вам необхідно з’явитись з паспортом до суду за адресою: вул.
К.Маркса, 18, м. Первомайськ Миколаївської області до
судді Панькова Д.А
У разі неявки відповідача позов на підставі ч. 4 ст. 169
ЦПК України буде розглянутий за його відсутності на підставі наявних у справі доказів та постановлене заочне
рішення.

Суддя Гирич С.В.

Суддя Т. Я. Літвіненко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова,
157) розглядає цивільну справу № 233/617/16-ц за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Лагутенко С.М. про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач у справі Лагутенко Світлана Михайлівна,
16.10.1964 р.н., останнє відоме місце проживання якої: м.
Макіївка Донецької області, вул. Б. Хмельницького, буд.37,
кв.67, викликається до суду на 01 червня 2016 року о 08-00
годині, каб. № 15, 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.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова,
157) розглядає цивільну справу № 233/597/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Скорик О.М. про стягнення
заборгованості за кредитним договором.
Відповідач у справі Скорик Ольга Миколаївна,
25.11.1958 р.н., останнє відоме місце проживання якої: м.
Дебальцеве Донецької області, вул. Калініна, буд. 124, кв.
30, викликається до суду на 01 червня 2016 року о 08-10
годині, каб. № 15, 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.

Суддя О.С.Малінов

Приморський районний суд м. Одеси викликає Хатабі Абдульразак як відповідача по справі за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» про стягнення
заборгованості у судове засідання, яке відбудеться
15.06.2016 року о 10 год. 15 хв. в приміщенні Приморського районного суду м. Одеси за адресою:
м. Одеса, вул. Балківська, 33, каб. № 214. У разі Вашого нез’явлення справа буде розглянута у Вашу
відсутність.
Суддя О.С.Малінов
Суддя Т.С. Кравчук

Приморський районний суд м. Одеси викликає
Пірвердієва Арзу Пірвєрді огли в якості відповідача
по справі за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» про
стягнення заборгованості у судове засідання, яке
відбудеться 15.06.2016 року о 10 год. 40 хв. в приміщенні Приморського районного суду м. Одеси за
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, каб. № 214.
У разі Вашого нез’явлення справа буде розглянута у
Вашу відсутність.
Суддя Т.С.Кравчук

Приморський районний суд міста Одеси повідомляє, що 26 травня 2016 р. о 10 год. 30 хв. в залі засідань № 221 в приміщенні суду за адресою:
м. Одеса, вул. Балківська, 33, відбудеться слухання
справи за позовом ПП «Алина» до Самборік Юрія
Миколайовича про стягнення збитків у розмірі
410 874 грн.
В судове засідання у вищевказаний час викликається відповідач Самборік Юрій Миколайович. В разі
його неявки в судове засідання позов може бути
розглянутий за його відсутністю на підставі наявних
у справі доказів.
Суддя Л.М. Осіпенко
Суддя Л. М. Чернявська

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(суддя О.О. Наумик) викликає в судове засідання, яке відбудеться 30 травня 2016 року о 09-00 год. за адресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп.2, каб.24, у справі за
позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк»
про стягнення заборгованості у якості відповідача:
— Самченко Людмилу В’ячеславівну, останнє місце проживання: 86100, м. Макіївка, с. Крупської, вул. Давиденко,
184/15.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази на їх підтвердження.
У разі неявки відповідача у судове засідання справа,
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за
його відсутності.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Літвінова
Володимира Миколайовича як відповідача в судове
засідання по цивільній справі № 426/844/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Літвінова Володимира
Миколайовича про стягнення заборгованості за договором кредиту № 568-23-708 від 01.11.2007 року,
що відбудеться 27 травня 2016 року о 14.00 год.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст.
169 ЦПК України.
Суддя Л.М. Осіпенко

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає Урало-Кавказьку селищну раду міста Краснодон як відповідача у судове засідання по цивільній справі № 426/1922/16-ц за
позовною заявою Зінченко Алли Петрівни до Урало-Кавказької селищної ради міста Краснодон Луганської області про встановлення додаткового строку для подання
заяви про прийняття спадщини на 30 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.

