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за 100 доларів сШа за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

РОЗ’яСнЕння 
Центральної виборчої комісії щодо заборони надання виборцям, закладам, 
установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам товарів 
(крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора 

партії, за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки 
розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, 

кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей (непрямого 
підкупу) під час проведення проміжних виборів народних депутатів України 

17 липня 2016 року в одномандатних виборчих округах № 23 (Волинська 
область), № 27 (Дніпропетровська область), № 85 (Івано‑Франківська 

область), № 114 (Луганська область), № 151 (Полтавська область), 
№ 183 (Херсонська область) та № 206 (Чернігівська область) 

Центральна виборча комісія звертає увагу суб’єктів та інших учасників виборчого процесу з вибо-
рів народних депутатів України, що відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів 

України» передвиборна агітація може здійснюватися у будь-яких формах і будь-якими засобами, що 
не суперечать Конституції України та законам України. 

разом з тим, згідно з частиною чотирнадцятою статті 74 Закону України «Про вибори народних 
депутатів України» забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням 
виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів 
(крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, за умови, що вар-
тість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, 
цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей. 

Центральна виборча комісія роз’яснює, що така передвиборна агітація або надання виборцям, за-
кладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам коштів або безоплатно чи 
на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших мате-
ріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати за або не голосу-
вати за певну політичну партію чи кандидата у народні депутати України або згадуванням назви пар-
тії чи імені кандидата, є непрямим підкупом виборців. 

Особи, винні в порушенні законодавства про вибори народних депутатів України, притягаються до 
кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом. 
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Чим дихати, 
щоб не захворіти?

ЦИТАТА ДНЯ

СЕРГІЙ САВЧУК:

Хто й кого 
не запрошував до Криму

ОКУПАЦІЯ. Вітчизняне зовнішньополітичне відомство ви-
словлює протест у зв’язку з не узгодженим з офіційним Киє-
вом перебуванням на суверенній території України у її міжна-
родно визнаних кордонах, до якої входить Крим та місто Се-
вастополь, голови російського уряду Дмитра Медведєва 22—
24 травня.

«Перебування Дмитра Медведєва на території Автоном-
ної Республіки Крим — відверте нехтування російською вла-
дою державним суверенітетом України, свідчення порушен-
ня Росією статуту ООН, принципів і норм міжнародного пра-
ва, свідомого ігнорування цією країною своїх міжнародних 
зобов’язань», — йдеться у коментарі МЗС, оприлюдненому 
прес-службою цього відомства. 

У міністерстві підкреслили, що всю відповідальність за ці та 
інші порушення покладено на Російську Федерацію як держа-
ву-окупанта відповідно до норм міжнародного права, а також 
незаконні «органи кримської влади», що ухвалюють незаконні 
рішення та вчиняють протиправні дії.

ЦИФРА ДНЯ

3 280 млрд грн
становить сума за 102 контрактами 

і додатковими угодами на виконання 
держоборонзамовлення та річного 

плану закупівель Міноборони  

«Програма працює, 

і кожен у цьому процесі 

виконує свою роль: 

населення утеплюється, 

держава допомагає».

ЖКГ: АКТУАЛЬНА ТЕМА

Столичний «Мистецький 
Арсенал» зібрав 
«ЕтноСвіт», а скансен 
у Пирогові запросив на 
День польської культури

У Рівному від початку 
року щомісяця 
реєструють по 400 
об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків

Голова Держенергоефективності про істотне 
зростання інтенсивності участі населення у програмі 
«теплого кредитування»
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ДО ДНІВ ЄВРОПИ

4
ЕКСПЕРТИЗА. Забруднене атмосферне повітря скорочує 
тривалість життя в середньому на 3—5 років
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В провадженні Шевченківського район-
ного суду м. Львова знаходиться цивільна
справа за позовом Каськіва Андрія Андрі-
йовича до Приватного акціонерного това-
риства «Європейський страховий союз»
до Літовченка Олександра Васильовича
про відшкодування шкоди та стягнення
страхового відшкодування, визнання
особи такою, що втратила право на
житло, та зняття з реєстрації.

Приватне акціонерне товариство «Єв-
ропейський Страховий Союз» (останнє ві-
доме місце реєстрації відповідача по
справі: м. Київ, вул. Дашавська, 25, офіс
89) викликається в якості відповідача в
судове засідання, яке відбудеться 30
травня 2016 р. о 10.00 год. в приміщенні
Шевченківського районного суду м.
Львова (поверх 4/17). У разі неявки в су-
дове засідання відповідача — справа буде
розглядатися за його відсутності.

Суддя Донченко Ю. В.

Костянтинівський міськрайонний суд До-
нецької області (85110, м. Костянтинівка До-
нецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає
цивільні справи за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» до Дрозд П.М., Тадевосян С.Г. про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі № 233/994/16-ц Дрозд
Павло Миколайович, 24.11.1967 р.н., останнє ві-
доме місце проживання якого: м. Макіївка До-
нецької області, вул. Дзержинського, буд.14,
кв.2, викликається до суду на 02 червня 2016
року о 08-20 годині, каб. № 15, для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідач у справі № 233/969/16-ц Тадево-
сян Сос Грачикович, 05.07.1959 р.н., останнє ві-
доме місце проживання якого: м. Макіївка
Донецької області, вул. Тарищанська, буд. 57,
кв.2, викликається до суду на 02 червня 2016
року о 08-10 годині, каб. № 15, для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття відповідачі повинні повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута
за їх відсутності. 

Суддя О.С.Малінов

Компанія ТендерсонТрейдінг Лтд (Ten-
dersonTradingLtd.), реєстраційний номер
НЕ 219844, адреса: проспект Кеннеді, 89,
2-й поверх, офіс 201, 1077, Нікосія, Кіпр,
заявляє про відкликання Довіреності від
16 лютого 2015 року, а також усіх інших
довіреностей, виданих раніше від імені
компанії ТендерсонТрейдінг Лтд (Tender-
sonTradingLtd.) на ім’я пана Михайла Че-
пердака, який проживає за адресою: 
м. Київ, вул. Пимоненка, 5, кв. 85, сто-
совно усіх повноважень, включаючи
право представляти інтереси компанії
ТендерсонТрейдінг Лтд (TendersonTra-
dingLtd.) на засіданнях Загальних зборів
акціонерів Публічного акціонерного това-
риства «Інститут транспорту нафти» (ре-
єстраційний номер: 00148429).

19.05.2016 р.
Представник ТендерсонТрейдінг Лтд

(TendersonTradingLtd.) за довіреністю Ва-
силишин С.А.

Сватівський районний суд Луганської
області, розташований за адресою: Луган-
ська область, м. Сватове, пл.50-річчя Пе-
ремоги, 34, викликає представника
Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Фінансова компанія «Авіста-Брок»
як відповідача в судове засідання по ци-
вільній справі № 426/2566/16-ц за позо-
вом Лубянова Василя Васильовича, Одіян
Ірини Віталіївни до Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Фінансова компа-
нія «Авіста-Брок», третя особа Приватне
акціонерне товариство «Попаснянський
райагропостач» про визнання права влас-
ності на прості іменні акції, що відбу-
деться 08 червня 2016 року о 09-30 год. У
разі неявки на вказане судове засідання
суд розглядатиме справу без Вашої участі
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В.О.Половинка

Добропільський міськрайонний суд До-
нецької області (85000, Донецька область, м.
Добропілля, вул. Банкова, 39 А) розглядає
цивільні справи за позовом Публічного акціо-
нерного товариства Комерційний банк «При-
ватбанк» до відповідачів про стягнення боргу
за кредитними договорами. Відповідачі у
справі:

Швидько Віталій Іванович, 04 липня 1969
року народження, офіційно зареєстрований
за адресою: Іловайськ Донецької області,
вул. Кірова, 37;

Голубинцев Петро Олександрович, 13 чер-
вня 1979 року народження, офіційно зареєс-
трований за адресою: м. Харцизьк Донецької
області, провул. Робочий, 8, 

викликаються на 05 липня 2016 року о 10-
00 год. до суду, каб. №1, для участі у розгляді
справи по суті. Відповідачам пропонується
надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття відповідачі по-
винні повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за їх відсут-
ності. Суддя Тітова Т.А.

Приазовський районний суд Запорізької
області викликає відповідача Чернявського
Олега Олександровича, останнє відоме місце
знаходження: Запорізька область, Приазов-
ський район, с. Воскресенка, вул. Леніна, б.
9, у судове засідання по цивільній справі за
позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Черняв-
ського Олега Олександровича про стягнення
заборгованості за кредитним договором, яке
призначене на 02 червня 2016 року о 10 го-
дині 30 хвилин і відбудеться у приміщенні
Приазовського районного суду Запорізької
області за адресою: вул. Пушкіна, 5, смт При-
азовське Приазовського району Запорізької
області.

З опублікуванням оголошення про виклик
відповідач вважається повідомленим про час
і місце розгляду справи і у разі неявки до
суду справа може бути розглянута за відсут-
ності відповідача на підставі наявних у справі
доказів.

