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КУРСИ ВАЛЮТ/БАнКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені національним банком України на 1 червня 2016 року
USD 2514.1637 EUR 2804.2982 RUB 3.8096 / AU 304741.78 AG 4037.75 PT 247393.71 PD 137273.34

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

ProZorro — взірець позитивних змін
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. З 1 серпня вся країна в обов’язковому режимі 
перейде на систему публічних державних закупівель

Катерина МАЦЕГОРА, 
«Урядовий кур’єр»

Зібрання уряду розпочало-
ся вітальним словом з наго-

ди Міжнародного дня захисту ді-
тей. Прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман присвятив п’ять хви-

лин потребі турбуватися про най-
менших у нашій країні громадян, 
дбати про їхні права, створюва-
ти нормальні умови для життя й 
розвитку. Він вважає справедли-
вим наміром щодня присвячувати 
час для створення якісніших умов 
життя українських дітей. У цьо-

му розрізі головне — пам’ятати 
про особливі дитячі потреби, на-
приклад, гідні умови перебування 
в дитячому садку, якісну шкільну 
освіту, розвиток здібностей у ран-
ньому віці. У ході заходу увага мі-
ністрів фокусувалася на двох пи-
таннях: оздоровлення неповноліт-

ніх українців та успіхи й невдачі, 
які виникли в результаті запрова-
дження електронної системи пу-
блічних закупівель ProZorro.

Перед тим як надати слово до-
повідачам, глава уряду вирішив 
поговорити про наболіле. З одного 
боку, уряд має працювати на роз-

виток національної економіки, 
н аповнюючи держбюджет і че-
рез нього модернізуючи всі сфери 
життя включно із забезпеченням 
соціального захисту громадян, 
а з іншого — пам’ятати, 
що слід ще й раціональ-
но витрачати ці кошти. 
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Дані про видобуток 
газу стали 
доступними 

ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ. Оператор державної газотран-
спортної системи компанія «Укртрансгаз» розпочала публіка-
цію щодобових обсягів видобутку газу в Україні.

Згідно з повідомленням прес-служби компанії, поширеним 
УНІАН, «Укртрансгаз» на своєму сайті окремо вказує об’єми 
видобутку газу компаніями «Укргазвидобування» і «Укрнаф-
та». При цьому видобуток газу приватними компаніями пока-
зують загальною цифрою.

За інформацією «Укртрансгазу», 30 травня видобуток бла-
китного палива державною компанією «Укргазвидобування» 
становив 40 мільйонів кубометрів, а компанією «Укрнафта» — 
3,5 мільйона кубометрів. На приватні компанії припадає 11,1 
мільйона кубометрів.

Загалом обсяг видобутку газу в Україні 30 травня становив 
54,558 мільйона кубічних метрів.
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ЦИТАТА ДНЯ

ІВАН МІКЛОШ:

ЦИФРА ДНЯ

16,287 млн тонн 
видобуто, за попередніми даними, 

енергетичного та коксівного 
вугілля у січні—травні 2016 року. 

Це на 2% більше порівняно 
з торішнім аналогічним періодом 

«У разі реалізації 
реформ Україна вже 

через кілька років зможе 
домогтися постійного і 
стабільного зростання 

ВВП на 6–7% за рік».
Голова Стратегічної групи радників з питань реформ 
при Кабінеті Міністрів про досвід країн Балтії, 
Словаччини, Грузії 

Поверніть 
ефірам душу
ПІДТРИМАЙМО. Законопроект 
про квотування українських пісень 
відповідає європейським принципам 
захисту національної культури 

ЕНЕРГООЩАДНІСТЬ

На Черкащині об’єднання 
територіальних громад 
цілком сприймається, проте 
людям не пояснюють, що 
конкретно дасть їм реформа

Як зробити 
меншими 
комунальні рахунки 
завдяки державним 
програмам

СУСПІлЬСТВО
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�����Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, �факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
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Оголошення орендодавця — ДП «ЗДАРЗ «МіГре-
монт» про намір передати в оренду об’єкт держав-
ного майна.

Назва об’єкта: одноповерхові нежитлові вбудовані
приміщення №№ 11,12 (інв. № 0070), загальною
площею 56,3 кв.м., за адресою: 69013, м. Запо-
ріжжя, вул. Військбуд, 124.

Балансоутримувач: ДП «ЗДАРЗ «МіГремонт».
Орган управління: державний концерн «Укробо-

ронпром».
Вартість майна за незалежною оцінкою 40 391,00

грн. Термін оренди: 2 роки 11 місяців.