Яремчанський міський суд Івано-Франківської області викликає в судове засідання Сівера Анатолія
Миколайовича, останнє відоме місце реєстрації
якого: вул. Симоненка, 4, кв.6, м. Івано-Франківськ,
як відповідача у цивільній справі за позовом ПАТ
«УкрСиббанк» до Сівера Анатолія Миколайовича,
Микитин Людмили Йосипівни про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться
26 травня 2016 року о 13 год. в приміщенні Яремчанського міського суду за адресою: м. Яремче, вул.
Довбуша, 32, Івано-Франківської області.
Суддя Д. М. Гандзюк

У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа
№ 310/3134/16-ц за позовом публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Побережець Л.А., Побережець
В.В. про стягнення заборгованості.
Розгляд справи призначено на 01.06.2016 року о 13-40
годині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за
адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, зала судового засідання 411.
Суд викликає Побережець Лідію Андріївну, Побережець
Володимира Володимировича в якості відповідачів.
Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідачів
у судове засідання справа буде розглянута за наявними
матеріалами.

Троїцький районний суд Луганської обл. викликає
відповідачів за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:
26.05.2016 року
09:00 Совко Світлана Григорівна (цивільна справа
433/543/16-ц)
09:00 Гукалов Андрій Віталійович (цивільна справа
433/541/16-ц).
У разі неявки відповідачів в судове засідання суд розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Перевальський районний суд Луганської області викликає до суду Хохлова Володимира Анатолійовича (останнє відоме місце проживання:
93492, Луганська обл., Сєвєродонецький р-н, с.
Воронове, вул. Трудова, буд. 27) на 14 годин 10
хвилин 22.06.2016 р. для участі у розгляді справи
№ 428/2094/16-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Суддя Д. А. Паньков
Суддя Юзефович І.О.

Суддя Б.І. Полянчук

Обвинувачений Оскома Дмитро Васильович,
25.12.1987 року народження, відповідно до ст. ст.
134,135,323 КПК України викликається на 14 год.
00 хв. 25 травня 2016 року до Хмельницького
міськрайонного суду Хмельницької області
(м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54, каб.
405, суддя Баєв С.М., тел. 0 (382) 76-29-65 для проведення судового розгляду у кримінальному провадженні № 22015240000000012 за ч. 1 ст. 258-3
КК України. Поважні причини неприбуття особи на
виклик передбачені у ст. 138 КПК України. Наслідки
неприбуття на виклик передбачені у ст. 139 КПК УкСуддя Суський О.І. раїни.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає як відповідача Борисенко Марину Вікторівну, 10.03.1983 р.н., останнє відоме місце
проживання: смт Марківка, вул. Задорожнього, 14, в
судове засідання по цивільній справі № 409/913/16ц за позовом ПАТ «БМ Банк» про стягнення боргу,
що відбудеться 26.05.2016 року о 14 годині 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 Т.Л. Панова
Суддя В.Г. Скворцова

Дружківський міський суд Донецької області викликає як відповідача Доценка Павла Івановича, 18.06.1955
р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька обл.,
Ясинуватський р-н, с. Верхньоторецьке, вул. Фабрична,
50, по справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Доценка Павла Івановича про стягнення заборгованості за
кредитним договором, в судове засідання, яке відбудеться 27 травня 2016 року об 11.00 год. в приміщенні
суду за адресою: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45. В разі неявки в судове засідання суд розглядатиме справу за відсутності відповідача за наявними у
справі доказами.

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя викликає Очеретька Ігоря Валерійовича, 09.08.1970 року
народження, в судове засідання по кримінальному
провадженню № 1-кп/331/20/2016 за обвинуваченням Очеретька Ігоря Валерійовича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366
КК України, яке відбудеться 27.05.2016 року о 10 годині 00 хвилин в приміщенні суду за адресою: місто
Запоріжжя, вулиця Олександрівська, 6, зал № 1.
Суддя Беклеміщев О.В.

Оболонський районний суд м. Києва викликає як відповідача Бююкдженгіз Айфер (останнє відоме місце реєстрації:
м. Київ, вул. Вишгородська, 54-б, кв. 2) по цивільній справі
провадження № 2/756/2930/16, унікальний № 756/3404/16-ц
за позовом Оленка P.M., Оленко Л.В., Оленко Д.Р. до Бююкдженгіз Айфер, третя особа: Оболонський районний відділ
Головного управління Державної міграційної служби України
в м. Києві, про визнання відповідача таким, що втратив право
користування квартирою, в судове засідання на 04 липня 2016
року о 10 год. 00 хв.
Наслідки неявки в судове засідання передбачені ст. 169
ЦПК України.
Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб. 23.