Суддя Л. Д. Шеїна

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

Відповідач Ложеніцина Світлана Іванівна,
07.11.1958 року народження, яка зареєстро-
вана за адресою: 86793, м. Іловайськ, вул. П.
Ангеліної, 11/21 Донецької області, номер
справи 227/1812/16-ц.

Викликається на 07 червня 2016 року на
10:00 годину до Добропільського міськра -
йонного суду, кабінет №15, для участі у роз-
гляді справи.

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття повинен повідомити суд про при-
чини неявки, інакше справа буде розглянута
за його відсутності, на підставі наявних у
справі доказів буде ухвалено заочне рішення. 

Суддя Мавроді Р. Ф.

В провадженні судді Бердянського
міськрайонного суду Черткової Н.І. знахо-
дяться цивільні справи за позовом публіч-
ного акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк» про стягнення заборго-
ваності: №310/3005/16-ц до Голишевої На-
талії Олександрівни; №310/2442/16-ц до
Гажева Руслана Сергійовича.

Розгляд справ призначено на
10.06.2016 року на 11-00, 11-30 годин в
приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: м. Бердянськ, вул. Кон-
сульська, 64, каб.401, Запорізької області,
суддя Черткова Н.І., тел. 3-61-94.

Суд викликає як відповідача Голишеву
Наталію Олександрівну на 11-00 годин;
Гажева Руслана Сергійовича на 11-30
годин.

У разі неявки відповідача, справа буде
розглянута за наявними в ній матеріа-
лами.

У провадженні Липоводолинського ра -
йонного суду Сумської області перебуває
цивільна справа №581/326/16-ц, провад-
ження №2/581/142/16 за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Миколенко Оксани Воло-
димирівни про стягнення заборгованості.
Липоводолинський  районний суд Сумської
області відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України
викликає до суду Миколенко Оксану Воло-
димирівну, останнє відоме місце реєстрації
та проживання: вул. Комарова, 21, с. Капус-
тинці Липоводолинського району Сумської
області, як відповідача по справі на 10 год.
00 хв. 2 червня 2016 року. Розгляд справи
відбудеться в приміщенні суду, яке розта-
шоване за адресою: вул. Роменська, 6, се-
лище Липова Долина Сумської області, зал.
№2, 2-й проверх. Головуючий — суддя О. В.
Кузьмінський. У разі неявки відповідача на
дане судове засідання, справа буде розгля-
нута за його відсутності.

Городенківський районний суд Івано-Фран-
ківської області повідомляє Касянюк Людмилу
Василівну, 05.06.1984 р. н., жительку с. Виног-
рад, вул. Миру, 34 Городенківського району
Івано-Франківської області, що вона як відпо-
відачка викликається в судове засідання
02.06.2016 року на 13 год. 00 хв. по справі
№342/380/16-ц за позовом Касянюк Марії Ва-
силівни, інтереси якої представляє Вань І. Р.,
до Касянюк Людмили Василівни, третя особа,
яка не заявляє самостійних вимог на стороні
позивача, служба в справах дітей Городенків-
ської районної державної адміністрації, про по-
збавлення батьківських прав та призначення
опікуна неповнолітній.

З опублікуванням оголошення про виклик
Касянюк Л. В. вона вважається належним
чином повідомленою про час та місце прове-
дення розгляду справи. Явка до суду обов’яз-
кова. В разі неявки, справу буде розглянуто за
її відсутності.

Адреса суду: м. Городенка, вул. Героїв Єв-
ромайдану, 7, Івано-Франківська область.

Суддя Корюкіна М. П.

Відповідно до статті 39 Кодексу адміністративного
судочинства України Дніпропетровський апеляційний
адміністративний суд викликає у відкрите судове за-
сідання  як відповідача Патійчука Миколу Марковича
по адміністративній справі № 872/2а-10/16 за позо-
вом Нікопольської районної державної адміністрації
Дніпропетровської області про примусове відчу-
ження земельної ділянки, яке відбудеться 07 червня
2016 року об 11:30 у приміщенні Дніпропетровського
апеляційного адміністративного суду за адресою: 
м. Дніпропетровськ, пр. імені Газети «Правда», 29
(головуючий суддя Шлай А.В.), зала судового засі-
дання №10.

У разі неприбуття у судове засідання у визначений
судом день і час, справа буде розглянута на підставі
ч. 2 ст. 128 Кодексу адміністративного судочинства
України без участі відповідача.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр.
Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу 
№ 233/1230/16-ц за позовом Рожихіної М.І. до Рожи-
хіна О.Ю., третя особа — відділ опіки та піклування
Комунарської райдержадміністрації Запорізької
міськради, про позбавлення батьківських прав.

Відповідач у справі Рожихін Олексій Юрійович, 22
травня 1982 р.н., останнє відоме місце проживання
якого м. Макіївка Донецької області, квартал Гвар-
дійський, буд.25-А, кв.20, викликається до суду на
01 червня 2016 року о 08-20 годині, каб. № 15, для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпо-
відач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за його відсутності. 

Суддя О.С.Малінов

Ізюмський міськрайонний суд Харківської області
викликає відповідача Полєщука Валерія Володими-
ровича, який мешкає за адресою: Харківська об-
ласть, м. Ізюм, вул. М. Федоренко, 76, по справі 
№ 623/812/16-ц 2/623/505/2016 року за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Укрсиббанк» до
Полєщук Людмили Вікторівни, Полєщука Валерія Во-
лодимировича, Поліщука Вадима Валерійовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором в
судове засідання, яке відбудеться 31 травня 2016
року об 11 годині 00 хвилин.

Явка відповідача Полєщука Валерія Володимиро-
вича обов’язкова.

У разі неявки справу буде розглянуто за вашої від-
сутності відповідно до ст. 169 ч. 4 ЦПК України.

Адреса суду: 64309, Харківська область, м. Ізюм,
вул. Соборна, 52.

Суддя Т. Д. Бєссонова

Обухівський районний суд Київської області по ци-
вільній справі № 2-427/16 за позовом ПАТ «Промис-
лово-фінансовий банк» до Найдьонова Костянтина
Георгійовича, треті особи — ВПВР УДВС ГУЮ у Київ-
ській області, Козинська селищна рада, Обухівський
РВ УДМСУ у Київській області, про звернення стяг-
нення на предмет іпотеки, зняття арешту з майна, ви-
кликає до суду в якості відповідачів Найдьонова
Костянтина Георгійовича на 31 травня 2016 року о 15
год. 00 хв.

Судове засідання відбудеться під головуванням
судді Кравченка М.В. в приміщенні суду, що розта-
шований за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул.
Київська, б. 20.

В разі неявки відповідача справа буде розглянута
у його відсутність на підставі наявних у справі дока-
зів.

Суддя М. В. Кравченко

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає відпо-
відачів за позовами ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Акцентбанк» про стяг-
нення заборгованості у судові засідання, які відбудуться: 

26.05.2016 р. (резервне судове засідання відбудеться 31.05.2016 р.)
Мандзій Віра Борисівна о 8.30 (останнє відоме місце проживання: Лу-

ганська обл., Лутугинський р-н, с. Біле, вул. Дружби, буд. 3, кв. 4) справа
№ 409/1093/16-ц

Панченко Валерій Віталійович о 9.00 (останнє відоме місце прожи-
вання: м. Луганськ, кв. Ольховський, буд. 16, кв. 121) справа 
№ 409/1094/16-ц

Савчук Микита Федосович о 9.30  (останнє відоме місце проживання:
Луганська обл. м. Лутугине, вул. Дружби, буд.14а, кв. 55) справа 
№ 409/1095/16-ц

Родіонов Микита Євгенович об 11.30 (останнє відоме місце прожи-
вання: м. Луганськ, вул. 2-га Кожевна, буд. 21) справа № 409/1015/16-ц

Куліш Володимир Вікторович об 11.00  (останнє відоме місце прожи-
вання: Луганська обл., Лутугинський р-н, с. Біле, вул. Червоних парти-
зан, буд. 33) справа № 409/1019/16-ц

30.05.2016 р. (резервне судове засідання відбудеться 08.06.2016 р.)  
Ступівцева Віра Василівна о 13.00 (останнє відоме місце проживання:

Луганська обл., Лутугинський р-н, с. Переможне, вул. 1-го травня, буд.
6) справа № 409/1164/16-ц

Климов Сергій Вікторович  о 12.30 (останнє відоме місце проживання:
м. Луганськ, кв. Мирний, буд. 16, кв. 46) справа №409/1158/16-ц

Моісеєнко Іван Вєтчеславович о 13.30 (останнє відоме місце про-
живання: м. Луганськ, вул. Тернопільська, буд. 38а) справа
№409/1159/16-ц

Калашнікова Надія Вікторівна об 11.30  (останнє відоме місце прожи-
вання: Луганська обл., м. Лутугине, вул. Папаніна, буд. 137) справа
№409/1097/16-ц

