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«Я в усьому розберуся, 
тому не поспішайте 
ставити тавро»

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:

Влада хоче чути бізнес
ПАРТНЕРСТВО. Уряд налаштований на прозору та ефек-

тивну взаємодію з бізнесом і прагне створити рівні умови, 
що сприятимуть поліпшенню бізнес-клімату та відновлен-
ню економічного зростання в країні. Про це заявив Прем’єр-
міністр Володимир Гройсман під час зустрічі з представни-
ками вітчизняних підприємств. Він розповів про ухвалення 
Плану пріоритетних кроків до кінця року, де неабияку увагу 
приділено питанням дерегуляції роботи бізнесу, прозорості 
податкової та фіскальної системи: «У нас є два ключові за-
вдання: забезпечити макроекономічну стабілізацію і відно-
вити економічне зростання. Далі побудувати ефективну та 
успішну соціальну політику».

Прем’єр-міністр зазначив, що уряд планує найближчим ча-
сом укласти угоди про вільну торгівлю з Канадою та Туреччи-
ною.

Володимир Гройсман закликав представників вітчизня-
них підприємств до співпраці під час ухвалення рішень що-
до проблем національної економіки. «Ми повністю готові до 
якісного і спільного діалогу», — цитує слова Прем’єра депар-
тамент інформації та комунікацій з громадськістю Секрета-
ріату КМУ.

ЦИФРА ДНЯ

145,5 тисячі
українських військовослужбовців 

та працівників Збройних сил отримали 
на сьогодні статус учасника бойових дій  

«Усіх, хто 

має намір інвестувати 

в розвиток національної 

економіки, уряд, 

кожен чиновник буде 

на руках носити».

СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

У Дніпрі  
відбувся  
фестиваль 
військової 
авторської пісні

«УК» розпитав головного 
редактора обласної газети 
«Донеччина», як йому 
вдалося відновити випуск 
видання

Прем’єр-міністр про залучення інвестицій як один 
із головних пріоритетів економічного блоку Кабміну
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

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

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві газету можна також придбати в кіосках «Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

послуга за
приймання
передплати

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний 
індекс 40227

Передплатний індекс 
61035

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

ТЕЛЕКУР’ЄР програми головних телеканалів України 
на сторінках «Урядового кур’єра»
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3

КУЛЬТУРА

2
ВІДВЕРТО. Надія Савченко обіцяє працювати на благо України 
там, де її сили найпотрібніші, а у Верховній Раді збирається 
опікуватися проблемами української армії
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Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в су-
дове засідання відповідача по справі № 409/1195/16-ц за позовом 
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Лисицина Олексія Олексійовича про стяг-
нення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 02.06.2016 року о 10.00 год. (резер-
вна дата 06.06.2016 року о 10.00 год.) в залі суду за адресою: Луган-
ська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається як відповідач Лисицин Олексій Олексійович, останнє
місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Світла, буд. 5.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за його від-
сутності за наявними доказами.

Суддя Полєно В. С.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в су-
дове засідання відповідача по справі № 409/1186/16-ц за позовом 
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Малікова Юрія Івановича про стягнення за-
боргованості.

Судове засідання відбудеться 02.06.2016 року об 11.00 год. (резер-
вна дата 06.06.2016 року об 11.00 год.) в залі суду за адресою: Лу-
ганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається як відповідач Маліков Юрій Іванович, останнє місце
реєстрації: м. Луганськ, кв-л Щербакова, буд. 5, кв. 10.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за його від-
сутності за наявними доказами.

Суддя Полєно В. С.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в су-
дове засідання відповідача по справі № 409/1187/16-ц за позовом 
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Дурнєвої Ганни Олександрівни про стяг-
нення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 02.06.2016 року о 09.00 год. (резер-
вна дата 06.06.2016 року о 09.00 год.) в залі суду за адресою: Луган-
ська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається як відповідачка Дурнєва Ганна Олександрівна, ос-
таннє місце реєстрації: м. Луганськ, смт Ювілейне, кв-л Запорож-
ченко, буд. 4, кв. 62.

У випадку неявки відповідачки справу буде розглянуто за її відсут-
ності за наявними доказами.

Суддя Полєно В. С.

Уточнення: 
В оголошенні, на-

друкованому в № 93
від 19.05.2016 р.
Високопільський

райсуд Херсонської
обл. за позовом
ПАТ КБ «Приват-
банк» викликає

Драгуца О. П.(суддя
Дригваль В. М.),

правильно читати 
прізвище: Дрегуца
О.П., інше без змін.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля До-
нецької області, вул. Радянська, буд. 39 а) розглядає цивільну справу за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства Комерційний Банк «ПриватБанк» до Студенникової
Наталі Олександрівни про стягнення заборгованості.

Відповідач Студенникова Наталя Олександрівна, 1976 року народження, виклика-
ється на 01 червня 2016 року на 09-00 годину до Добропільського міськрайонного
суду Донецької області, кабінет № 16, для участі у розгляді справи. До розгляду ци-
вільної справи пропонується надати суду письмові пояснення та заперечення, а також
усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача необхідно повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність на підставі на-
явних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення. 

Суддя Лаврушин О. М.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка
Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу № 233/1156/16-ц за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Фірсова В.Г. про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Відповідач у справі Фірсов Віталій Григорович, 08.09.1968 р.н., останнє відоме місце
проживання якого: м. Макіївка Донецької області, вул. Чекирисова, буд. 1, кв.2, ви-
кликається до суду на 03 червня 2016 року о 08-30 годині, каб. № 15, для участі у роз-
гляді справи по суті.

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

Суддя О. С. Малінов

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгляда-
ється цивільна справа:

- за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Медведєвої Надії
Василівни про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором.

Відповідачка у справі Медведєва Надія Василівна, останнє
місце мешкання: м. Горлівка, вул. Оленіна, 18/39, виклика-
ється о 14 год. 00 хв. 02 червня 2016 року до суду для участі
у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачка по-
винна повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута за її відсутності.

Суддя Ю. В. Чернишов

Кремінський районний суд викликає Манько Ольгу
Миколаївну, яка зареєстрована за адресою: Луганська
область, м. Кремінна, вул. Менделєєва, буд. 12, кв. 2, 
як відповідача в судове засідання з цивільної справи 
№ 414/752/16-ц провадження № 2/414/259/2016 за позо-
вом Манько Ольги Миколаївни про стягнення боргу за
кредитним договором, яке відбудеться 01 червня 2016
року о 08.30 годині у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Кремінна, пл. Красна, буд. 5.

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

Суддя В. М. Ковальов

Вінницький міський суд Вінницької області викли-
кає як відповідача Приходського Юрія Олександро-
вича, останнє відоме місце проживання: м. Вінниця,
вул.Хлібна, буд. 23, в судове засідання, яке відбу-
деться 01 червня 2016 року о 09 год. 30 хв., під го-
ловуванням судді Ан О. В. (зал с/з № 22, вул.
Грушевського, 17, м. Вінниця), у цивільній справі 
№ 127/3557/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
до Приходського Юрія Олександровича про стяг-
нення боргу за кредитним договором. У випадку не-
явки в судове засідання, справа буде розглянута без
участі відповідача.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільні
справи за позовом Публічного акціонерного товариства КБ
«ПРИВАТБАНК» до Апостолової Валентини Георгіївни, Керімова
Ібрагім Мірза-огли про стягнення заборгованості.

Відповідачі по справі Апостолова Валентина Георгіївна,
08.05.1949 року народження, мешкає: м. Бахмут, пров. 1-й Ос-
тровський, 19, та Керімова Ібрагім Мірза-огли, 16.01.1954 року
народження, мешкає: м. Єнакієве, вул. Новаторів, 63, виклика-
ються на 01.06.2016 року на 09 годину 30 хвилин до суду, кабінет
№ 312, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачів, вони повинні
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розгля-
нута у їх відсутність.

Суддя Погрібна Н. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільні
справи за позовом Публічного акціонерного товариства КБ
«ПРИВАТБАНК» до Гончарової Світлани Олександрівни про стяг-
нення заборгованості.

Відповідачка по справі Гончарова Світлана Олександрівна,
11.10.1964 року народження, мешкає: Бахмутський район, с. Ни-
кифорівка, вул. Польова, 5, викликається на 01.06.2016 року на
08 годину 10 хвилин до суду, кабінет № 312, для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачки, вона повинна
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розгля-
нута у її відсутність.

Суддя Погрібна Н. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) проводить розгляд
цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «Приват Банк» до Веріча Е.Г. про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Відповідач у справі Веріч Едуард Григорович проживає за ад-
ресою: 84546, Донецька область, Артемівський район, м. Соле-
дар, вул. Комінтерна, буд. 8, викликається в судове засідання,
призначене о 13 год. 00 хв. 02.06.2016 р., до суду, каб. № 213,
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен пові-
домити суд про причину неявки. За інших обставин розгляд
справи відбудеться у його відсутності.

Суддя Чопик О. П.

Старобільський районний суд Луганської області викли-
кає відповідачів за позовами ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ
«Акцентбанк» про стягнення заборгованості, у судові засі-
дання, які відбудуться: 

02.06.2016 р.
Дзелось Іван Іванович о 14.00 
Пінчуков Сергій Іванович о 14.30 
Марков Олександр Юрійович о 15.00 
08.06.2016 р. 
Контарева Яна Миколаївна о 14.30
14.06.2016 р.
Шамрін Олег Вікторович о 14.00
Гнєдов Олександр Олександрович о 14.30

Суддя О. В. Форощук

06.06.2016 р.
Ізюменко Тетяна Миколаївна о 8.30
Черепков Олександр Вікторович о 9.00
Шишлаков Сергій Володимирович о 9.30
07.06.2016 р.
Ємельянов Євгеній Володимирович о 9.00
Присяжнюк Ірина Віталіївна о 9.30 
Зайцев Іван Олексійович о 9.45 

Суддя О. М. Березка 

06.06.2016 р. (резервне судове засідання 10.06.2016 р.)
Музика Тетяна Олександрівна о 9.00
Кущенко Олександр Анатолійович о 9.30. та 10.00 відпо-

відно
Присяжнюк Сергій Анатолійович о 10.00 та 10.30 відпо-

відно
Суддя О. О. Пелих 

02.06.2016 р.
Зубков Євген Володимирович о 10.00 
Клименко Олена Геннадіївна о 9.30
Чередніченко Олександр Миколайович о 8.30
Макаренко Олена Василівна о 9.00

Суддя В. М. Сергєєв

У разі неявки відповідача  у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справу буде розглянуто за
його відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169
ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідачі по спра-
вах вважаються належним чином повідомленими про час,
день та місце проведення судового засідання.

 оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін 
до додатка № 3 

до Закону України 
«Про Державний бюджет України на

2016 рік» 
щодо державної підтримки 
державних вугледобувних 

підприємств
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести зміни до додатка № 3 до Закону України «Про Дер-

жавний бюджет України на 2016 рік» (Відомості Верховної Ради
України, 2016 р., № 5, ст. 54) згідно з додатком до цього За-
кону.

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його

опублікування.
2. Визнати такою, що втратила чинність, статтю 32 Закону

України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (Відо-
мості Верховної Ради України, 2014 р., № 9, ст. 93, № 35, ст.
1180).

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ 
31 березня 2016 року 
№ 1063-VIII 

Додаток
до Закону України «Про внесення змін до додатку №3 до Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2016 рік» 
щодо державної підтримки державних вугледобувних підриємств»

Зміни до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» «Розподіл видатків Державного бюджету України на 2016 рік»
(тис. грн.)

Код 
програм-

ної 
класифі-
кації 

видатків  
та кредиту-

вання 
держав-
ного 

бюджету 

Код 
функціо-
нальної 
класифі-
кації 

видатків 
та 

кредиту-
вання 

бюджету 

Найменування згідно з відомчою  
і програмною класифікаціями 

видатків та кредитування 
державного бюджету 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

Разом:   
Всього 

  
видатки 

споживання 

з них: 

  
видатки 
розвитку 

  
Всього 

  
видатки 

споживання 

з них: 

  
видатки 
розвитку оплата 

праці 

комунальні 
послуги  

та 
енергоносії 

оплата 
праці 

комунальні 
послуги та 
енергоносії 

1100000   Міністерство енергетики  
та вугільної промисловості 
України 

1 539 467,3 334 266,3 29 248,0 1 349,3 1 205 201,0 470 287,4 469 485,8   1 303,2 801,6 2 009 754,7 

11110011000000   ААппаарраатт  ММііннііссттееррссттвваа  
ееннееррггееттииккии  ттаа  ввууггііллььннооїї  
ппррооммииссллооввооссттіі  УУккррааїїннии  

1 539 467,3 334 266,3 29 248,0 1 349,3 1 205 201,0 470 287,4 469 485,8   1 303,2 801,6 2 009 754,7 

1101070 0431 Реструктуризація вугільної  
та торфодобувної промисловості 

304 779,0       304 779,0 801,6       801,6 305 580,6 

1101110 0431 
Державна підтримка 
вугледобувних підприємств  
на часткове покриття витрат  
із собівартості готової товарної 
вугільної продукції 

250 000,0       250 000,0           250 000,0 

1101530 0431 
Державна підтримка будівництва 
шахти № 10 «Нововолинська» 

100 000,0       100 000,0           100 000,0 

              

 
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду 

Донецької області знаходиться цивільна справа 
№ 2/243/2212/2016 за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Ано-
хіна А. І. про стягнення заборгованості.

Розгляд справи по суті відбудеться 30.05.2016 року о
13.00 год. (додаткова дата 02.06.2016 року о 08.00 год.) у
приміщенні Слов’янського міськрайонного суду Донецької
області за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул.
Добровольського, буд. 2 (II поверх).

Явка відповідача Анохіна Андрія Івановича, 16.07.1981
р.н., остання відома адреса мешкання якого: Донецька обл.,
м. Горлівка, вул. Перемоги, 126, кв. 59, є обов’язковою. У
разі неявки відповідача справу буде розглянуто без його
участі.

Відповідачу пропонується подати свої заперечення
проти позову та докази.

При собі мати документ, що посвідчує особу.
Суддя І. М. Мінаєв

Дзержинський міський суд Донецької області
(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Колтунік Єлізавети Василівни про стягнення забор-
гованості за кредитним договором. Відповідач по
справі Колтунік Єлізавета Василівна (зареєстрована
за адресою: 83000, м. Донецьк, вул. Прожекторна,
21/71) викликається 03 червня 2016 року на 09-00
год. до суду, каб. №7, для участі у розгляді справи
по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у його відсут-
ності.

Суддя С. С. Бабенко

Жидачівський районний суд Львівської області викликає
в судове засідання як відповідача Труша Петра Ілліча,
15.04.1979 р.н., місце реєстрації: м. Жидачів, вул. Мазепи,
28, кв. 3 Жидачівського району Львівської області, по ци-
вільній справі за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Універсал Банк» до Труша Петра Ілліча про
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 03 червня 2016 року о 09
год. 00 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 неповідомлення суду про причини неявки, справу буде
розглянуто за його відсутності на підставі наявних в справі
доказів.

Суддя О. Й. Галій

Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що за
адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, в залі судових за-
сідань №19, 30.05.2016 року о 17.15 годині відбудеться підго-
товче судове засідання в кримінальному провадженні по
обвинуваченню Сіденко Ігоря Івановича у вчиненні злочинів, пе-
редбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвинувачення, об-
винувачений Сіденко Ігор Іванович та захисник Фаюра Олек-
сандр Олександрович.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливості
з’явитися до суду, просимо повідомити про причини неможли-
вості прибуття в судове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді
Курбатової І. Л., суддів Гайду Г. В., Ковальчук Л. В.

Токмацьким районним судом Запорізької об-

ласті викликається до суду Денисенко Ганна Ми-

колаївна (останнє відоме місце проживання:

87210, Донецька обл., Старобешівський р-н, с.

Мар’янівка, вул. Чкалова, буд. 34) на 10 годину

00 хвилин 01.06.2016 р. для участі у розгляді

справи № 328/1898/16-ц по суті за позовом ПАТ

КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості

за кредитним договором.

Суддя Ушатий І. Г.

Апеляційний суд Київської області (м. Київ,
вул. Володимирська, 15) викликає в судове за-
сідання як відповідача Саву Миколу Миколайо-
вича на 09:30 год. 30.05.2016 року для участі у
розгляді цивільної справи за апеляційною скар-
гою Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «Приватбанк» на заочне рішення
Васильківського міськрайонного суду Київської
області від 11 червня 2015 року у справі за по-
зовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «ПриватБанк» до Сави Миколи
Миколайовича про звернення стягнення на
предмет застави.

Суддя С. М. Верланов

Біловодський районний суд Луганської обл. ви-
кликає як відповідача у судове засідання для роз-
гляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» про стягнення заборгованості:

03.06.16 року
14.00 - Герцовський Олександр Олександрович.

Суддя Карягіна В. А.
У разі неявки відповідачів у призначений час або

неповідомлення про причини неявки справу буде
розглянуто за їх відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням цього оголошення відповідачі
по справах вважаються належним чином повідом-
леними про час, день та місце проведення судового
засідання.

Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що за ад-
ресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, в залі судових засідань
№19, 30.05.2016 року о 17:15 годині відбудеться підготовче судове
засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням Гавриша
Миколи Миколайовича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 
ст. 111, ч. 1 ст. 408, ч. 2 ст. 402 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвинувачення, обви-
нувачений Гавриш Микола Миколайович та захисник Найчук Ольга
Євгенівна.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливості
з’явитися до суду, просимо повідомити про причини неможливості
прибуття в судове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Кур-
батової І. Л., суддів Гайду Г. В., Ковальчук Л. В.
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Селидівський міський суд Донецької області (85400,
м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу
за позовною заявою Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Українська боргова компанія» до Саламаті-
ної Анжели Анатоліївни про звернення стягнення на
житлове приміщення. Відповідачка Саламатіна Анжела
Анатоліївна, зареєстрована за адресою: м. Донецьк, вул.
Челюскінців, 279/12, викликається на 07.06.2016 р. о
09.00 год. до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо заяви та докази. У випадку неприбуття до суду
вона повинна повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у її відсутність.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
вважається повідомленим про дату, час і місце розгляду
справи, і у разі неявки до суду справа може бути розгля-
нута за її відсутності.

Суддя Владимирська І. М.

Верхньорогачицький районний суд Херсонської області
викликає в судове засідання Подковальник Руслана Воло-
димировича як відповідача по справі № 651/173/16-ц за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Подковальник Руслана
Володимировича про стягнення заборгованості на
02.06.2016 року об 11.00 годині.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Верхньоро-
гачицького районного суду Херсонської області за адресою:
вулиця Леніна, 60, смт Верхній Рогачик, Верхньорогачиць-
кого району Херсонської області, суддя Загрунний В.Г.

Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням оголо-
шення про виклик відповідач вважається повідомленим про
час та місце розгляду справи, тому у випадку відсутності ві-
домостей про причину неявки Подковальник Руслана Воло-
димировича, повідомленого належним чином, або причину
неявки буде визнано судом неповажною – суд вирішить
справу на підставі наявних у ній даних чи доказів (у заоч-
ному порядку).

Суддя В. Г. Загрунний

Оріхівський районний суд Запорізької області викли-
кає Земляного Артема Миколайовича, який проживає за
адресою: 87301, Донецька обл., м. Амвросіївка, вул.Ку-
тузова, буд. 41, кв. 16, у судове засідання по цивільній
справі № 323/1658/16-ц (2/323/466/16) за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПриватБанк» до Земляного Артема Миколайовича про
стягнення заборгованостіі за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться о 10-00 годині  09 чер-
вня 2016 року у приміщенні суду за адресою: Запорізька
область, м. Оріхів, вул. Карла Маркса, 27, під головуван-
ням судді Фісун Неоніли Вікторівни, кабінет №8.

З опублікуванням оголошення про виклик  відповідач
вважається повідомленим про час та місце розгляду
справи та у випадку неявки до суду справу може бути
розглянуто за його відсутності на підставі наявних у ній
даних чи доказів (постановляє заочне рішення) на під-
ставі ст.169 ЦПК України.

Томаківський районний суд Дніпропетровської області
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Заплатова Сергія Юрійовича про стягнення забор-
гованості.