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

Суддя М.М. Маринченко

16

УРяДОВИй КУР’ЄР

www.ukurier.gov.ua

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
погода на завтра
Фото з сайту tyachivlife.com

Фото з сайту alpclub.com

фотофакт

ЕВЕРЕСТ ПІДКОРИВСЯ КРАСІ. Нинішній тиждень
найсприятливіший для сходження, стверджують досвідчені альпіністи. Учора найвища світова вершина скорилася першій українці. 28-річна Ірина Галай родом з Мукачевого, зараз живе в Києві, працює директором з розвитку однієї з компаній із продажу нафтопродуктів.
«Я захопилася альпінізмом три роки тому. Посперечалася зі співробітником, програла, і мене відправили на
Казбек (Кавказ). Зійшла успішно першою. І після цього
живу від гори до гори. Працюю тільки для того, щоб була
змога подорожувати», — каже Ірина.
Цього разу, як і раніше, гідом Ірини був досвідчений
альпініст Віктор Бобок, якого вважають першим українцем, що побував на всіх головних вершинах семи континентів.
Сходження на пік стало подарунком Ірині на день народження, а першими її привітали колеги з Харківської
федерації альпінізму і скелелазіння.

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 22 ТРАВНЯ

Фото з сайту podrobnosti.ua

В Україні з’явиться футбольний прокурор?
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»
М’ЯЧ КРУГЛИЙ, А ПОЛЕ
РІВНЕ. Президент Федерації
футболу України Андрій Павелко 19 травня анонсував зміни
до Регламенту проведення
змагань та Дисциплінарних
правил, повідомляє офіційний
сайт федерації. Коментуючи
нещодавні рішення Контрольно-дисциплінарного комітету
ФФУ, він зазначив, що недосконалість чинного регламенту
відображається на вердиктах
дисциплінарних органів, а
особливого резонансу рішення
дисциплінарних органів набули
через те, що стосувалися
п’ятьох гравців національної
збірної.
«Не згоден з тим, що нині
майже все залежить від рапорту арбітра. Футбольна конституція, за якою ми всі живемо,
має піддаватися чіткому тлумаченню та не мати подвійних
стандартів. У світовій та європейській практиці є змога
постфактум коригувати рапорт
арбітра. Сподіваюся, що з
юристами та іншими спеціалістами знайдемо необхідні рішення. На мій погляд, необхідно
ввести посаду інспектора з етики і безпеки, своєрідного футбольного прокурора за анало-

Ярмоленко і Степаненко: ми вже помирилися
гією з інститутом УЄФА. Щоб
прокурор міг ініціювати розгляд
справ у КДК та переглядати рішення, зокрема й арбітра. Ми
зробимо так, щоб у подальшо-

му не було подвійних тлумачень
у нашому футболі», — зазначив Андрій Павелко.
Президент ФФУ наголосив,
що ніхто не має права втруча-

тися у роботу КДК й Апеляційного комітету ФФУ. Рішення
дисциплінарних органів мають
бути незалежними та неупередженими, незважаючи на
імена гравців або назви клубів.
Андрій Павелко переконаний, що до складу Контрольнодисциплінарного комітету ФФУ
потрібно ввести і представника
комітету арбітрів, але без права голосу, щоб за необхідності
коментувати той чи той рапорт.
До речі, напередодні від’їзду
збірної України на Євро-2016
президент Федерації футболу
України ініціював зустріч футболістів збірної Андрія Ярмоленка і Тараса Степаненка, між
якими виник конфлікт під час
матчу УПЛ «Шахтар» — «Динамо». Перед початком презентації офіційного ділового одягу
національної збірної команди
гравці вийшли до представників ЗМІ й потиснули один одному руки на знак примирення.
За словами Андрія Ярмоленка,
він звик завжди відповідати за
свої вчинки, тому напередодні
такої важливої для всього українського футболу події, як чемпіонат Європи, висловив найщиріші вибачення колезі по національній команді. Тарас Степаненко підтвердив, що конфлікт вичерпано.