Шаргородська Марія Іванівна о 14.00  (останнє відоме місце прожи-
вання: м. Луганськ, с. Дзержинського, вул. Боженко, буд. 24, кв. 1)
справа №409/1194/16-ц

Суддя В.Г.Скворцова  
30.05.2016 р. 
Дубровський Роман Вікторович об 11.00 (останнє відоме місце

проживання: м. Луганськ, вул. Холмиста, буд. 42а) справа
№409/1102/16-ц

Колесник Олександр Сергійович об 11.20 (останнє відоме місце про-
живання: Луганська обл., м. Лутугине, кв. Шахтарський, буд. 45) справа
№409/1099/16-ц

1.06.2016р.
Акопян Самвел Вагінакович о 9.00 (останнє відоме місце проживання:

Луганська обл., м. Олександрівськ, вул. Вишнева, буд. 19) справа
№409/1112/16-ц

Гаманюк Федір Іванович о 9.20  (останнє відоме місце проживання:
Луганська обл., Лутугинський р-н, смт Біле, вул. Праці, буд. 6, кв. 13)
справа №409/1113/16-ц

Суддя В.В.Тімінський 
18.07.2016 р. (резервне судове засідання відбудеться 20.07.2016 р.) 
Варепа Інга Ігорівна о 13.00 (останнє відоме місце проживання: 

м. Луганськ, вул. Сумська, буд. 20) справа № 409/908/16-ц
Лобков Євгеній Васильович о 10.00 (останнє відоме місце про-

живання: м. Луганськ, кв. Південний, буд. 10а, кв. 60) справа 
№ 409/929/16-ц

Ляшенко Тетяна Дмитрівна о 9.30 (останнє відоме місце проживання:
м. Луганськ, вул. Філатова, буд. 2г) справа №409/892/16-ц

Приколота Юрій Миколайович о 14.00 (останнє відоме місце прожи-
вання: Луганська область, Артемівський р-н, с. Ювілейне, кв. Шахтар-
ський, будинок 3, кв. 4) справа №409/909/16-ц

Парамонова Оксана Павлівна о 10.30 (останнє відоме місце прожи-
вання: м. Луганськ, кв. Героїв Сталінграда, буд.1, кв. 17) справа
№409/930/16-ц

Кулаков Віталій Вікторович о 13.30 (останнє відоме місце проживання:
Луганська обл., Лутугинський р-н, м. Лутугине, вул. Леніна, буд. 221)
справа №409/910/16-ц

Коновалюк Світлана Іванівна о 9.00 (останнє відоме місце прожи-
вання: м. Луганськ, вул. Бєлоруская, буд.106) справа №409/891/16-ц

Черняєва (Ісаєва) Ірина Маратівна об 11.00 (останнє відоме місце про-
живання: м. Луганськ, вул. 1-го Травня, буд. 16) справа №409/926/16-ц

Суддя О.Г.Третяк 
У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі

ст. 169 ЦПК України.
З опублікуванням цього оголошення відповідачі по справах вважа-

ються належним чином повідомленими про час, день та місце прове-
дення судового засідання.

Дзержинський міський суд Донецької області
(85200, м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби
(50 років Жовтня), 4) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ «Універсал Банк» до Алексєєва
Станіслава Сергійовича про стягнення заборго-
ваності. Відповідач по справі: Алексєєв Станіс-
лав Сергійович (зареєстрований за адресою
Донецька обл., м. Донецьк, вул. Іонова, 20/102)
викликається на 13 червня 2016 року о 13.30
год. до суду, каб. № 7, для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття відповідач повинен повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута за його відсутності.

Суддя Н. В. Нємиш

Дзержинський міський суд Донецької області
(85200, м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби
(50 років Жовтня), 4) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ «Універсал Банк» до Облякова
Володимира Володимировича про стягнення за-
боргованості. Відповідач по справі Обляков Во-
лодимир Володимирович (зареєстрований за
адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вул. Дудін-
ська, 9/48) викликається на 13 червня 2016 року
о 14.00 год. до суду, каб. № 7, для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття, відповідач повинен повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута за його відсутності.

Суддя Н.В. Нємиш

Біловодський районний суд Луганської
області викликає як відповідача по справі 
№ 408/106/16-ц за позовом Доброволь-
ського А.О. про визнання дійсним договору
купівлі-продажу житлового будинку – Лебе-
динського Сергія Вікторовича (1975 р.н., 
с. Бірюкове, Свердловський район Луган-
ської області).

Судове засідання відбудеться 06.06.2016
року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні
суду за адресою: Луганська область, смт Бі-
ловодськ, вул. Луганська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без
вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Є.О. Соболєв

Шишацький районний суд Полтавської
області викликає як відповідача Прогнімак
Олександра Геннадійовича (23.04.1995 р.н.),
останнє відоме місце проживання: провулок
Шкільний, буд. 4, село Федунка, Шишаць-
кого району Полтавської області, у судове
засідання по цивільній справі за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Прогнімак О.Г. про
стягнення заборгованості за кредитним до-
говором. Судове засідання призначено на 10
червня 2016 року о 09 год. 00 хв. в примі-
щенні суду за адресою: Полтавська обл., смт
Шишаки, вул. Партизанська, 6. Явка до суду
є обов’язковою. Відповідач зобов’язаний по-
відомити суд про причину неявки.

Суддя В.В. Рябченко

Цим повідомляю, що ТОВ «Фінансова
компанія «Поліс» (код ЄДРПОУ 38994463,
місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Шовко-
вична, буд. 42-44, оф. 13В) скасовує усі та/або
будь-які видані нею довіреності, для представ-
ництва та/або захисту її прав та/або інтересів
на ім'я Орлова Павла Олександровича. Повідом-
ляю також, що будь-які дії, вчинені повіреним
Орловим П.О. після 20 травня 2016 року за ска-
сованими довіреностями, не змінюють та/або не
встановлюють та/або не припиняють будь-яких
прав та/або обов'язків для ТОВ «Фінансова ком-
панія «Поліс» щодо третіх осіб.

В провадженні Ірпінського міського суду Ки-

ївської області перебуває цивільна справа за по-

зовом Авдєєнко Наталії Сергіївни до Загоруй

Юлії Зіновіївни про визнання особи такою, що

втратила право користування житлом.

Суд викликає на 31.05.2016 р. о 10.00 год. За-

горуй Юлію Зіновіївну як відповідача. Явка

обов’язкова.

Суддя С.І. Оладько

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) роз-
глядається цивільна справа за позовом ПАТ
«Укрсоцбанк» до Бєлікової Любові Аркадіївни про
стягнення заборгованості за договором кредиту.

Відповідачка Бєлікова Л.А. викликається до каб.
№ 18 суду на 30 травня 2016 року о 08 годині 30
хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У разі неявки відпо-
відачки, справа буде розглянута за її відсутності за
наявними доказами. 

Суддя Бікезіна О. В.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької області
(87505, м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) розглядає цивільну справу за по-
зовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приват
банк» до Кірсанової Ольги Володимирівни про стягнення заборгова-
ності.

Відповідачка Кірсанова Ольга Володимирівна, останнє відоме місце
реєстрації та мешкання якої є вулиця Олімпійська, будинок 282 в місті
Маріуполі Донецької області, викликається для участі у розгляді вище -
вказаної цивільної справи по суті на 26 травня 2016 року о 10.00 годині
та 30 травня 2016 року о 09.30 годині, кабінет № 218.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та
докази. У випадку неприбуття, відповідачка повинна повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута у її відсутність на підставі
документів, які є в матеріалах справи.

Суддя Мельник І.Г.
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оголошення

Лисичанський міський суд Луганської області викликає як відповідача Грязеву Інну Олек-
сандрівну, (відоме місце проживання: м. Брянка Луганської області, мікрорайон 4, буд. 27, кв.
35) по справі № 415/2252/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк»
про стягнення заборгованості у судове засідання, що відбудеться 02 червня 2016 року о 14-30
год. в приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ Луганської обл., вул. Штейгерська, буд. 38,
зал № 2;

Літвінову Валентину Василівну (відоме місце реєстрації: м. Перевальськ Луганської області,
смт Михайлівка, буд. 49) по справі 415/22591/16-ц за позовом Муляра Олександра Васильовича
про визнання договору купівлі-продажу дійсним та визнання права власності у судове засідання,
яке відбудеться 02 червня 2016 року о 15-30 год. в приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ
Луганської області, вул. Штейгерська, 38, зал №2;

Представника Алчевської міської ради Луганської області (відоме місце реєстрації: м. Алчевськ,
вул. Леніна, 48 Луганської обл.) по справі 415/2256/16-ц за позовом Трощій Раїси Олексіївни про
визнання права власності на житловий будинок у судове засідання, яке відбудеться 02 червня
2016 року о 15-00 год. в приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ Луганської області, вул.
Штейгерська, 38, зал № 2;

Власову Людмилу Олександрівну (відоме місце реєстрації: Луганська обл., м. Алчевськ, вул.
Гагаріна, буд. 35 д, кв. 34) по справі 415/2260/16-ц за позовом Сьоміної Ольги Сергіївни про ви-
знання договору купівлі-продажу дійсним та визнання права власності у судове засідання, яке
відбудеться 02 червня 2016 року о 14-00 год. в приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ Лу-
ганської області, вул. Штейгерська, 38, зал № 2.