Відповідач по справі № 195/441/16-ц Заплатов Сергій
Юрійович, 08 травня 1993 року народження, останнє відоме
місце проживання: с. Новокиївка, вул. Нагорна, буд. 14, То-
маківського району Дніпопетровської області, викликається
до суду о 10 год. 00 хв. 01 червня 2016 року для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідно до ч.9 ст.74 ЦПК України, з опублікуванням
оголошення про виклик відповідач вважається повідомле-
ним про час і місце розгляду справи.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення проти
позову та докази на їх підтвердження. У випадку неявки від-
повідача в судове засідання та неповідомлення суду про по-
важну причину неявки позов буде розглянутий за його
відсутності за наявними у справі доказами.

Суддя Скрипченко Д. М.

Дочірнє підприємство «НОВИЙ ОБРІЙ» повідомляє, що
впродовж виборчого процесу на проміжних виборах на-
родних депутатів України, що відбудуться 17 липня 2016
року, надаватиме послуги з розміщення в ефірі радіо-
станції з позивними – Радио Пятница агітаційних мате-
ріалів за фіксованими цінами, що вказані нижче:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіо-
компанія «НБМ-Радіо» повідомляє, що впродовж вибор-
чого процесу на проміжних виборах народних депутатів
України, що відбудуться 17 липня 2016 року, надаватиме
послуги з розміщення в ефірі радіостанції з позивними –
Ретро ФМ агітаційних матеріалів за фіксованими цінами,
що вказані нижче:

Дочірнє підприємство «Телерадіоорганізація «До-

віра» повідомляє, що впродовж виборчого процесу на

проміжних виборах народних депутатів України, що від-

будуться 17 липня 2016 року, надаватиме послуги з роз-

міщення в ефірі радіостанції з позивними – Авторадіо

агітаційних матеріалів за фіксованими цінами, що вка-

зані нижче:

Приватне акціонерне товариство «НАШЕ РАДІО» пові-
домляє, що впродовж виборчого процесу на проміжних
виборах народних депутатів України, що відбудуться 17
липня 2016 року, надаватиме послуги з розміщення в
ефірі радіостанції з позивними – Наше Радіо агітаційних
матеріалів за фіксованими цінами, що вказані нижче:

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (суддя О. О. Наумик) викликає в судове за-
сідання, яке відбудеться 07 червня 2016 року о 09.45
год. за адресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова,
157, корп. 2, каб. 24, по справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства КБ «Приват банк» про
стягнення заборгованості, як відповідача:

Пяленко Валентину Василівну, останнє місце про-
живання: 86119, Донецька область, м. Макіївка, вул.
Паркова, буд. 9а, корп. 6.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення 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.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (85110, м. Костянтинівка Донецької області,
пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Лєвої К.Ю. про
стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачка у цивільній справі № 233/1714/16-ц
Лєвая Катерина Юріївна, 04.06.1984 р.н., зареєстро-
вана за адресою: Донецька область, м. Макіївка, м-н
Сонячний, 19, викликається у судове засідання о
08.00 год. 06.06.2016 року. Розгляд зазначеної ци-
вільної справи відбудеться в приміщенні Костянтинів-
ського міськрайонного суду Донецької області (корп.
№ 2, каб. № 16).

Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпо-
відачка повинна повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя Т. О. Мартишева

Приазовський районний суд Запорізької області викликає
як відповідача Сидоренка Андрія Анатолійовича, останнє ві-
доме місцезнаходження: Донецька область, м. Новоазовськ,
вул. Комунарів, б. 70, у судове засідання по цивільній справі
за позовом Сидоренко Наталії Миколаївни до Сидоренка Ан-
дрія Анатолійовича, 3-я особа, яка не заявляє самостійних
вимог щодо предмету спору: Орган опіки та піклування Цен-
тральної районної адміністрації Маріупольської міської ради
про позбавлення батьківських прав, яке призначене на 21
червня 2016 року о 10 годині 30 хвилин і відбудеться у при-
міщенні Приазовського районного суду Запорізької області
за адресою: вул. Пушкіна, 5, смт Приазовське, Приазов-
ського району Запорізької області.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вва-
жається 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

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (85110, м. Костянтинівка Донецької області,
пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільні справи
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Лізунова І. О.,
Марченко О. П., Лавренюка О. Д., Любимської Є. М.
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром. Відповідач у цивільній справі № 233/2026/16-ц
Лізунов Ігор Олександрович, 03.03.1967 р.н., заре-
єстрований за адресою: Донецька область, м. Макі-
ївка, с. Дзержинського, вул. Фонтанна, 25/103,
викликається у судове засідання на 08.00 год.
02.06.2016 року. Відповідач у цивільній справі 
№ 233/2024/16-ц Марченко Ольга Павлівна,
27.12.1984 р.н., зареєстрована за адресою: Донецька
область, м. Дебальцеве, м-н Східний, 10/12, викли-
кається у судове засідання на 08.15 год. 02.06.2016
р. Відповідач у цивільній справі № 233/2030/16-ц
Лавренюк Олександр Дмитрович, 11.04.1955 р.н., за-
реєстрований за адресою: Донецька область, м. Ма-
кіївка, смт Октября, вул. Кільцева, буд. 9/65, кв. 13,
викликається у судове засідання на 08.30 год.
02.06.2016 р. Відповідач у цивільній справі 
№ 233/1692/16-ц Любимська Євгенія Миколаївна,
31.08.1968 р.н., зареєстрована за адресою: Донецька
область, м. Макіївка, м-н Центральний, буд. 7, кв.
140, викликається у судове засідання на 08.45 год.
02.06.2016 р. Розгляд зазначених цивільних справ
відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськ-
районного суду Донецької області (корп. № 2, каб.
№ 16).

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідачі повинні повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута за їх відсут-
ності.

Суддя Т. О. Мартишева

Київський районний суд м. Одеси викликає як відпо-
відачів Чопову Валентину Артемівну, Чопова Сергія
Олексійовича, Коваль Анжелу Володимирівну, Коваль
Олену Олегівну, Коваль Дмитра Олеговича по справі 
№ 520/2679/16-ц за позовом Бодопрост Катерини Олек-
сандрівни до Бодопрост Олександра Григоровича, Чопо-
вої Валентини Артемівни, Чопова Сергія Олексійовича,
Коваль Анжели Володимирівни, Коваль Олени Олегівни,
Коваль Дмитра Олеговича за участю третьої особи: Тре-
тьої Одеської державної нотаріальної контори про ви-
знання договору дійсним, визнання особистої власності
та визнання права власності в порядку спадкування за
законом.

Судове засідання відбудеться 09.06.2016 р. о 10 го-
дині 00 хвилин у судді Луняченка В. О. в приміщенні Ки-
ївського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса,
вул. Варненська, 3-б, каб. 222.

Марківський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Управління Комунального
майна Луганської міської ради, яке знаходиться за
адресою: вул. Коцюбинського, 14, м. Луганськ, в су-
дове засідання для розгляду цивільної справи за по-
зовом Войтковського Олександра Валер’яновича до
Управління Комунального майна Луганської міської
ради про визнання права власності в порядку спад-
кування.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Мар-
ківського районного суду Луганської області
03.06.2016 р. о 09.00 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 Ук-
раїни.

Суддя В. М. Шкиря

Корабельний районний суд м. Миколаєва, який роз-
ташований в м. Миколаєві по вул. Самойловича, 20-А,
викликає Токареву Ірину Сергіївну та Токарева Віталія
Володимировича в судове засідання як відповідачів по
цивільній справі № 488/4504/15-ц за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 16.06.2016 р. о 10.00
годині у залі судових засідань № 8.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача Токаревої
Ірини Сергіївни: м. Миколаїв, вул. Артема, буд. 32, 
кв. 97.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача Токарева
Віталія Володимировича: м. Херсон, пр. Ушакова, 10.

Після публікації оголошення відповідачі вважаються
повідомленими про час і місце розгляду справи і у разі
неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності.

Суддя Г. М. Лазарева

Голосіївська районна в місті Києві дер-
жавна адміністрація запрошує Гончара Ігоря
Вікторовича на засідання Комісії з питань за-
хисту прав дітей, де буде розглянуте питання
про надання органом опіки та піклування
письмового висновку щодо необхідності по-
збавлення його батьківських прав відносно
малолітнього сина Гончара Кирила Ігоро-
вича, 31.03.2008 р.н.

Засідання комісії відбудеться 01.06.2016
року о 15.00 год. в приміщенні Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністра-
ції за адресою: проспект Голосіївський, 42, 4
поверх, кабінет 415. 

Голосіївська районна в місті Києві дер-
жавна адміністрація запрошує Кубу Рустєма
Барійовича на засідання Комісії з питань за-
хисту прав дітей, де буде розглянуте питання
про надання органом опіки та піклування
письмового висновку щодо необхідності по-
збавлення його батьківських прав відносно
малолітнього сина Кубу Анафі Рустємовича,
20.03.2012 р.н.

Засідання комісії відбудеться 01.06.2016
року о 15.00 в приміщенні Голосіївської 
районної в місті Києві державної адміністра-
ції за адресою: проспект Голосіївський, 42, 4
поверх, кабінет 415.

Верхньорогачицький районний суд Херсонської області ви-
кликає в судове засідання Бибик Івана Івановича як відповідача
по справі № 651/172/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Бибик Івана Івановича про стягнення заборгованості на
02.06.2016 року о 10.00 годині.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Верхньорогачиць-
кого районного суду Херсонської області за адресою: вулиця Ле-
ніна, 60, смт Верхній Рогачик Верхньорогачицького району
Херсонської області, суддя Загрунний В. Г.

Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням оголошення
про виклик, відповідач вважається повідомленим про час та
місце розгляду справи, тому у випадку відсутності відомостей
про причину неявки Бибик Івана Івановича, повідомленого на-
лежним чином, або причину неявки буде визнано судом непо-
важною — суд вирішить справу на підставі наявних у ній даних
чи доказів (у заочному порядку).