оголошення
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу за
позовом ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Гаврюшина Д.С., Гаврюшиної
І.О. про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідачі у цивільній справі № 233/1483/16-ц Гаврюшин Денис Сергійович, 13 жовтня 1982 р.н.,
зареєстрований у м. Дебальцеве Донецької області по вул. Леніна, 21/89, та Гаврюшина Інна Олександрівна, 27 жовтня 1984 р.н., зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Дебальцеве, вул. Леніна, 21/89, викликаються у судове засідання на 11.30 год. 26 травня 2016 р. Розгляд зазначеної цивільної справи 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 їх відсутності.

Монастирищенський районний суд Черкаської області викликає Сало Світлану Володимирівну як відповідача у судові засідання, які відбудуться 27 травня
2016 року о 08 год. 30 хв. та 31 травня 2016 року о 08-30 год., в разі неявки 27
травня 2016 року о 08 год. 30 хв., у приміщення Монастирищенського районного суду Черкаської області, що розташований за адресою:
вул.Соборна,98, м.Монастирище Черкаської області, у справі №702/549/16-ц,
провадження №2/702/252/16 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Сало Світлани Володимирівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Монастирищенський районний суд пропонує Сало С.В. подати письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі до визначеного судом дня проведення судового засідання.
У разі неявки у судові засідання Сало С.В., справа буде розглянута за відсутності вказаної особи, про причини неявки необхідно повідомити суд заздалегідь.

Суддя Т.О. Мартишева

Cуддя Д. С. Ротаєнко

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
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оголошення
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу № 233/1054/16-ц за позовом ПАТ АБ «Експрес-Банк» в особі Харківського регіонального відділення АБ «Експрес-Банк» до Ромашка С.В. про
стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач у справі Ромашко Сергій Валентинович, 11.04.1982 р.н., останнє відоме місце перебування якого: м. Дебальцеве Донецької області,
вул. Леніна, буд. 13, кв.4, викликається до суду на 31 травня 2016 року о
08.30 годині, каб. № 15, 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.
Суддя О.С. Малінов
Голосіївський районний суд м. Києва викликає відповідача Пономарьову
Світлану Миколаївну по цивільній справі за позовом Пономарьова Дмитра
Олександровича до Пономарьової Світлани Миколаївни, третя особа, яка не
заявляє самостійних вимог щодо предмета спору: Голосіївський районний відділ Державної міграційної служби України у м. Києві, про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням, та зняття з реєстраційного обліку.
Остання відома адреса місцезнаходження відповідача Пономарьової Світлани Миколаївни: вул. Новопирогівська, 31, кв. 133, м Київ, 03045.
Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою: 03127, м. Київ,
вул. Полковника Потєхіна, буд. 14-а, каб. № 15 — 25 травня 2016 року о 10
год. 00 хв.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без
участі відповідача.

Суддя А. В. Новак
Чернігівський районний суд в порядку частини 9 статті 74 ЦПК України викликає в судове засідання на 14 годину 30 хвилин 26 травня 2016 року відповідача Савченко Наталію
Анатоліївну, 11.10.1964 року народження, останнє відоме місце перебування: вул. Танкістів, буд. 84, корп. 2, кв. 23, смт Гончарівське Чернігівського району Чернігівської області по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «ПРИВАТ-БАНК» до Савченко Наталії Анатоліївни про стягнення заборгованості за
кредитним договором.
Судове засідання відбудеться у приміщенні суду за адресою: м. Чернігів Чернігівської
області, вул. Хлібопекарська, 4 під головуванням судді Криворучеко Д.П.
Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням оголошення про виклик відповідач
вважається повідомленим про час та місце розгляду справи, тому у випадку відсутності
відомостей про причини неявки відповідача Савченко Наталії Анатоліївни, вважати її повідомленою належним чином, або причину неявки буде визнано судом неповажною,
справу буде розглянуто без її участі на підставі наявних в ній даних чи доказів.

Суддя Д.П. Криворученко
Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області викликає в судове засідання на 10 год. 40 хв. 26 травня 2016 року як відповідачку Перегудову Єлизавету
Леонтіївну (останнє відоме місце проживання: вул. Папаніна, 122, м. Вознесенськ
Миколаївської області) у справі за позовом Цапенка Павла Вікторовича до Перегудової Єлизавети Леонтіївни про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням.
Засідання відбудеться в приміщенні Вознесенського міськрайонного суду за адресою: м. Вознесенськ Миколаївської області, вул. Кібрика, 11, каб. № 4.
В разі неявки відповідачки в судове засідання, справа буде розглянута без її
участі на підставі наявних в ній матеріалів.
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