До розгляду цивільної справи відповідачам пропонується надати суду письмові пояснення та
заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У разі неявки відповідачів у судове засідання справу буде розглянуто на підставі наданих суду
документів відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Суддя Л.Б.Чернобривко

Повістка про виклик обвинуваченого при здійс-
ненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Лу-
ганської області знаходиться кримінальне провад-
ження № 426/342/2016-к стосовно Іванушкіна
Сергія Сергійовича, 12.05.1965 року народження,
обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого
ст. 109 ч. 1, ст. 110 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України,
по якому здійснювалось спеціальне досудове роз-
слідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК
України. Обвинувачений Іванушкін Сергій Сергійо-
вич зареєстрований за адресою: Луганська область,
смт Станиця Луганська, вул. Шевченка, б. 96.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України,
Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Іванушкіна Сергія Сергійовича у підготовче
судове засідання, яке розглядається в порядку спе-
ціального судового провадження та відбудеться 02
червня 2016 року на 15.30 годину в залі судових за-
сідань Сватівського районного суду Луганської об-
ласті, що розташований за адресою: Луганська
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у
складі головуючої судді Половинки В.О., суддів Юр-
ченко С.О., Гашинської О.А.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду

Луганської області знаходиться кримінальне
провадження № 426/15/16-к стосовно Шубіна
Олександра Васильовича, 20.05.1972 року на-
родження, обвинуваченого у вчиненні злочину,
передбаченого ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст.
258-3 КК України, по якому здійснювалось спе-
ціальне досудове розслідування в порядку, пе-
редбаченому ст. 297-1 КПК України.
Обвинувачений Шубін О.В. зареєстрований за
адресою: м. Луганськ, кв. Комарова, буд. 28,
кв. 4.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК Ук-
раїни, Сватівський районний суд Луганської
області викликає Шубіна Олександра Васильо-
вича у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 03 червня 2016 року об 11.30 год. в залі
судових засідань Сватівського районного суду
Луганської області, що розташований за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-
річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у
складі головуючої судді Гашинського М.А.,
суддів Половинки В.О., Пчолкіна С.А.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду

Луганської області знаходиться кримінальне
провадження № 426/22/16-к стосовно Корнета
Ігоря Олександровича, 29.04.1973 року народ-
ження, обвинуваченого у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст.
258-3 КК України, по якому здійснювалось спе-
ціальне досудове розслідування в порядку, пе-
редбаченому ст. 297-1 КПК України.
Обвинувачений Корнет І.О. зареєстрований за
адресою: м. Луганськ, вул. П. Ткаченка, буд. 31.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК Ук-
раїни, Сватівський районний суд Луганської
області викликає Корнета Ігоря Олександро-
вича у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 03 червня 2016 року об 11.00 год. в залі
судових засідань Сватівського районного суду
Луганської області, що розташований за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-
річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у
складі головуючої судді Гашинського М.А.,
суддів Половинки В.О., Пчолкіна С.А.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської

області судді Юрченко С.О. знаходиться кримінальне про-
вадження № 426/348/16-к стосовно Карпака Андрія Мико-
лайовича, 29.12.1981 року народження, обвинуваченого у
вчиненні злочину, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч.
1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Карпак А.М. заре-
єстрований за адресою: Луганська область, Станично-Лу-
ганський район, с. Макарове, вул. Артема, 50Г.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Карпака
Андрія Миколайовича у судове засідання, яке відбудеться
02 червня 2016 року о 14.30 год. в залі Сватівського ра -
йонного суду Луганської області, що розташований за ад-
ресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя
Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючої судді Юрченко С.О., суддів Половинки В.О., Гашин-
ської О.А.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області
знаходиться кримінальне провадження № 426/18/2016-к стосовно
Дробота Олександра Миколайовича, 21.04.1960 року народження,
обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ст. 109 ч. 1, ст.
110 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здійснювалось спеці-
альне досудове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1
КПК України. Обвинувачений Дробот Олександр Миколайович про-
живає за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Комунальна,
буд. 75, кв. 50.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський ра -
йонний суд Луганської області викликає Дробота Олександра Ми-
колайовича у підготовче судове засідання, яке розглядається в
порядку спеціального судового провадження та відбудеться 03 чер-
вня 2016 року на 10.30 годину 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 головуючої
судді Половинки В.О., суддів Пчолкіна С.А., Гашинського М.А.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської об-
ласті знаходиться кримінальне провадження № 426/20/2016-к
стосовно Пілавова Маноліса Васильовича, 24.03.1964 року на-
родження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого
ст. 109 ч. 1, ст. 110 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здійс-
нювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, перед-
баченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Пілавов Маноліс
Васильович, проживає за адресою: Луганська область, м. Лу-
ганськ, вул. Ліньова, б. 67а, кв. 24.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський
районний суд Луганської області викликає Пілавова Маноліса Ва-
сильовича у підготовче судове засідання, яке розглядається в
порядку спеціального судового провадження та відбудеться 03
червня 2016 року на 10.00 годину в залі судових засідань Сва-
тівського районного суду Луганської області, що розташований
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючої
судді Половинки В.О., суддів Пчолкіна С.А., Гашинського М.А.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської об-
ласті знаходиться кримінальне провадження № 426/351/2016-к
стосовно Литвина Сергія Анатолійовича, 02.07.1973 року народ-
ження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ст.
109 ч. 1, ст. 110 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здійсню-
валось спеціальне досудове розслідування в порядку, передба-
ченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Литвин Сергій
Анатолійович зареєстрований та проживає за адресою: Луган-
ська область, м. Луганськ, вул. Осипенка, буд. 5, кв. 214.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський
районний суд Луганської області викликає Литвина Сергія Ана-
толійовича у підготовче судове засідання, яке розглядається в
порядку спеціального судового провадження та відбудеться 03
червня 2016 року на 12.00 годину в залі судових засідань Сва-
тівського районного суду Луганської області, що розташований
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючої
судді Половинки В.О., суддів Пчолкіна С.А., Гашинського М.А.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської

області судді Гашинської О.А. знаходиться кримінальне
провадження № 426/343/16-к стосовно Кравцова Олексан-
дра Володимировича, 23.06.1953 року народження, обви-
нуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109,
ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Крав-
цов О.В. зареєстрований та проживає за адресою: Луган-
ська область, Краснодонський район, с. Новоганнівка, вул.
Радянська, 2.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Кравцова
Олександра Володимировича у судове засідання, яке від-
будеться 02 червня 2016 року о 10.30 год. в залі Сватів-
ського районного суду Луганської області, що
розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове,
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючої судді Гашинської О.А., суддів Осіпенко Л.М., Пчол-
кіна С.А.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської

області судді Гашинської О.А. знаходиться кримінальне
провадження № 426/17/16-к стосовно Ципкалова Геннадія
Миколайовича, 21.06.1973 року народження, обвинуваче-
ного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст.
110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Ципкалов
Г.М. зареєстрований за адресою: Луганська область, Крас-
нодонський район, с. Хрящувате, вул. Південна, 11.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Ципка-
лова Геннадія Миколайовича у судове засідання, яке
відбудеться 02 червня 2016 року о 10.00 год. в залі Сватів-
ського районного суду Луганської області, що розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючої судді Гашинської О.А., суддів Половинки В.О., Пчол-
кіна С.А.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської

області судді Гашинської О.А. знаходиться кримінальне
провадження № 426/21/16-к стосовно Катасанова Андрія
Васильовича, 21.06.1973 року народження, обвинуваче-
ного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 КК
України. Обвинувачений Катасанов А.В. зареєстрований за
адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Алчевська,
буд. 32.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Катаса-
нова Андрія Васильовича у судове засідання, яке
відбудеться 02 червня 2016 року о 09.30 год. в залі Сватів-
ського районного суду Луганської області, що розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючої судді Гашинської О.А., суддів Половинки В.О., Пчол-
кіна С.А.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської

області судді Юрченко С.О. знаходиться кримінальне про-
вадження № 426/340/16-к стосовно Цевенка Григорія Сер-
гійовича, 09.01.1982 року народження, обвинуваченого у
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Обвинувачений Цевенко Г.С. зареєстрований та мешкає за
адресою: Луганська область, м. Краснодон, кв. Баракова,
1/33.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Цевенка
Григорія Сергійовича у судове засідання, яке відбудеться
02 червня 2016 року о 15.00 год. в залі Сватівського ра -
йонного суду Луганської області, що розташований за ад-
ресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя
Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючої судді Юрченко С.О., суддів Половинки В.О., Гашин-
ської О.А.