Токмацький районний суд Запорізької області викликає
в судове засідання, яке відбудеться 01 червня 2016 року о
09.00 годині в приміщенні Токмацького районного суду За-
порізької області за адресою: Запорізька область, м. Ток-
мак, вул. Володимирська, буд. 28, Вегера Дмитра
Володимировича, який зареєстрований за адресою: До-
нецька область, смт Старобешеве, просп. Донецький, 24/36,
останнє відоме фактичне місце проживання: Донецька об-
ласть, смт Старобешеве, просп. Донецький, 24/11, як відпо-
відача в цивільній справі № 328/1472/16-ц за позовом ПАТ
«Державний Ощадний банк України» в особі філії Донецьке
обласне управління АТ «Ощадбанк» до Вегера Дмитра Во-
лодимировича про стягнення заборгованості.

Суддя Погрібна О. М.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за ад-
ресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, ви-
кликає Литвиненко Ауріку Олександрівну, 05.11.1989 р.н., як
відповідача в судове засідання по цивільній справі № 426/6737/15-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства Комерційного банку
«Приватбанк» до Литвиненко Ауріки Олександрівни про стягнення за-
боргованості, що відбудеться 02 червня 2016 року о 09-00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Відповідно до ст.ст. 74-76 ЦПК України Приморський районний суд
м. Одеси (суддя Ільченко Н. А.) викликає в судове засідання як відпо-
відача Желвакова Костянтина Ігоровича по справі №511/8704/16-ц за
позовом Фокіної Вероніки Ігорівни до Желвакова Костянтина Ігоровича
про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 02 червня 2016 року об 11 год. 00 хв.
за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, каб. 224.

У випадку неявки у судове засідання зазначеної особи, справа буде
розглянута за її відсутності.

Ємільчинський районний суд Житомирської області викликає від-
повідача Ковальчук Олену Вікторівну у цивільній справі №277/241/16-ц
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ковальчук Олени Вікторівни про
стягнення заборгованості в судове засідання, яке відбудеться о 08 го-
дині 10 хвилин 02 червня 2016 року за адресою суду: Житомирська
область, смт Ємільчине, вул. Незалежності, 2. У разі неявки судове за-
сідання буде проведено за відсутності Ковальчук О. В.

Суддя І. І. Дармограй

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за ад-
ресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, ви-
кликає Гулієва Вагіфа Нушреван огли, 05.10.1965 р.н., як відповідача
в судове засідання по цивільній справі № 426/6747/15-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «Приват-
банк» до Гулієва Вагіфа Нушреван огли про стягнення заборгованості,
що відбудеться 01 червня 2016 року о 09-00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове засі-
дання, яке відбудеться 01 червня 2016 року о 13.00 годині в приміщенні Ток-
мацького районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька
область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28, Лепьохіна Віталія Мико-
лайовича (останнє відоме місце проживання: 87250, Донецька область, Ста-
робешівський район, м. Комсомольське, вул. Шевченка, буд. 35) як
відповідача в цивільній справі № 328/1994/16-ц за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Лепьохіна Віталія
Миколайовича про стягнення заборгованості.

Суддя Петренко Л. В.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове засі-
дання, яке відбудеться 01 червня 2016 року о 13.30 годині в приміщенні Ток-
мацького районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька
область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28, Вінокурова Олександра
Володимировича (останнє відоме місце проживання: 87261, Донецька об-
ласть, Старобешівський район, м. Глинка, вул. Шкільна, буд. 9) як відпові-
дача в цивільній справі № 328/1999/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Вінокурова
Олександра Володимировича про стягнення заборгованості.

Суддя Петренко Л. В.

 
Виборчі округи Грн. з ПДВ 
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ,  
одномандатний виборчий округ № 23 

0,48 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ,  
одномандатний виборчий округ № 27 

1,44 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ,  
одномандатний виборчий округ № 85 

0,84 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ,  
одномандатний виборчий округ № 114 

0,12 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ,  
одномандатний виборчий округ № 151 

0,6 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,  
одномандатний виборчий округ № 183 

0,9 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ,  
одномандатний виборчий округ № 206 

0,48 

Мережа 23,03 

 
!

 
Виборчі округи Грн. З ПДВ 
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ,  
одномандатний виборчий округ № 23 

0,72 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ,  
одномандатний виборчий округ № 27 

2,04 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ,  
одномандатний виборчий округ № 85 

1,2 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ,  
одномандатний виборчий округ № 114 

0,18 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ,  
одномандатний виборчий округ № 151 

0,84 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,  
одномандатний виборчий округ № 183 

1,2 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ,  
одномандатний виборчий округ № 206 

0,6 

Мережа 41,06 

 
 

 
Виборчі округи Грн. З ПДВ 
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ,  
одномандатний виборчий округ № 23 

0,6 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ,  
одномандатний виборчий округ № 27 

1,8 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ,  
одномандатний виборчий округ № 85 

1,08 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ,  
одномандатний виборчий округ № 114 

0,12 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ,  
одномандатний виборчий округ № 151 

0,72 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,  
одномандатний виборчий округ № 183 

1,08 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ,  
одномандатний виборчий округ № 206 

0,6 

Мережа 27,6 

 

  

 
 
 

 
 
Виборчі округи Грн. З ПДВ 
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ,  
одномандатний виборчий округ № 23 

0,72 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ,  
одномандатний виборчий округ № 27 

2,04 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ,  
одномандатний виборчий округ № 85 

1,2 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ,  
одномандатний виборчий округ № 151 

0,84 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ,  
одномандатний виборчий округ № 206 

0,72 

Мережа 47,26 
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оголошення
Краматорський міський суд Донецької області (84000, Донецька область,

м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за позов-
ною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Бабкова Олега Вікторовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. На судове засідання по даній
справі, яке призначено на 09 червня 2016 року о 08.30 годині (каб. № 26), ви-
кликається як відповідач Бабков Олег Вікторович, 10.12.1967 року народ-
ження, уродженець м. Макіївки Донецької області, останнє місце мешкання:
Донецька область, м. Макіївка-56, м-н Зелений, б.31, кв. 130. Відповідачу про-
понується надати до вищевказаної дати письмові заперечення щодо позову
та посилання на докази, якими він обґрунтовує. У випадку неприбуття, відпо-
відач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута у його відсутність.

Суддя Лутай А. М.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що
14.06.2016 року о 08 год. 00 хв. буде розглядатись цивільна
справа за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Сокирби Т.В. про
стягнення заборгованості.

Сокирба Тарас Васильович, останнє відоме місце прожи-
вання: м. Київ, вул. О. Теліги, буд. 39а, кв. 101, викликається в
судове засідання як відповідач. У випадку неявки в судове за-
сідання позов буде розглянуто у його відсутність на підставі ма-
теріалів справи.

Адреса суду: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31, каб. 308.
Суддя Н. Г. Притула

Хмельницький міськрайонний суд повідомляє Лепетуна Гри-

горія Івановича, 16.07.1969 р.н. про те, що 07 червня 2016 року

о 09 годині 30 хвилин буде слухатись справа за позовом ПАТ

«Акцент банк» до Лепетуна Григорія Івановича про стягнення

заборгованості в приміщенні суду по вулиці Кам’янецькій, 117,

м. Хмельницький, 1 поверх, кабінет № 12.

Суддя Н. М. Салоїд

Хотинський районний суд Чернівецької області викликає в
судове засідання, яке відбудеться 16 червня 2016 року о 16.30
годині в приміщенні суду за адресою: вул. Незалежності, 25А,
м. Хотин, Чернівецької області, Бойко (Демчук) Альону Алі-
мівну, 26.03.1985 року народження, останнє відоме місце про-
живання: м. Хотин, вул. Д. Галицького, буд. 7, Чернівецької
області, як відповідача по цивільній справі № 724/466/16-ц за
позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Бойко (Демчук) Альони
Алімівни, Шарган Людмили Леонідівни про стягнення заборго-
ваності.

Суддя А. І. Руснак

Біловодський районний суд Луганської області викликає як відпові-
дача Подопригору Ірину Костянтинівну для участі в цивільній справі за
позовом Подопригори Ларіона Сергійовича до Подопригори Ірини Кос-
тянтинівни, 3-я особа: ВДВС Ровеньківського МУЮ про зменшення роз-
міру аліментів на утримання дитини, яка відбудеться 01 червня 2016 року
о 08.30 годині у приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Бі-
ловодськ, вул. Комсомольська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін вони вважаються
повідомленими про час та місце слухання справи.

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

Суддя В. А. Карягіна

Попаснянський районний суд Луганської області викликає як відпові-
дача Веселова Дмитра Олександровича, який зареєстрований та мешкає
за адресою: Луганська область, місто Золоте, вул. Лізи Чайкіної, буд. 1,
кв. 1, у судове засідання по цивільній справі № 423/1230/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк»
про стягнення заборгованості за кредитним договором, що відбудеться
08 червня 2016 року о 15 год. 00 хвилин в приміщенні Попаснянського 
районного суду за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суво-
рова, 6, каб. № 4(2 поверх). 

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

Суддя В. А. Закопайло

05.07.2016 року о 10.00 годині у приміщенні Новоайдар-
ського районного суду Луганської області буде слухатись ци-
вільна справа № 419/1580/16-ц, № 2/419/248/2016 за позовом
Рехтецької Світлани Миколаївни до Рехтецького Віктора Мико-
лайовича, Герасимовича Дмитра Валерійовича, третя особа: Но-
воайдарський РС УДМС України в Луганській області про
визнання осіб такими, що втратили право користуванням жит-
ловим приміщенням та зняття з реєстраційного обліку.

Суддя Л. Д. Добривечір

Макарівський районний суд Київської області викликає за ад-
ресою: смт Макарів, вул. Фрунзе, б. 35, на 17.06.2016 року о
14.20 годині як відповідача Левицького Ігоря Бернадовича по
цивільній справі № 370/3318/15-ц за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «КРЕДОБАНК» до Левицького Ігоря Берна-
довича про стягнення заборгованості.

У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута за
відсутності вказаних осіб.

Суддя Н. Б. Мазка

Втрачений судновий білет 

на човен «Южанка», бортовий номер УПБ 431-к 

на ім’я власника Левицький Олександр Вікторович,

вважати недійсним.

Суднові реєстраційні документи

на судно з бортовим реєстраційним номером 

«ua 1329 DN», судновласник - Абрамічев В. М., 

вважати недійсними.

Втрачені суднові документи: акт технічного огляду,
судновий білет.