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, м.
Сватове, пл.50-річчя Перемоги, 34, викликає Рого-
венкову Еллу Олегівну як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі № 426/6759/15-ц за
позовом ПАТ «ДельтаБанк» до Роговенкової Елли
Олегівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором, що відбудеться 03 червня 2016 року о
09-00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Біловодський районний суд Луганської області
викликає відповідача по справі №408/344/16-ц
(2/408/518/16) за позовом Овченко О. А. до Овченка
Максима Вікторовича (м. Горлівка Донецької об-
ласті) про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 03.06.2016 року о
10 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою:
Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська,
30.

У разі неявки справу буде розглянуто без Вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Є.О.Соболєв

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Ващенка Андрія Анатолійовича, який
зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Стаха-
нов, вул. Стаханова, буд. 7а, у судове засідання з розгляду
цивільної справи № 428/13060/15-ц за позовом Ващенко
Тетяни Вікторівни до Ващенка Андрія Анатолійовича про
надання дозволу на тимчасовий виїзд дитини за кордон, в
тому числі на окуповану територію без згоди батька, яке
відбудеться 03.06.2016 року о 13 годині 30 хвилин у при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєро-
донецьк, б-р Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане
судове засідання суд розглядатиме справу без вашої участі
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Г.Д. Скочій

Сватівський районний суд Луганської області викли-
кає Войтович Галину Федорівну як позивача та Луган-
ську міську раду як відповідача у цивільній справі 
№ 426/361/16-ц за позовом Войтович Галини Федорівни
до Луганської міської ради про визнання права власності
на квартиру в порядку спадкування за заповітом в су-
дове засідання, яке відбудеться 02 червня 2016 року о
09.00 год. в приміщенні суду за адресою: Луганська обл.,
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання суд розгля-
датиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК
України.

Суддя О.А. Гашинська

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгляда-
ються цивільні справи за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приват Банк» до Бабаєва Ва-
дима Вікторовича про стягнення заборгованості, за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приват Банк» до Нанарова Едуарда Анатолійовича про
стягнення заборгованості за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційний банк «Приват Банк» до Колаб-
ського Сергія Анатолійовича про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Бабаєв Вадим Вікторович (останнє
відоме місце проживання: 84647, Донецька область, м. Гор-
лівка, вул. Гречнєва, будинок 2, квартира 145) викликається
на 2 червня 2016 року на 08 годину 30 хвилин, до судді Кри-
вошеєва Д. А. для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач по справі Нанаров Едуард Анатолійович (ос-
таннє відоме місце проживання: 84601, Донецька область,
м. Горлівка, вул. Леніна, будинок 41, квартира 92) виклика-
ється на 2 червня 2016 року на 08 годину 40 хвилин до судді
Кривошеєва Д. А. для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач по справі Колабський Сергій Анатолійович
(останнє відоме місце проживання: 84610, Донецька об-
ласть, м. Горлівка, вул. Іловайська, будинок 2) викликається
на 2 червня 2016 року на 08 годину 50 хвилин до судді Кри-
вошеєва Д. А. для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі
повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута у їх відсутність.

Іллічівський міський суд Одеської області викликає
Степанову Галину Юріївну, 15.09.1974 р.н., останнє ві-
доме місце реєстрації: м. Чорноморськ, с. Малодолин-
ське, вул. Космонавтів, буд. 9, кв. 1, як відповідача в
судове засідання по справі № 501/262/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства «Ідея Банк» до Сте-
панової Галини Юріївни про стягнення заборгованості за
кредитним договором о 09.45 год. 17.06.2016 р. за ад-
ресою: м. Чорноморськ, вул. Праці, 10, каб. 5, зал судо-
вих засідань № 2.

Суд роз’яснює, що у разі неявки відповідача справа
буде розглянута у її відсутності.

Суддя Т.В. Ледньова

Саратський районний суд Одеської області (68200,
смт Сарата Одеської області, вул. Крістіана Вернера, 107,
суддя Смірнова І.О.) викликає в судове засідання на 06
червня 2016 року на 08 годину 30 хвилин як відповідача
Похила Володимира Івановича, який проживає в м. Ма-
кіївка, вул. Одеська, 60 Донецької області по цивільній
справі за позовом Орловської Ольги Андріївни до По-
хила Володимира Івановича про стягнення аліментів на
утримання неповнолітніх дітей.

В разі неявки та невиконання обов’язку повідомити
суд про причину неявки справу буде вирішено без вашої
участі за наявними у справі доказами.

Суддя І.О. Смірнова

Корюківський районний суд Чернігівської області
викликає Байран Олександра Валентиновича як від-
повідача у цивільній справі № 736/528/16-ц за позо-
вом Байран Ольги Петрівни до Байран Олександра
Валентиновича про розірвання шлюбу в судове за-
сідання на 02 червня 2016 року о 09 год. 30 хв.

Адреса суду: м. Корюківка, вул. Шевченка, 66,
Чернігівської області, зал № 1, суддя Корх О.І.

Наслідки неявки в судове засідання особи, яка
бере участь у справі, передбачені ст. ст. 169, 170
ЦПК України, ст. 11185-3 КУпАП.

Білоцерківський міськрайонний суд Київської об-
ласті повідомляє як відповідача Гриба Артура Сергі-
йовича про те, що розгляд справи за позовом ПАТ
«Державний експортно-імпортний банк України»
про стягнення заборгованості відбудеться
30.05.2016 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні Біло-
церківського міськрайонного суду Київської області
за адресою: м. Біла Церква, вул. Турчанінова, 7, зал
судових засідань № 6, суддя Кошель Б.І.

В разі неявки відповідача до суду без поважних
причин справу буде розглянуто в його відсутність.

Суддя Кошель Б.І.

Повідомляємо, що 24.06.2016 р. об 11.00 год. у
приміщенні Ужгородського міськрайонного суду за
адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Загор-
ська, 53 (каб. № 38), буде розглядатися цивільна
справа за позовом Прибиславчької Надії Сергіївни
до Футуйма Богдана Романовича, Футуйма Олени
Іштванівни, Тарнівецької сільської ради Ужгород-
ського району Закарпатської області про визнання
правочинів недійсними та визнання права власності.

Суддя Бедьо В. І.

Токмацький районний суд викликає у судове за-

сідання на 09 годину 30 хвилин 31 травня 2016 року

до Токмацького районного суду (м. Токмак, вул. Во-

лодимирська, 28, каб. № 7) як відповідача Доценка

Василя Анатолійовича та третьої особи: ТОВ «Волот»

по справі за позовом ПАТ «Універсал Банк» до До-

ценка Василя Анатолійовича, за участі третьої особи:

ТОВ «Волот», про стягнення заборгованості.

Суддя Гавілей М.М.

Оболонський районний суд м. Києва викликає в судове засідання
Попова Євгена Володимировича, Попову Лілію Миколаївну як відпові-
дачів по цивільній справі № 2/756/3232/16 (756/4514/16-ц) за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» до Попова Євгена Володимировича, Попової Лілії
Миколаївни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 06 червня  2016 р. о 14.00 годині в
приміщенні Оболонського районного суду м. Києва за адресою: м.
Київ, вул. М. Тимошенка, 2-є, каб. 15.

Суддя Д.Г. Камбулов

Старобільський районний суд Луганської області викликає Байова Ігоря
Олександровича, який мешкає за адресою: Луганська обл., смт Новоайдар,
вул. Ювілейна, буд. 45, як відповідача у судове засідання по цивільній справі
431/4037/14ц. провадження 2/431/346/16 р. за позовом КС «Імперіал ЛТД»
до Байова І.О. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке
відбудеться 30 травня 2016 року о 08 годині 00 хв. в приміщенні суду за ад-
ресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру (Пролітарська), 38-а.

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

Суддя Олійник С.В.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні спеціального 
досудового розслідування

Немодрук Ігор Володимирович, 14.08.1965 р.н., зареєстрований за
адресою: Одеська область, м. Роздільна, пров. Шкільний, буд. 22, кв.
5, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України вам не-
обхідно з’явитися 27 травня 2016 року о 16 год. 00 хв. до ст. слідчого
в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Васильченко В.В. за адресою: м.
Одеса, вул. Єврейська, 43, каб. № 14, р.т. (048)7792505, для ознайом-
лення з матеріалами спеціального досудового розслідування
№22016160000000031 від 21.01.2016 за ч. 1 ст. 258-3 КК України.
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Здолбунівський районний суд Рівненської області
викликає як відповідача Ничика Олександра Вікто-
ровича по справі за позовом ПАТ “Приватбанк” на
30.05.2016 року на 10 год. 50 хв. в приміщення суду
за адресою: м. Здолбунів, вул. Незалежності, 10, Рів-
ненської області.

У разі неявки в судове засідання суд розглядатиме
справу без участі відповідача на підставі наявних у
справі доказів, відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Суддя І.М.Мичка

Здолбунівський районний суд Рівненської області
викликає як відповідача Єгорова Олександра Вікто-
ровича по справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
на 30.05.2016 року на 10 год. 35 хв. в приміщення
суду за адресою: м. Здолбунів, вул. Незалежності,
10 Рівненської області.

У разі неявки в судове засідання суд розглядатиме
справу без участі відповідача на підставі наявних у
справі доказів, відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Суддя І.М.Мичка

Публічне акціонерне 

товариство 

«Марфін Банк» 
оголошує тендер 

на виготовлення дизайну продукції та послуг

Банку у 2016-2017 рр. Умови проведення тендеру

розміщені на сайті www.marfinbank.ua

У подільському районному суді м. Києва 23 чер-

вня 2016 року о 12 год. 30 хв., під головуванням

судді Богінкевич С. М., буде розглядатись цивільна

справа за позовом Публічного акціонерного това-

риства «Державний експортно-імпортний банк Ук-

раїни» до Семенюка Сергія Валерійовича про

стягнення заборгованості. Явка вищезазначених осіб

(сторін по справі) у судове засідання обов’язкова.

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає Ілюковича Павла Павловича, Савченко Тетяну
Олексіївну як відповідачів у судове засідання для роз-
гляду цивільної справи ЄУ №420/42/16-ц (провадження
№ 2/420/275/16) за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Ідея Банк» до Ілюковича Павла Павловича,
Савченко Тетяни Олексіївни про звернення стягнення на
предмет застави, яке відбудеться 30 травня 2016 року о
09 год. 00 хв. в приміщенні Новопсковського районного
суду за адресою: вул. Українська, 28, смт Новопсков Лу-
ганської області.

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

Суддя Р.Р. Потапенко

Старокостянтинівський районний суд Хмельниць-

кої області викликає Сергеєва Дениса Володимиро-

вича як відповідача по справі за позовом Галченка

Сергія Олексійовича про стягнення боргу. Судове за-

сідання відбудеться 13 червня 2016 року о 15 годині

30 хвилин в приміщенні суду за адресою: м. Старо-

костянтинів, вул. Миру, 9.

Суддя Є. М. Андрощук

Старокостянтинівський районний суд Хмельниць-

кої області викликає Сергеєва Дениса Володимиро-

вича як відповідача по справі за позовом

Попельнюка Руслана Володимировича про стяг-

нення боргу. Судове засідання відбудеться 13 червня

2016 року о 16 годині 00 хвилин в приміщенні суду

за адресою: м. Старокостянтинів, вул. Миру, 9.

Суддя Є. М. Андрощук

Ірпінський міський суд викликає Волинського Олексан-
дра Йосиповича, останнє відоме місце проживання: 08200,
м. Буча Київська обл., пр-т Революції, 1 «а», як відповідача
по справі за позовом Моторного (Транспортного) страхо-
вого бюро України до Волинського Олександра Йосипо-
вича про відшкодування в порядку регресу витрат,
пов’язаних з виплатою страхового відшкодування, в су-
дове засідання, яке відбудеться 14.06.2016 р. о 09 год. 30
хв. в приміщенні Ірпінського міського суду, за адресою: 
м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7. У разі неявки справу буде
розглянуто у відсутності відповідача. У зв’язку з розміщен-
ням оголошення в газеті учасники процесу вважаються на-
лежним чином повідомленими про дату судового
засідання.

Суддя Н. Ф. Карабаза

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове,
пл.50-річчя Перемоги, 34, викликає як відповідача Зе-
ніну Наталію Геннадіївну, ідентифікаційний номер:
2797410309 в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/6955/15-ц за позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» до
Зеніної Наталії Геннадіївни про стягнення кредитної за-
боргованості за кредитним договором, що відбудеться
03 червня 2016 року о 09-00 год.

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

Суддя О. М. Попова

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті повідомляє, що 16 жовтня 2015 року розгля-
нуто заяву Філонова Сергія Володимировича про
поновлення строку для пред’явлення виконавчого
документа, виконавчого листа, до виконання по ци-
вільній справі за позовом Філонова Сергія Володи-
мировича до Саргсяна Беніка Нориковича про
стягнення заборгованості за борговими розписками
та винесено ухвалу про задоволення заяви в по-
вному обсязі. 

Суддя Максименко О. Ю.

Канівський міськрайонний суд викликає як від -
повідача Леонович Валентину Олексіївну по справі 
№ 697/2236/15-ц за позовом Леонович Ірини Віталіївни
до Леонович Валентини Олексіївни про визнання права
власності на нерухоме майно в судове засідання, яке від-
будеться 02.06.2016 року об 11 год. 00 хв. та 03.06.2016
року об 11 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: Чер-
каська область м. Канів, вул. Успенська, 11 (Леніна, 88).

Після опублікування оголошення в пресі відповідач
вважається повідомленим про час і місце розгляду
справи. У разі неявки відповідача  справа розглядати-
меться за наявними матеріалами, на підставі ст.169 ЦПК
України.

Суддя Г. С. Русаков

В провадженні Бориспільського міськрайонного
суду перебуває цивільна справа за позовом публіч-
ного акціонерного товариства «Страхова компанія
«Провідна» до Кротенка Дмитра Сергійовича про
відшкодування шкоди.

У зв’язку з цим суд викликає Кротенка Дмитра
Сергійовича у судове засідання, що відбудеться о 9
годині 00 хвилин 31 травня 2016 року за адресою:
м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, 10, каб. №7. 

Суддя Борець Є. О.

Вінницький міський суд Вінницької області (21000, 
м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, 3-й поверх, зал № 25)
викликає в судове засідання на 31 травня 2016 року на
12.30 год. відповідача Мовсесяна Андрія Аліковича,
13.07.1985 р.н. (останнє місце реєстрації: м. Донецьк,
вул. Багратіона, буд. 5 а) у цивільній справі
№127/3607/16-ц за позовом Гнатюк-Мовсесян Катерини
Петрівни до Мовсесяна Андрія Аліковича про розірвання
шлюбу та стягнення аліментів.

У разі неявки Мовсесяна А.А. справа буде розглянута
у його відсутність з ухваленням заочного рішення.

Суддя О.С. Вохмінова

Вишгородський районний суд Київської області пові-
домляє, що Лобзенко Валентину Василівну викликають
в судове засідання як відповідача у цивільній справі за
позовом Кравченка Павла Вікторовича до фізичної
особи-підприємця Лобзенко Валентини Василівни про
захист прав споживачів, про розірвання договору, від-
шкодування матеріальної шкоди та неустойки.

Судове засідання відбудеться 06 червня 2016 року о
14 годині 00 хвилин, за адресою: м. Вишгород, вул. Кур-
гузова, 7, кабінет № 17.

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

Суддя М.Б. Баличева

Оболонський районний суд м. Києва викликає як
відповідача Блувштейна Дмитра Дмитровича по ци-
вільній справі № 2/756/2118/16, за позовом Чечурин-
ської Тетяни Андріївни до Блувштейна Дмитра
Дмитровича, третя особа служба у справах дітей
Оболонської районної у м. Києві державної адмініс-
трації, про позбавлення батьківських прав, розгляд
якої призначено 9.06.2016 о 14.15 год. Адреса суду:
м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. №18, суддя Жук
М.В. У разі неявки справу буде розглянуто за відсут-
ності відповідача.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ КП «ПриватБанк» до Чубенка Євгена Вікторовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі Чубенко Євген Вікторович, що мешкає
за адресою: м. Бахмут Донецької області, вул. Чайковського,
75, кв. 10, викликається на 8.15 годину 31 травня 2016 року
до суду, каб. № 306, для участі у розгляді вказаної справи по
суті.

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

Суддя О. М. Павленко

Попаснянський районний суд Луганської області пові-
домляє, що 16 лютого 2016 року Попаснянським район-
ним судом Луганської області було ухвалено заочне
рішення по цивільній справі № 423/1615/15-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний
банк України» в особі філії — Луганського обласного уп-
равління АТ «Ощадбанк» до Кондратюк Катерини Яківни
про стягнення заборгованості за договором, третя особа
— Товариство з обмеженою відповідальністю «Сільсько-
господарське підприємство «ДОНБАСАГРО».

Рішення може бути оскаржене до апеляційного суду Лу-
ганської області шляхом подання апеляційної скарги через
Попаснянський районний суд протягом десяти днів з дня
опублікування оголошення.

Голова суду І. В. Лизенко 

Жидачівський районний суд Львівської області викликає
в судове засідання як відповідача Гординську Людмилу Ми-
хайлівну, 01.08.1966 р.н., жительку: м. Жидачів, вул. Клубна,
5/8, Жидачівського району, Львівської області (м. Львів, вул.
Франка, 75/6) у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПРИ-
ВАТБАНК» до Гординської Людмили Михайлівни про стяг-
нення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 30 травня 2016 року о 09
год. 00 хв. у приміщенні Жидачівського районного суду за
адресою: м. Жидачів, вул. Я. Мудрого, 20, Львівська область.

У разі неявки в судове засідання без поважних причин або
не повідомлення суду про причини неявки, справу буде роз-
глянуто за її відсутності на підставі наявних в справі доказів.