Зареєстрований плавзасіб в Укрморрічінспеції 
в 2008 році з бортовим реєстраційним номером

КИВ 2562 К на Рябовіла Михайла Івановича 
вважати недійсними.

Приватне акціонерне товариство 
«Європейський страховий союз»

(код ЄДРПОУ 33552636) повідомляє про зміну 
місцезнаходження. Адреса Товариства: 01030, 
м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 6.

Конотопський міськрайонний суд Сум-
ської області викликає Полякова Руслана
Івановича, 07.05.1982 року народження
(останнє відоме місце проживання: Сум-
ська область, м. Конотоп, вул. Нахімова,
46), як відповідача по цивільній справі 
№ 577/1883/16-ц за позовом ПАТ «Ак-
цент-Банк» до Полякова Руслана Івано-
вича про стягнення заборгованості за
кредитним договором у судове засідання,
яке відбудеться 21 червня 2016 року о 08
годині 30 хвилин у приміщенні суду за ад-
ресою: Сумська область, м. Конотоп, вул.
Садова, 8, каб. № 7, тел. 2-54-49, 6-31-65. 

При собі необхідно мати паспорт.
Суддя В. О. Кравченко

Сватівський районний суд Луганської об-
ласті, розташований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34,
викликає Бондаревську Олену Леонідівну як
відповідача в судове засідання по цивільній
справі № 426/2990/16-ц за позовом ПАТ «Ук-
рсобанк» до Бондаревської Олени Леонідівни
про стягнення заборгованості, що відбудеться
08 червня 2016 року об 11.30 год.; Рябова Сер-
гія Вікторовича як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі № 426/3000/16-ц за
позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Рябова Сергія
Вікторовича про стягнення заборгованості, що
відбудеться 08 червня 2016 року о 10.45 год.

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

Суддя А. С. Река

Хотинський районний суд Чернівецької
області викликає в судове засідання, яке
відбудеться 07 червня 2016 року о 16.15
годині в приміщенні суду за адресою: вул.
Незалежності, 25А, м. Хотин Чернівецької
області, Маюрко Світлану Олексіївну,
11.06.1977 року народження, останнє ві-
доме місце проживання: с. Ставчани, Хо-
тинського району Чернівецької області,
як відповідача по цивільній справі 
№ 727/561/16-ц за позовом КС «Буковин-
ський Альянс» до Маюрко Світлани Олек-
сіївни, Осовського Олега Станіславовича
про стягнення заборгованості.

Суддя А. І. Руснак

Путивльський районний суд Сумської об-
ласті викликає як відповідача фізичну особу -
підприємця Мирюгіна Ярослава Сергійовича,
останнє відоме місце проживання: вул. Су-
лицька, 29, м. Нікополь Дніпропетровської об-
ласті, у цивільній справі за позовом Осадчої
Ганни Миколаївни до фізичної особи - підпри-
ємця Мирюгіна Ярослава Сергійовича, третя
особа: Нікопольський міськрайонний центр зай-
нятості про розірвання трудового договору.

Попереднє судове засідання відбудеться
01.06.2016 р. о 09.00 годині в залі суду за адре-
сою: Сумська область, м. Путивль, вул. Курська
(вул. Кірова), буд. 54.

В разі неявки в судове засідання справа буде
розглянута на підставі наявних в ній доказів.

Суддя П. П. Гриценко

У провадженні Бердянського міськрайон-
ного суду Запорізької області знаходиться
цивільна справа № 310/2635/16-ц за позовом
ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та Гаран-
тія» до Калашникова В. В. про стягнення за-
боргованості.

Розгляд справи призначено на 02.06.2016
року о 13.00 годині в приміщенні Бердян-
ського міськрайонного суду за адресою: За-
порізька область, м. Бердянськ, вул.
Консульська, 64, зала судового засідання
411.

Суд викликає Калашникова Віктора Васи-
льовича як відповідача.

Явка до суду є обов’язковою. У разі не-
явки відповідача у судове засідання справа
буде розглянута за наявними матеріалами.

Суддя Полянчук Б. І.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає як відповідача Коваленка Василя Павло-
вича, 02.09.1975 р.н., в судове засідання, яке при-
значене на 14.00 годину 17.06.2016 року для
розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Приват-
Банк» до Коваленка Василя Павловича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, яке
відбудеться за адресою: вул. Центральна, 26а, смт
Куйбишеве, Куйбишевського району Запорізької об-
ласті.

Суддя Мальований В. О.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа
№310/2306/16-ц за позовом Приватного акціонерного
товариства «Бердянська міська стоматологічна поліклі-
ніка» до Божкова Вадима Федоровича про стягнення за-
боргованості. Судовий розгляд справи призначено на 13
червня 2016 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні Бердян-
ського міськрайонного суду за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 409. Суддя
Парій О. В., тел. (06153) 4-70-63.

Суд викликає Божкова Вадима Федоровича як відпо-
відача. Явка до  суду обов’язкова. В разі неявки справа
розглядатиметься за наявними матеріалами.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає як відповідача Гожину Яну Василівну,
13.08.1974 р.н., в судове засідання, яке призначене
на 15.00 годину 17.06.2016 року для розгляду ци-
вільної справи за позовом ПАТ «ПриватБанк» до Го-
жиної Яни Василівни про стягнення заборгованості
за кредитним договором, яке відбудеться за адре-
сою: вул. Центральна, 26а, смт Куйбишеве, Куйби-
шевського району Запорізької області.

Суддя Мальований В. О.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає як відповідача Коновалова Олександра
Олександровича, 31.05.1972 р.н., в судове засідання,
яке призначене на 16.00 годину 17.06.2016 року для
розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Приват-
Банк» до Коновалова Олександра Олександровича
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром, яке відбудеться за адресою: вул. Центральна,
26а, смт Куйбишеве, Куйбишевського району Запо-
різької області.

Суддя Мальований В. О.

Червоноармійський районний суд Житомирської області викликає відповідачку Сірик
Ларису Олександрівну, останнє відоме місце проживання: с. Стрибіж, Червоноармій-
ський район, Житомирська область, у судове засідання для розгляду цивільної справи
за позовом Сірика Андрія Івановича про розірвання шлюбу, яке відбудеться 1 червня
2016 року о 09 годині 00 хвилин у приміщенні Червоноармійського райсуду за адресою:
вул. Шевченка, 116, смт Червоноармійськ, Житомирська область.

У разі неявки відповідачки на призначений час або неповідомлення про причини не-
явки, справу буде розглянуто за її відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням оголошення, відповідач вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя О. В. Гуц

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області викликає як від-
повідача Уманця Ігоря Володимировича в судове засідання, яке відбудеться
16.06.2016 року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні Білгород-Дністровського
міськрайонного суду за адресою: м. Білгород-Дністровський, вул. Військової
слави, 27 (зал судових засідань №5), по цивільній справі за позовом  ТзДВ СТз ДВ
«Глобус» до Уманця Ігоря Володимировича про відшкодування матеріальної
шкоди в порядку регресу.

У разі неявки в судове засідання, справа може бути розглянута у вашу відсутність.
Суддя Н. В. Чебан

Втрачений судновий білет № 1006, виданий Управлін-
ням державного нагляду за безпекою мореплавства
флоту рибного господарства від 24.12.2013 р. на рибо-
ловне судно ПМБ-40, бортовий номер ЯМК 0168, фрах-
тувальник ФОП Харьковський С. В., вважати недійсним.

Втрачене посвідчення особи моряка АВ 421150, ви-
дане Іллічівським МРП від 22 липня 2014 р. на ім’я Харь-
ковського Віктора Івановича, вважати недійсним.

В провадженні Ренійського районного суду
Одеської області знаходиться цивільна справа
№ 510/540/15-ц за позовом Бостан Олександра
Миколайовича, Бостан Катерини Дмитрівни до
Пройка Віктора Івановича про визнання права
власності за набувальною давністю.

Розгляд справи призначено о 08 год. 00 хв.
06.06.2016 р. у Ренійському районному суді
Одеської області за адресою: Одеська область,
м. Рені, вул. Соборна, 122, суддя Дудник В. І.,
тел.: (04840) 4-21-29.

Суд викликає як відповідача Пройка Віктора
Івановича, остання відома адреса: Одеська об-
ласть, м. Рені, вул. Жовтнева, 32. Явка до суду
є обов’язковою. У разі неявки відповідача у су-
дове засідання справа буде розглянута без його
участі.

Святошинський районний суд м. Києва
повідомляє гр. Черв’ятюка Сергія Сергі-
йовича, зареєстрованого: м. Київ, вул.
Прилужна, 14-А, кв. 23, що судове засі-
дання щодо розгляду цивільної справи 
№ 2/759/3898/16 за позовом Рогози О. В.
до Черв’ятюка С.С. про стягнення забор-
гованості відбудеться 30 червня 2016
року о 09 год. 50 хв.

Просимо гр. Черв’ятюка С. С. з’явитися
до Святошинського районного суду 
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Якуба
Коласа, 27-А, зал № 3, з собою мати до-
кумент, який посвідчує особу.

Суддя Величко Т. О.

Сватівський районний суд Луганської об-
ласті, розташований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34,
викликає Поліщук Інну Олексіївну, ІПН:
2684312343, як відповідача в судове засідання
по цивільній справі № 426/2356/16-ц за позовом
ПАТ КБ «Приват Банк» до Поліщук Інни Олек-
сіївни про стягнення заборгованості, що відбу-
деться 01 червня 2016 року о 13.30 год;
Татькову Оксану Валеріївну, ІПН: 3189315501,
як відповідача в судове засідання по цивільній
справі № 426/2295/16-ц за позовом ПАТ КБ
«Приват Банк» до Татькової Оксани Валеріївни
про стягнення заборгованості, що відбудеться
01 червня 2016 року о 13.00 год.

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

Суддя А. С. Река

Повістка про виклик підозрюваного 
при здійсненні спеціального досудового

розслідування 
Немодрук Ігор Володимирович,

14.08.1965 р.н., зареєстрований за адре-
сою: Одеська область, м. Роздільна, пров.
Шкільний, буд. 22, кв. 5, відповідно до
вимог ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК Ук-
раїни вам необхідно з’явитися 30 травня
2016 року о 16 год. 00 хв. до ст. слідчого
в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Василь-
ченко В.В., за адресою: м. Одеса, вул. Єв-
рейська, 43, каб. № 14, р.т. (048)7792505,
для ознайомлення з матеріалами спеці-
ального досудового розслідування
№22016160000000031 від 22.01.2016 за
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Втрачений судновий білет 
на човен марки «СТРИЖ»,

державний реєстраційний номер: 
КАС-0270-К, власник ТОВ «Верхньодніп-

ровське відділення УМВСТ» 
(код ЄДРПОУ 34661287), 

вважати недійсним. 07.05.2008 року 
ТОВ «Верхньодніпровське відділення

УМВСТ» перейменовано на 
ТОВ «Регіональна компанія збереження 
та розвитку природних ресурсів», згідно 

з рішенням засновника (учасника) 
про внесення змін до установчих 

документів ТОВ «Верхньодніпровське
відділення УМВСТ» 
від 14 квітня 2008 р.

ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» 
iнформує

про введення з 01.06.2016 р. єдиних роздрібних тарифів на електроенергію 
відповідно до постанови НКРЕКП № 826 від 24.05.2016 р. 

для території України, на якій органи державної влади здійснюють 
свої повноваження

відповідно до постанови КМУ № 263 від 07.05.2015 р. та розпорядження
КМУ № 1085 від 07.11.2014 р. (із змінами)

Довідково:

Групи споживачів

Плата 1кВт-год                                  
спожитої електричної енергії 

коп. за 1к-Вт год

(без врахування ПДВ)

Для всіх груп споживачів, крім населення і 
населених пунктів

1 клас 2 клас

Для Донецької і Дніпропетровської областей 130,68 168,48

Прогнозована оптова ринкова ціна на 
електроенергію, грн/МВтг (без ПДВ)

1 236,98
Постанова НКРЕКП 

від 28.04.2016          
№ 721

Прогнозована середня закупівельна ціна 
електроенергії, грн/МВтг (без ПДВ)

1 199,53

Розрахунок згідно   
з постановою НКРЕ 

України від 
22.01.2001 №47       

(iз змінами)
Економічні коефіцієнти нормативних технологічних 

витрат електроенергії                      
Постанова НКРЕКП 

від 10.03.2016          
№ 308                  (1 клас напруги, 35кВ та вище), в.о. 0,0140

                  (2 клас напруги, менш 35кВ ), в.о. 0,0327
Тариф на передачу електричної енергiї                         

(без ПДВ)

Постанова НКРЕ 
України від 

28.04.2016 р.  № 750                            

(1 клас напруги, 35кВ та вище), грн/МВтг 11,42
                  (2 клас напруги, менш 35кВ ), грн/МВтг 60,04

Тариф на постачання електричної енергiї

                  (1 група споживачів), грн/МВтг 1,40
                  (2 група споживачів), грн/МВтг 7,01

Відповідно до Закону України «Про податок на додану вартість» на всі операції 
з продажу електроенергії встановлюється ПДВ у розмірі 20 %.

Для міського електричного транспорту застосовуються тарифи на електричну
енергію, встановлені для населення (стаття 18 Закону України від 29.06.2004 р. 
№ 1914-IV «Про міський електричний транспорт»). 
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Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) роз-
глядає цивільну справу № 2/243/2172/2016 за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Щербіни Олексія Вікторовича про стяг-
нення заборгованості. Останнє відоме місце проживання
відповідача Щербіни Олексія Вікторовича: Донецька об-
ласть, м. Горлівка, вул. Сторожева, буд. 44. Відповідач ви-
кликається до суду на 13 червня 2016 року на 09 год. 30 хв.
для участі у судовому засіданні.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття в судове засідання,
відповідач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за його відсутністю. 

Суддя О. В. Ільяшевич

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Тіткової Наталії Олександрівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачка у справі Тіткова Наталія Олександрівна, яка
мешкає за адресою: м. Часів-Яр Донецької області, вул. Олега
Кошового, 20, кв. 3, викликається на 11.30 годину 2 червня 2016
року до суду, каб. № 306, для участі у розгляді вказаної справи
по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття, відповідачка повинна по-
відомити суд про причини неявки. У разі неявки відповідачки
відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України справа буде розглянута
за її відсутності.

Суддя О. М. Павленко

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) роз-
глядає цивільну справу № 2/243/2160/2016 за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Островського Олександра Вікторовича
про стягнення заборгованості. Останнє відоме місце прожи-
вання відповідача Островського Олександра Вікторовича:
Донецька область, м. Горлівка, вул. Волкова, буд. 8. кв. 26.
Відповідач викликається до суду на 13 червня 2016 року на
10 год. 00 хв. для участі у судовому засіданні.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття в судове засідання,
відповідач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за його відсутністю. 

Суддя О. В. Ільяшевич

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) роз-
глядає цивільну справу № 2/243/2146/2016 за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Майданюк Олени Віталіївни про стяг-
нення заборгованості. Останнє відоме місце проживання
відповідача Майданюк Олени Віталіївни: Донецька область,
м. Горлівка, вул. Вишнева, буд. 1, кв. 2. Відповідач виклика-
ється до суду на 13 червня 2016 року на 10 год. 30 хв. для
участі у судовому засіданні. Відповідачу пропонується на-
дати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття в судове засідання, відповідач повинен повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за
його відсутністю. 

Суддя О. В. Ільяшевич

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Тимофєєва Олександра Пантелійовича
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі Тимофєєв Олександр Пантелійович, який
мешкає за адресою: м. Бахмут Донецької області, вул. Костян-
тинівська, 33, викликається на 10.45 годину 2 червня 2016 року
до суду, каб. № 306, для участі у розгляді вказаної справи по
суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен пові-
домити 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

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Орловського В’ячеслава Володимиро-
вича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі Орловський В’ячеслав Володимирович,
який мешкає за адресою: м. Бахмут Донецької області, пр. Чер-
воний, 36, викликається на 11.45 годину 2 червня 2016 року до
суду, каб. № 306, для участі у розгляді вказаної справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен пові-
домити 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

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Радіоновського Івана Анатолійовича
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі Радіоновський Іван Анатолійович, який
мешкає за адресою: 86400, м. Єнакієве Донецької області, вул.
Волзька, 67, викликається на 10.30 годину 2 червня 2016 року
до суду, каб. № 306, для участі у розгляді вказаної справи по
суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен пові-
домити 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

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Суворової Жанни Василівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачка у справі Суворова Жанна Василівна, яка мешкає
за адресою: м. Єнакієве Донецької області, вул. Першотравнева,
20, викликається на 11.20 годину 2 червня 2016 року до суду,
каб. № 306, для участі у розгляді вказаної справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття, відповідачка повинна по-
відомити суд про причини неявки. У разі неявки відповідачки
відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України справа буде розглянута
за її відсутності.

Суддя О. М. Павленко

Вишгородський районний суд Київської області
повідомляє, що Томка Анатолія Анатолійовича ви-
кликають в судове засідання як відповідача у цивіль-
ній справі за позовом ПАТ «Київобленерго» до
Томка Анатолія Анатолійовича про стягнення забор-
гованості.

Судове засідання відбудеться 3 червня 2016 року
о 09 годині 30 хвилин за адресою: м. Вишгород, вул.
Кургузова, 7, кабінет № 17.

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

Суддя М. Б. Баличева

Вишгородський районний суд Київської області
повідомляє, що Хилько Лідію Сергіївну викликають
в судове засідання як відповідачку в цивільній справі
за позовом ПАТ «Київобленерго» до Хилько Лідії
Сергіївни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 3 червня 2016 року
о 10 годині 00 хвилин за адресою: м. Вишгород, вул.
Кургузова, 7, кабінет № 17.

У разі неявки відповідачки без поважних причин,
справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя М. Б. Баличева

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Коростельова Володимира Володими-
ровича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі Коростельов Володимир Володимирович,
який мешкає за адресою: м. Єнакієве Донецької області, вул.
Баха, 18, кв. 2, викликається на 09.45 годину 9 червня 2016 року
до суду, каб. № 306, для участі у розгляді вказаної справи по
суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен пові-
домити 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

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Невеселого Андрія Олексійовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі Невеселий Андрій Олексійович, який меш-
кає за адресою: с. Берестове Бахмутського району Донецької об-
ласті, вул. Садова, 69, викликається на 09.00 годину 9 червня
2016 року до суду, каб. № 306, для участі у розгляді вказаної
справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен пові-
домити 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

Слов’янським міськрайонним судом Донецької об-
ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2)
розглядається цивільна справа за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» до Романова Ігоря Миколайовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі Романов Ігор Миколайович, ос-
таннє місце мешкання: м. Горлівка, вул. Стожка, 139/9,
викликається о 13 год. 30 хв. 2 червня 2016 року до суду
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Ю. В. Чернишов

Подільський районний суд м. Києва повідомляє Андрей-
ців Володимира Євгеновича, який зареєстрований за адре-
сою: м. Київ, вул. Сирецька, 124, кв. 2, що судове засідання
по справі 758/3590/16-ц за позовом Стремецької Наталії
Анатоліївни в інтересах неповнолітньої Андрейців Злати Во-
лодимирівни до Андрейців Володимира Євгеновича, третя
особа: Служба в справах дітей Деснянської районної в 
м. Києві державної адміністрації, про позбавлення батьків-
ських прав та стягнення аліментів, відбудеться 2 червня
2016 р. о 12 год. 00 хв. у приміщенні суду (м. Київ, вул. Хо-
рива, 21, каб. № 8) під головуванням судді Зарицької Ю. Л.
Ваша явка або явка вашого представника обов’язкова. В разі
неявки буде постановлено рішення.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Пащенко Тетяни Іванівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Відповідачка у справі Пащенко Тетяна Іванівна, яка мешкає
за адресою: м. Бахмут Донецької області, вул. Перемоги, 25, кв.
88, викликається на 10.30 годину 9 червня 2016 року до суду,
каб. № 306, для участі у розгляді вказаної справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття, відповідачка повинна по-
відомити суд про причини неявки. У разі неявки відповідачки
відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України справа буде розглянута
за її відсутності.