Суддя О.Й. Галій

Жидачівський районний суд Львівської області викли-
кає в судове засідання як відповідача Гнатюка Володимира
Степановича, 26.04.1976 р.н., жителя: с. Підліски, Жида-
чівського району, Львівської області у цивільній справі за
позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Гнатюка Володимира
Степановича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 30 травня 2016 року о 09
год. 30 хв. у приміщенні Жидачівського районного суду за
адресою: м. Жидачів, вул. Я. Мудрого, 20, Львівська об-
ласть.

У разі неявки в судове засідання без поважних причин
або не повідомлення суду про причини неявки, справу буде
розглянуто за його відсутності на підставі наявних в справі
доказів.

Суддя О.Й. Галій

Артемівським міськрайонним судом Донецької
області викликається до суду:

— Соломатіна Ольга Анатоліївна (останнє відоме
місце проживання: 84546, Донецька обл., м. Соле-
дар, вул. Горького, буд. 3, кв. 5) на 08 годину 00 хви-
лин 30.05.2016 р., для участі у розгляді справи 
№ 219/2464/16-ц по суті за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Суддя Харченко О.П.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду зна-
ходиться цивільна справа № 310/2711/16-ц за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПРИВАТБАНК» до Рюмшина Віктора Івановича про стяг-
нення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 07.06.2016 р. о 14 годині
00 хвилин в приміщенні Бердянського міськрайонного суду
за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консуль-
ська, 64, каб. 406, суддя Троценко Т.А. тел. (код 06153)
3-55-31.

Суд викликає Рюмшина Віктора Івановича як відповідача.
Явка відповідача до суду є обов’язковою. В разі неявки

відповідача справа буде розглянута за наявними матеріа-
лами.

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

Суд викликає як відповідача Пивоварова Сергія Вік-
торовича в судове засідання, яке відбудеться 03.06.16
року о 09.30 годині в приміщенні Бердянського міськ-
районного суду за адресою: Запорізька область, м. Бер-
дянськ, вул. Консульська, 64, каб. 506. Суддя Ревуцький
С.І. тел. (код 06153) 3-51-09. Явка до суду є обов’язко-
вою. В разі неявки справа буде розглянута за наявними
матеріалами в заочному порядку.

Щорський районний суд Чернігівської області викликає
як відповідача Кириченка Сергія Миколайовича (останнє
відоме місце знаходження: с. В. Щимель, вул. Слави 19,
Щорського району, Чернігівської області ) по цивільній
справі за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Кириченка
Сергія Миколайовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 30 травня 2016 року о
09.00 год. у приміщенні суду за адресою: м. Щорс, вул. 30
років Перемоги, 37б (Суддя Чигвінцев М.С.).

Попереджаємо, що у разі неявки відповідача Кириченка
Сергія Миколайовича в судове засідання без поважних
причин або неповідомлення про причини неявки, справу
буде розглянуто у його відсутності, за наявності доказів,
що містяться в матеріалах справи.

Суддя М.С. Чигвінцев

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як
відповідача Зейналова Е.К. по справі за позовом
МТСБУ до Зейналова Е.К. про відшкодування в по-
рядку регресу витрат, пов’язаних з регламентною
виплатою. Судове засідання відбудеться 16.06.2016
р. об 11 год. 00 хв. у приміщенні Суворовського ра -
йонного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса; вул.
Чорноморського козацтва, 68, зала судових засідань
№ 8. У разі неявки Зейналова Е.К., судове засідання
буде проведене у його відсутність.

Суддя Аліна С.С.

Середино-Будський районний суд Сумської області
викликає як відповідачку Менькову Ганну Іллівну, 9 січня
1992 року народження, уродженку та мешканку с. Ро-
машкове С-Будського району Сумської області, у судове
засідання на 6 липня 2016 року о 14 годині, яке відбу-
деться в приміщенні Середино-Будського райсуду за ад-
ресою: м. Середина-Буда, вул. Троїцька, 16 Сумської
області, у справі за позовом Органу опіки та піклування
С-Будської РДА в інтересах малолітньої Менькової
Орини Олександрівни про позбавлення батьківських
прав та стягнення аліментів.

У разі неявки в судове засідання відповідачки справа
буде розглянута в її відсутність.

Суддя Швець І. Є.

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київ-
ської області викликає в судове засідання як відповідача
гр. України Карпенко Наталію Олександрівну, 06.11.1992
року народження, останнє відоме місце реєстрації про-
живання: Київська область, с. Положаї, Переяслав-
Хмельницького району, вул. Космонавтів 46 у справі за
позовом Приватного акціонерного товариства «Комер-
ційний банк «Приватбанк» до Карпенко Наталії Олексан-
дрівни про стягнення боргу на 09.00 год. 03 червня 2016
року.

У разі неявки відповідача у судове засідання суд роз-
гляне справу на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Рева О.І.

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської об-
ласті повідомляє, що 05 липня 2016 року о 09 годині 00
хвилин у приміщенні Івано-Франківського міського суду
Івано-Франківської області за адресою: м. Івано-Фран-
ківськ, вул. Грюнвальдська, 11, перший поверх, зал № 9,
розглядатиметься цивільна справа за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Думницького Сергія Івановича про стяг-
нення заборгованості.

У судове засідання викликається як відповідач Дум-
ницький Сергій Іванович.

У разі неявки відповідача справа розглядатиметься за
його відсутності.

Згідно ч. 2 ст. 77 ЦПК України сторони зобов’язані по-
відомити суд про причини неявки у судове засідання.

Суддя Мелещенко Л.В.

Малиновський районний суд м. Одеси викликає Єр-
моленко Ірину Павлівну, 02.03.1971 року народження,
останнє відоме місце проживання: Одеська область 
м. Ізмаїл, вул. Щепкіна, буд. 21, у судове засідання по
цивільній справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Комерційний банк «Приватбанк» до Єрмо-
ленка Ігоря Валерійовича, Єрмоленко Ірини Павлівни
про стягнення заборгованості, яке призначене до слу-
хання на 03.06.2016 р. о 10 год. 30 хв. у залі № 209 суду
за адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 1-а.

У разі неявки у судове засідання без поважних при-
чин, розгляд справи буде проведено за вашої відсутності
за наявними у справі доказами.

Суддя Леонов О.С.

Приморський районний суд м. Одеси викликає

06.06.2016 року о 12.00 год. в судове засідання меш-

канця м. Одеси Тягура Михайла Михайловича як від-

повідача по цивільній справі № 522/317/16-ц про

відшкодування збитків, завданих умисним невико-

нанням договору зберігання, втратою автомобіля.

Адреса суду: вул. Балківська, 33, м. Одеса, зала су-

дового засідання 224.

Суддя Н.А. Ільченко

Чернігівський районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання, яке відбудеться о 09.00 год.
30 травня 2016 року в приміщенні Чернігівського ра -
йонного суду Запорізької області за адресою: Запорізька
область, смт Чернігівка, вул. Соборна (Леніна), буд. 391,
Миронова Анатолія Анатолійовича, останнє відоме місце
реєстрації: Запорізька область, смт Чернігівка, вул. Со-
борна (Леніна), буд. 347-а, кв. 4, як відповідача по ци-
вільній справі № 329/357/16-ц за позовом Степаненко
Зої Олександрівни до Миронова Анатолія Анатолійовича
про визнання особи такою, що втратила право користу-
вання житловим приміщенням.

Суддя С.І. Глянь

Новоайдарський районний суд повідомляє, що 10
травня 2016 року ухвалено заочне рішення по справі
номер 419/629/16-ц, провадження 2/419/118/2016 за
позовом Бєрьозкіної Олени Іванівни до Бєрьозкіна
Сергія Олександровича про розірвання шлюбу, яким
позов задоволено.

Заочне рішення можливо переглянути судом, що
його ухвалив за поданою протягом 10 днів з дня
опублікування оголошення, письмовою заявою від-
повідача. У разі відсутності такої заяви, після закін-
чення вказаного строку, рішення набирає законної
сили.

Суддя О.М. Іванова

Сватівський районий суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає Сакун В’ячеслава Вале-
рійовича, як відповідача в судове засідання по цивільній
справі № 426/2315/16-ц за позовом Моторне (транспор-
тне) страхове бюро України до Сакун В’ячеслава Валері-
йовича про відшкодування в порядку регресу витрат
пов’язаних з виплатою страхового відшкодування, що
відбудеться 01 червня 2016 року о 15.30 год.