Суддя О. М. Павленко

Слов’янським міськрайонним судом Донецької об-
ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2)
розглядається цивільна справа за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» до Савіної Людмили Михайлівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Відповідачка у справі Савіна Людмила Михайлівна,
останнє місце мешкання: м. Горлівка, вул. Гагаріна,
63/51, викликається о 14 год. 30 хв. 2 червня 2016 року
до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відпові-
дачка повинна повідомити суд про причину неявки,
інакше справа буде розглянута за її відсутності. 

Суддя Ю. В. Чернишов

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської
області сповіщає, що 19 травня 2016 року Новомосковським
міськрайонним судом Дніпропетровської області під голо-
вуванням судді Парфьонова Д. О. прийнято заочне рішення
по справі № 183/1158/16 за позовом Бондаренка Сергія Лео-
нідовича до Турчанінова Анатолія Івановича, третя особа -
Товарна біржа «Українська» про визнання договору купівлі-
продажу дійсним та визнання права власності. Даним рішен-
ням були задоволені позовні вимоги Бондаренка С. Л. З
повним текстом рішення відповідач Турчанінов А. І. може
ознайомитись, звернувшись до канцелярії Новомосков-
ського міськрайонного суду Дніпропетровської області за
адресою: 51200, м. Новомосковськ, вул. Велика Ковалівка,
10-Б.

Бахмацький районний суд Чернігівської області викликає
в судове засідання Доценко Ольгу Юріївну та Омелюка Сер-
гія Володимировича, які є відповідачами у справі за позовом
Архіпової Тетяни Іванівни до Доценко Ольги Юріївни, Оме-
люка Сергія Володимировича про стягнення аліментів на ут-
римання неповнолітньої дитини. Судове засідання
відбудеться 21 червня 2016 року о 09 год. 00 хв. у примі-
щенні Бахмацького районного суду Чернігівської області за
адресою: вул. Соборності, 42, м. Бахмач Чернігівської об-
ласті. Головуючий по справі суддя Новіков О. М.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідачі
вважаються повідомленими про день, час та місце розгляду
справи і у випадку неявки до суду справа може бути розгля-
нута за їхньої відсутності.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом Публічного акціонерного то-
вариства Банк «ТРАСТ» до Журанської Валентини Іва-
нівни про стягнення заборгованості.

Відповідачка Журанська В. І. викликається до каб. 
№ 6 суду на 10 червня 2016 року о 09 годині 00 хвилин
для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідачки
справа буде розглянута в її відсутності за наявними до-
казами.

Суддя Бєлоусов А. Є.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Селіванова
Віктора Івановича, 23.04.1953 року народження, за відомос-
тями адресно-довідкового підрозділу ГУ ДМС у м. Києві та
Київській області зареєстрованим не значиться, як відпові-
дача в судове засідання по справі за позовом Товариства з
додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ВіДі-
Страхування» до Селіванова Віктора Івановича про відшко-
дування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної
пригоди, яке відбудеться під головуванням судді Лужецької
О. Р. 16 червня 2016 року о 15 год. 00 хв. за адресою: 
м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 103.

З опублікуванням оголошення, відповідач Селіванов Вік-
тор Іванович вважається повідомленим про місце, дату та
час судового розгляду справи.

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає Толмачова Євгена Васильовича, який мешкає за
адресою: Луганська обл., м. Антрацит, вул. Петров-
ського, 18/43, як відповідача у судове засідання по ци-
вільній справі № 2/431/600/16р. за позовом ПАТ
«Укрсоцбанк» до Толмачова Євгена Васильовича про
стягнення заборгованості, яке відбудеться 14 червня
2016 року о 15 годині 00 хв. в приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Пролітар-
ська, 38а.

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

Суддя О. В. Форощук

Приморський районний суд м. Одеси викликає у
судове засідання Полякова Євгена Ігоровича як від-
повідача у цивільній справі № 522/6436/16ц за позо-
вом Полякової Юлії Анатоліївни до Полякова Євгена
Ігоровича про стягнення аліментів, яке відбудеться
03.06.2016 року о 14-00 годині в приміщенні При-
морського районного суду м Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Балківська, 33, зал №105 (суддя Домусчі
Л. В.). У разі неявки відповідача без поважних при-
чин, справа буде розглянута за його відсутності.

Арцизький  районний суд Одеської області викликає Ков-
тун Андрія Валентиновича (28.07.1969 р.н., адреса: вул. Ле-
ніна, буд. № 158, с. Нова Іванівка Арцизького району
Одеської області) як відповідача по цивільній справі 
№ 492/15/16-ц за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» до Ковтун Ан-
дрія Валентиновича про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Розгляд справи призначено на
08.06.2016 р. о 09 год. 45 хв. у залі № 1 Арцизького району
Одеської області за адресою: вул. Орджонікідзе, буд. № 29,
м. Арциз Одеської області, суддя Крутова О. М., тел./факс:
(04845) 3-62-30, 3-14-38.

У разі неявки відповідача у судове засідання або непові-
домлення про причину його неявки, справа буде розглянута
у його відсутність за наявними у справі матеріалами.

Приморський районний суд міста Одеси повідомляє,
що 15 червня 2016 р. о 10 годині 00 хвилин в залі засі-
дань № 221 в приміщенні суду за адресою: місто Одеса,
вул. Балківська, 33, відбудеться слухання справи за по-
зовом  Бухтуєва Володимира Андрійовича до Козізода
Рахматулла Абібулла, ПАТ «Українська страхова компа-
нія Гарант Авто» про відшкодування шкоди, заподіяної
внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

В судове засідання у вищевказаний час викликається
як відповідач Козізода Рахматулла Абібулла. В разі його
неявки в судове засідання позов може бути розглянутий
за його відсутністю та на підставі наявних у справі дока-
зів.

Суддя Л. М. Чернявська

Оболонський районний суд м. Києва викликає як від-
повідача Смолія Анатолія Михайловича (останнє відоме
місце проживання: АР Крим, м. Саки, вул. Будівельників,
17/20, кв. 10) по цивільній справі № 2/756/2803/16, уні-
кальний № 756/3117/15 за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Універсал Банк» до Смолія Анатолія
Михайловича про стягнення заборгованості в судове за-
сідання на 05 липня 2016 року о 14 год. 00 хв.

Наслідки неявки в судове засідання передбачені 
ст. 169 ЦПК України.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб. 23.
Суддя М. М. Маринченко

Рівненський міський суд Рівненської області викликає
Нестерука Олега, 08 травня 1970 року народження, урод-
женця м. Рівне, останнє відоме місце проживання: м. Рівне,
вул. Романа Шухевича, 12, кв. 142, як відповідача в судове
засідання, яке відбудеться 08 червня 2016 року о 12 год. 00
хв. в приміщенні Рівненського міського суду Рівненської об-
ласті (м. Рівне, вул. Шкільна, 1) по цивільній справі 
№ 569/2651/16-ц за позовом Нестерук Олени Степанівни до
Нестерука Олега про розірвання шлюбу.

У разі неявки в судове засідання у вказаний час та непо-
відомлення про поважність причин неявки відповідача,
справа буде вирішена на підставі наявних у ній доказів з по-
становленням заочного рішення.

Суддя О. О. Першко

Оболонський районний суд м. Києва викликає в
судове засідання Вороніна Станіслава Юрійовича як
відповідача по цивільній справі № 2/756/3057/16
(756/4084/16-ц) за позовом Пархоменка Євгенія Ва-
сильовича до Вороніна Станіслава Юрійовича про
відшкодування матеріальної шкоди, спричиненої до-
рожньо-транспортною пригодою.

Судове засідання відбудеться 09 червня 2016 р. о
09.00 годині в приміщенні Оболонського районного
суду м. Києва за адресою: м Київ, вул. М. Тимо-
шенка, 2-є, каб. 15.

Суддя Д. Г. Камбулов

Оболонський районний суд м. Києва викликає Мат-
ковську Маргариту Ігорівну, Матковського Євгена 
Петровича як відповідачів по цивільній справі 
№ 2/756/2802/16 за позовом Публічного акціонерного
товариства «Універсал Банк» до Матковської Маргарити
Ігорівни, Матковського Євгена Петровича про стягнення
заборгованості на 17 червня 2016 року об 11.00 годині.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб. 18,
суддя К. А. Васалатій.

Наслідки неявки в судове засідання особи, яка бере
участь у справі, передбачені ст. ст. 169, 170 ЦПК України,
ст. 185-3 КпАП України.

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

Суд викликає як відповідачку Педченко Інну Олексан-
дрівну в судове засідання, яке відбудеться 03.06.16 року
о 10.45 годині в приміщенні Бердянського міськрайон-
ного 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 ма-
теріалами в заочному порядку.

Монастирищенський районний суд Черкаської об-

ласті, вулиця Соборна, 98, м. Монастирище, викликає

Галкіна Віталія Костянтиновича як відповідача на 09 го-

дину 21.06.2016 року у цивільній справі № 702/516/16-ц

за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Галкіна Віталія Кос-

тянтиновича про стягнення заборгованості за кредитним

договором.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута у

його відсутністі за наявними у справі доказами.

Суддя М. В. Бурлака

Хмельницький міськрайонний суд повідомляє, що
слухання справи №686/8461/16-ц за позовом Коваль
Наталі Василівни до Остапенко Олени Михайлівни
про стягнення боргу за договором позики відбу-
деться 08 червня 2016 року о 09 год. 30 хв. в примі-
щенні Хмельницького міськрайонного суду по вул.
Кам’янецька, 117, каб. 1.

Явка Остапенко Олени Михайлівни в судове засі-
дання обов’язкова.

Суддя О. Л. Заворотна

Глибоцький районний суд Чернівецької області викликає
Сопронюка Євгена Петровича як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі № 715/827/16-ц, провадження 
№ 2/715/447/16 за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Сопро-
нюка Євгена Петровича про стягнення заборгованості на 09
год. 30 хв. 13 червня 2016 року в зал судового засідання
Глибоцького районного суду Чернівецької області за адре-
сою: Чернівецька область, смт Глибока, вул. Борців за волю
України, 2-а.

Останнє відоме місце проживання Сопронюка Євгена
Петровича: с. Привороки Глибоцького району Чернівецької
області.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута за на-
явними матеріалами в заочному порядку.