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

Суддя А.С. Река
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 26 ТРАВНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +9 +14    +20 +25
Житомирська +9 +14    +20 +25
Чернігівська +9 +14    +20 +25
Сумська +9 +14    +20 +25
Закарпатська +9 +14    +20 +25
Рівненська +9 +14    +20 +25
Львівська +9 +14    +20 +25
Івано-Франківська +9 +14    +20 +25
Волинська +9 +14    +20 +25
Хмельницька +9 +14    +20 +25
Чернівецька +9 +14    +20 +25
Тернопільська +9 +14    +20 +25
Вінницька +9 +14    +20 +25

Oбласть Нiч          День
Черкаська +9   +14   +20  +25
Кіровоградська +9   +14   +20  +25
Полтавська +9   +14   +20  +25
Дніпропетровська +9   +14   +20  +25
Одеська +9   +14   +17  +22
Миколаївська +9   +14   +17  +22
Херсонська +9   +14   +17  +22
Запорізька +9   +14   +17  +22
Харківська +9   +14   +20  +25
Донецька +9   +14   +20  +25
Луганська +9   +14   +20  +25
Крим +9   +14   +17  +22
Київ +11   +13   +22  +24

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Українка 
Музичук —
найкраща
шахістка
року

ХІД КОРОЛЕВОЮ. Всесвітня
федерація шахів (ФІДЕ) оголо-
сила, що українка Марія Музи-
чук стала володарем нагороди
«Каїса», яку присуджують най-
кращій шахістці світу за підсум-
ками року, що минув. Про це по-
відомляє офіційний сайт ФІДЕ.

Як відомо, 23-річна львів’янка у 2015 році стала переможни-
цею чемпіонату світу в Сочі і отримала титул гросмейстера. Та-
кож Музичук посіла друге місце на першому етапі жіночого Гран-
прі ФІДЕ, який проходив у Монако. Крім того, українка здобула
золоту медаль за кращий результат на першій дошці під час єв-
ропейського командного чемпіонату 2015 року в Рейк’явіку.

Хоча Марія й не змогла захистити свій титул, програвши у
матчі за шахову корону цьогоріч у Львові китаянці Хоу Іфань, во-
на залишається на вершині жіночих шахів, входячи до першої
трійки в рейтингу ФІДЕ. У топ-20  цього місяця входить і Наталія
Жукова (19-та, 2489). Анна Ушеніна 37-ма, 2450). Інна Гапоненко
долає вгору майже десять пунктів (54-та, 2415). А Тетяна Васи-
левич трохи віддалилася від лінії вильоту з топ-100 Контакти 
(93-тя, 2367). Єдиною, хто незмінно залишився на своєму місці,
є Анна Музичук (6-та, 2555).

На жаль, у  наших чоловіків спостерігається регрес у пози-
ціях. З восьми українських гросмейстерів шестеро втратили
місця в рейтингу ФІДЕ. Найвище місце серед українців посідає
Павло Ельянов, який другий місяць поспіль розташувався на
12-му рядку. 

Першими номерами в топ-100 світу у жінок і чоловіків зали-
шаються Хоу Іфань (Китай, 2663) і Магнус Карлсен (Норвегія,
2851).

У сотню найсильніших юнаків входять Ілля Нижник та Олек-
сандр Бортніков. А  серед дівчат Україну представляють  відразу
п’ять шахісток: Юлія Осьмак, Наталка Букса, Марія Танцюра,
Олена Мартінкова й  Ірина Барчук.

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

Чардаш запалює серця
МИСТЕЦТВО. Національна оперета здружує Україну з Європою

Олег ЛИСТОПАД,
«Урядовий кур’єр»

Оркестр мав фантастич-
ний вигляд. На вдало

підсвіченій кількома криш-
талевими люстрами сцені
—  постаті музикантів у
чорно-білих строях із чер-
воними метеликами або ша-
ликами. Зблискують золо-
том духові інструменти,
срібними променями гука-
ють до неба смички струн-
них. Звучить класична му-
зика. А хочеться зірватися з
місця і танцювати (хто не
вміє — принаймні стрибати
або кружляти). Бо викону-
ють мелодії, основа яких —
угорські нестримні мотиви.
Це Національна опере -
та влаштувала захопливу
подорож у країни запальної
музики й танців Угорщини.
Цього вечора глядачі зану-
рилися в особливу атмос-
феру, адже концерт поєд-
нав композиторів різних ча-
сів, стилів і жанрів.

Укотре вразив народний
артист України Святослав
Литвиненко,  який висту-
пив і як один з безпосеред-
ніх учасників дійства
(усього у концерті було за-
діяно п’ятеро диригентів), і
як диригент-постановник.
Ось Святослав Іванович,
якому цього року виповни-
лося 74, задумливо, ти-
хенько, наче крадучись, іде
до диригентського пульта.

Стає на місточок. І раптом,
розправивши плечі, невпіз-
нанно змінюється, коли
енергійно і водночас плавно
починає вимахувати своєю
чарівною паличкою,  наче
здатною керувати всіма
музичними стихіями.

У виконанні оркестру
Національної оперети зву-
чала музика одного з най-
відоміших угорців XIX ст.
Ференца Ліста, який під-
корив світ своїми блиску-
чими віртуозними ком -
позиціями. Поціновувачі
змо г ли насолодитися тво-

рами угорських компози-
торів-новаторів XX ст. Бе-
ли Бартока та Золтана Ко-
дая, які майстерно поєд-
нували елементи угор-
ського фольклору із су-
часними композиторськи-
ми техніками.

У другій частині концер-
ту оркестр зайняв своє
традиційне місце в оркес-
тровій ямі, а сцену окупу-
вали балет та українські й
угорські актори, які пока-
зали феєричне вміння до-
вершено співати, виконую-
чи фантастично складні па.

Солісти Будапештського
театру оперети і мюзиклу
довели, що оперета в Угор-
щині  —  улюблений, з гли-
бокими традиціями жанр.

Наші земляки, виконую-
чи твори Ференца Легара,
Імре Кальмана, Пала Аб-
рахама, теж не підвели.
Недарма про виступи на-
ших артистів у Будапешті
дуже тепло відгукнувся на
прес-конференції перед
виставою директор з мар-
кетингу Будапештського
театру оперети і мюзиклу
Андраш Сентпетері.

Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»

Вшанування визначної
й багатогранної постаті

Адальберта Ерделі, ви-
вчення та популяризація
спадщини корифеїв закар-
патської художньої шко-
ли, представлення акту-
альних досліджень провід-
них учених і мистецтво -
знавців України й закор-
доння та живі фахові дис-
кусії — те, що зробило
конференцію «Ерделівські
читання» цікавою. Науко-
во-практичні студії з учас-
тю провідних мистецтво -
знавців, педагогів мис-
тецьких вишів, художни-
ків, журналістів, які ви-
світлюють культурницьку
тематику, рік у рік збира-
ють дедалі більшу кіль-
кість учасників. Нині їх по-
над 150, частина бере
участь заочно, надавши
для конференції свої пра-
ці. Гео графія учасників
об’єднала 10 країн: По-

льщу, Словаччину, Чехію,
Угорщину, Румунію, Іта-
лію, Швейцарію, США,
Ірак і, звісно, Україну.

— Теперішні читання
відбуваються напередодні
125-річчя з дня народ-
ження Адальберта Ерделі
— художника і мислите-
ля, який став одним із за-
сновників відомої закар-
патської школи живопису.
Символічно й те, що ви-
повнюється 70 років ство-
рення у краї за Карпата-
ми першого офіційного
мистецького навчального
закладу, — сказала у ві-
тальному слові начальник
управління культури обл -
держадміністрації Вікто-
рія Фролова. 

Вона привітала колектив
Закарпатського худож-
нього інституту із втілен-
ням мрії не одного творчо-
го покоління — створен-
ням на базі вишу академії.
Про це мріяв і навіть зро-
бив спроби реалізувати за-
дум (але радянська влада

дозволила мати в Ужгоро-
ді лише училище) сам
Адальберт Ерделі. 

— Тепер ми з гордістю
можемо стверджувати, що
в області представлено по-
вну вертикаль художньої
освіти — від шкіл естетич-
ного виховання і до найви-
щої сходинки професійно-
го художнього вишколу, —
додала Вікторія Фролова. 

— Справді, ми наполег-
ливо йшли до того, щоб го-
ловний навчальний за-
клад краю з підготовки
художників став академі-
єю, як того хотів Адаль-
берт Ерделі, — сказав
очільник мистецького ви-
щого навчального закладу
професор Іван Небесник.
— Звісно, в радянські часи
такий намір був утопіч-
ним, але наша сучасна
держава в особі МОН таки
визнала спроможність ви-
щої художньої школи За-
карпаття бути академією.
До 1 червня повинні офор-
мити всі необхідні доку-

менти, затвердити статут,
виготовити печатку, і уже
наступний навчальний рік
розпочнемо в статусі За-
карпатської академії мис-
тецтв. 

У виступі Івана Небес-
ника й інших учасників
ішлося про підстави для
виокремлення закарпат-
ської художньої школи й
свідчення її визнання в
Україні та за кордоном,
про створення крайового
осередку Спілки художни-
ків України, якому незаба-
ром виповниться 70 років і
біля витоків якого теж сто-
яв Адальберт Ерделі. 

Третього дня учасники
«Ерделівських читань»
побували на малій бать-
ківщині великого Ерделі
— у селі Климовиця Ір-
шавського району, де на
подвір’ї місцевої школи
урочисто заклали капсулу
на місці встановлення
пам’ятника митцеві. Неза-
баром його почнуть спо-
руджувати.

Тріумф хорошої угорської музики на київських хвилях

Здійснилася мрія 
Адальберта Еделі
ВИЗНАННЯ. В Ужгороді буде художня академія
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