Суддя Ю. П. Григорчак
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 29 ТРАВНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +12 +17    +22 +27
Житомирська +11 +16    +22 +27
Чернігівська +12 +17    +22 +27
Сумська +12 +17    +22 +27
Закарпатська +11 +16    +24 +29
Рівненська +10 +15    +22 +27
Львівська +10 +15    +23 +28
Івано-Франківська +9 +14    +23 +28
Волинська +10 +15    +22 +27
Хмельницька +10 +15    +22 +27
Чернівецька +9 +14    +23 +28
Тернопільська +10 +15    +22 +27
Вінницька +11 +16    +22 +27

Oбласть Нiч          День
Черкаська +11   +16   +21  +26
Кіровоградська +11   +16   +21  +26
Полтавська +12   +17   +22  +27
Дніпропетровська +12   +17   +21  +26
Одеська +12   +17   +23  +28
Миколаївська +12   +17   +22  +27
Херсонська +12   +17   +21  +26
Запорізька +12   +17   +21  +26
Харківська +13   +18   +22  +27
Донецька +13   +18   +21  +26
Луганська +13   +18   +22  +27
Крим +13   +18   +20  +25
Київ +13   +15   +24  +26

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

СпІвчуття

Ольга СОЛОВЕЙ
«Урядовий кур’єр»

Художники з обласного
центру Волині вирі-

шили спрямувати свою
творчість на допомогу
тим, хто найбільше потре-
бує підтримки. В арт-га-
лереї «Луцьк» стартував
соціальний проект — вис-
тавка «Квінтесенція Лю-
бові і Добра». Це майже 30
картин, які створила ху-
дожниця Алла Харчук та
її учні, вихованці арт-сту-
дії «Світ творчих людей»
Анна Гуменко та Ілля
Шатров. Усі полотна мож-
на придбати, а заразом
допомогти сиротам. Адже
10% вартості про-
даних робіт митці
спрямують Луць-
кому будинку ди-
тини. 

Алла Харчук у
межах виставки
п р е з е н т у в а л а
«Квінтесенцію
жі ночності». На
полотнах — жін-
ка у різних іпос-
тасях: кохана,
подруга, мати.
Художниця роз-
повіла, що на-
магається при -
щепити вихо-
ванцям такі ри-
си, як доброта,
людяність, любов, тож по-
стійно разом із дітьми зай-
мається благодійністю. І
відкриття соціальної екс-
позиції — ще одна гарна
справа митців.

— Дуже хочу, щоб кар-
тинами зацікавилися. Чим
більше людей долучаєть-
ся до таких акцій, тим

легше робити добрі спра-
ви, — каже мисткиня.

Для 14-річної Анни Гу-
менко це вже друга персо-
нальна виставка. Дівчину
надихає природа. На своїх
полотнах юна художниця
зображує тварин, птахів,
квіти, пейзажі. Вона ві-
рить, що, придивившись,
можна побачити незвичне
навіть у буденному.

А Ілля Шатров віддає
перевагу інтуїтивному жи-
вопису: саме в ньому юний
митець може якнайкраще
передати свої емоції. Серед
представлених полотен
найбільше він пишається

картиною «Космос». Хоча в
його доробку можна також
побачити зображені квіти,
анімалістичні мотиви тощо.

Благодійна виставка
триватиме до кінця травня.
У перший день літа органі-
затори підіб’ють підсумки і
передадуть зібрані кошти
Луцькому будинку дитини.
До слова, це не єдина акція,
спрямована на допомогу
саме цим сиротам. Юні ху-
дожники разом з наставни-
цею також розмальовува-
тимуть стіну у дитбудинку,
аби зробити життєвий про-
стір обділених долею діток
яскравішим. 

Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»

ЗА ЧИСТОТУ РЕКОРДІВ.
Днями Міжнародна асоціація
легкоатлетичних федерацій
оприлюднила рейтинг країн,
чиїх атлетів спіймали на вжи-
ванні допінгу. На жаль, у цьо-
му списку Україна виявилася
занадто високо — на п’ятому
місці. Всього IAAF відсторони-
ла від участі у змаганнях по-
над 300 атлетів із 62 країн сві-
ту. Серед них і 15 українських
спортсменів.

Та це не означає, що в на-
шій державі приділяють мало
уваги  боротьбі за чистоту
спорту. Навпаки, Україна
прагне якомога активніше
співпрацювати зі Всесвітньою
антидопінговою агенцією і ви-
конує всі вимоги ВАДА, зокре-
ма з березня 2016 року впро-
вадила антидопінгову конвен-
цію.

У четвер в Олімпійському
домі відбулася зустріч прези-
дента Національного олімпій-
ського комітету України Сер-
гія Бубки з делегацією Всес-
вітньої антидопінгової агенції.

У зустрічі взяли участь за-
ступник генерального дирек-
тора Всесвітнього антидопін-
гового агентства Роб Кьолер,
голова правління Національ-
ного антидопінгового агент-
ства Німеччини Андреа Гот-
цман, член виконавчого комі-
тету Національного антидо-
пінгового агентства Німеччи-
ни, начальник юридичного
відділу Ларс Мортсіефер,
співробітник відділу профі-
лактики Стефан Трінкс, ме-
неджер Європейського відді-
лу ВАДА зі зв’язків з урядами
та національними антидопін-
говими організаціями Фло-
ранс Ранжеон.

Під час зустрічі Сергій Буб-
ка наголосив, що Національ-
ний олімпійський комітет Ук-
раїни займає жорстку і при-
нципову позицію нульової тер-
пимості до допінгу, інвесту-
вавши в цю роботу за останні
роки приблизно 2 мільйони
доларів, а це й закупівля су-
часного обладнання, прове-
дення національних наукових
та освітніх семінарів для спор-
тивних спеціалістів та делегу-
вання їх на відповідні міжна-

родні форуми, присвячені бо-
ротьбі з допінгом, а також ви-
дання відповідної тематичної
літератури тощо.

Спільно з Міністерством мо-
лоді та спорту, Національним
антидопінговим центром НОК
вживає заходів щодо антидо-
пінгової діяльності. Зокрема
на виконання вимог Всесвіт-
нього антидопінгового кодек-
су Олімпійський комітет при-
йняв і рекомендував усім
суб’єктам олімпійського руху
визнати і неухильно дотриму-
ватися Національного антидо-
пінгового правила і Всесвіт-
нього антидопінгового кодек-
су. Вимоги стосовно дотри-
мання норм цих документів
включено в договори про спів-
працю з суб’єктами олімпій-
ського руху і контракти деле-
гатів на Олімпійські ігри.

«Ми розраховуємо на вашу
підтримку та допомогу. Украї-
на чітко усвідомлює важли-
вість боротьби з допінгом.
Маємо повне розуміння уряду
і парламенту, постійно пра-
цюючи над удосконаленням
законодавчої бази в питаннях
антидопінгової діяльності», —

наголосив перший заступник
міністра молоді та спорту Ігор
Гоцул.

«А ми тут, щоб допомогти
вам і максимально сприяти»,
— зауважив у відповідь Роб
Кьолер.

Андреа Готцман повідоми-
ла, що німецькі колеги готові
поділитися своїм досвідом ан-
тидопінгової роботи, заува-
живши на пріоритетності освіт-
нього напряму та відповідаль-
ності оточення спортсменів —
тренерів, лікарів, масажистів,
агентів і менеджерів атлетів.

Від України в зустрічі також
брали участь директор Націо-
нального антидопінгового
центру Іван Курліщук, його за-
ступник Ярослав Кручек, заві-
дувач лабораторії НАДЦ
Олек сандр Ткаченко. Нині для
України стратегічне питання
— отримати міжнародний сер-
тифікат, наявність якого виве-
де боротьбу з допінгом на но-
вий рівень, а українські фахів-
ці зможуть перевіряти проби
не лише вітчизняних спортс -
менів, а й усіх країн Східної
Європи. Не виключено, що й
російських.

Україна готова очолити боротьбу з допінгом

Навчати мистецтву і добру 
МИЛОСЕРДЯ. Мисткиня з Луцька разом зі своїми вихованцями
ініціює благодійні проекти

Танцювальний
флешмоб полонив
Ужгород

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

ВИДОВИЩА. Міжнародний день танцю закарпатські шануваль-
ники цього виду мистецтва відзначили з четвертої спроби. Свято
з різних причин відтерміновували, та воно таки відбулося! А роз-
почалося видовищною ходою колони учасників, які на чолі з ан-
самблем мажореток Ужгородського коледжу культури і мистецтв
набережними Незалежності та Православною прийшли на Теат-
ральну площу. Тут і відбувся флешмоб, завзяття і майстерність у
якому демонстрували професійні й аматорські хореографічні ко-
лективи краю за Карпатами. Серед них члени студій і гуртків за-
кладів культури, студенти й учні мистецьких навчальних закладів
області. Шквал оплесків на свою адресу зірвали зразковий ан-
самбль народного танцю «Джерельця Карпат», «Танцювальна
корпорація друзів», зразковий ансамбль танцю «Веселка», танцю-
вальний колектив «Лідер Денс», народний театр танцю «Диво»,
хореографічні колективи «Інфініті» та «Веселка», зразковий шоу-
гурт «Атас», народний ансамбль сучасного танцю «Арабеск»,
зразковий ансамбль танцю «Потічок», які представляли міста Уж-
город, Берегове, Чоп, а також села Худльове та Кам’яниця Ужго-
родського району. Запам’ятався виступ учнівського колективу Чи-
надіївської дитячої школи мистецтв, що на Мукачівщині. 

Довго не стихали аплодисменти на адресу засновника і керів-
ника «Дитячої Академії Танцю» Еріка Сачка, який був ініціатором
ужгородського танцювального марафону і добився втілення цього
непростого задуму в життя.

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування від не-
щасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України висловлює глибоке та щире співчуття рідним та близь-
ким з приводу тяжкої втрати — передчасної смерті начальника
управління виконавчої дирекції Фонду у Запорізькій області 

КоробКи олександра Івановича.
Передчасно, на 58-му році, обірвалося життя Олександра Іва-

новича — чудової людини й прекрасного фахівця.
Світла пам’ять про Олександра Івановича залишиться назав-

жди в серцях тих, хто знав його і працював разом з ним.

Алла Харчук з учнями: частина коштів від продажу 
цих картин піде на благодійність
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