Заяви про оренду приймаються протягом десяти
робочих днів після опублікування оголошення за ад-
ресою: 69013, м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 124,
тел.787-30-84. Заяви подаються в окремому кон-
верті з написом «Заява про оренду» із зазначенням
найменування об’єкта оренди із супровідним лис-
том. У разі надходження двох і більше заяв на один
об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на
право його оренди відповідно до вимог Закону Ук-
раїни «Про оренду державного та комунального
майна».

Романівський районний суд Житомирської об-
ласті викликає відповідачів — Гнатюка Олександра
Володимировича, Гнатюка Андрія Володимировича
в судове засідання для розгляду цивільної справи 
№ 290/942/15-ц за позовом Макарчук Олени Олек-
сандрівни до Старочуднівськогутянської сільської
ради Романівського району Житомирської області,
виконавчого комітету Старочуднівськогутянської
сільської ради Романівського району Житомирської
області, Гнатюк Зої Олександрівни, Гнатюка Олек-
сандра Володимировича, Гнатюка Андрія Володими-
ровича про визнання протиправним рішення
виконавчого комітету, визнання недійсним свідоцтва
про право власності на будинок та визнання права
власності на 1/2 частину житлового будинку в по-
рядку спадкування, яке відбудеться 14 червня 2016
року о 09-00 год. за адресою: смт Романів, вул. Не-
бесної Сотні, 86, Житомирської області, зал судових
засідань № 1.

У разі неявки відповідачів в судове засідання роз-
гляд справи відбудеться за їх відсутності.

Суддя В. П. Кравчук

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Гаврилов Ігор Олексійович, 16.10.1969 р.н.,

відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України викли-
кається до прокурора першого відділу процесуального керів-
ництва управління процесуального керівництва у кримінальних
провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівниц-
тва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апа-
рату Генеральної прокуратури України Шоп’як В.Б. за адресою:
м. Київ, вул. Різницька, 13/15, кабінет 1404 (тел. 044-596-72-
92) для виконання 03 червня 2016 року о 10:30 год. вимог ст.
293 КПК України (вручення копії обвинувального акта, копії ре-
єстру матеріалів досудового розслідування) у кримінальному
провадженні № 42015000000000362 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366
КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Якубович Ігор Валентинович, 11.04.1966

р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України
викликається до прокурора першого відділу процесуального
керівництва управління процесуального керівництва у кримі-
нальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального
керівництва у кримінальних провадженнях слідчих централь-
ного апарату Генеральної прокуратури України Шоп’як В.Б. за
адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, кабінет 1404 (тел.
044-596-72-92) для виконання 03 червня 2016 року о 10:30
год. вимог ст. 293 КПК України (вручення копії обвинуваль-
ного акта, копії реєстру матеріалів досудового розслідування)
у кримінальному провадженні № 42015000000000362 за ч. 5
ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Захисники підозрюваного Якубовича І. В. адвокати Ручко О. М.,

Сидоренко О. О., адвокати адвокатського об’єднання «Мас-
терс» Кравець С. В. та Серєбрєнніков Д. В., відповідно до вимог
ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України викликаються до прокурора
першого відділу процесуального керівництва управління про-
цесуального керівництва у кримінальних провадженнях слід-
чих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних
провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної про-
куратури України Шоп’як В.Б. за адресою: м. Київ, вул. Різ-
ницька, 13/15, кабінет 1404 (тел. 044-596-72-92) для виконання
03 червня 2016 року о 10:30 год. вимог ст. 293 КПК України
(вручення копії обвинувального акта, копії реєстру матеріалів
досудового розслідування) у кримінальному провадженні 
№ 42015000000000362 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Захисник підозрюваного Гаврилова І. О. адвокат Наза-

рець Д. А. відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК Ук-
раїни викликається до прокурора першого відділу
процесуального керівництва управління процесуального ке-
рівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департа-
менту процесуального керівництва у кримінальних
провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної
прокуратури України Шоп’як В.Б. за адресою: м. Київ,
вул. Різницька, 13/15, кабінет 1404 (тел. 044-596-72-92) для
виконання 03 червня 2016 року о 10:30 год. вимог ст. 293
КПК України (вручення копії обвинувального акта, копії ре-
єстру матеріалів досудового розслідування) у криміналь-
ному провадженні № 42015000000000362 за ч. 5 ст. 191, 
ч. 2 ст. 366 КК України.

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області
(85302, м. Красноармійськ, вул. Горького, 20) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості.

Відповідач Тройняк Дмитро Володимирович виклика-
ється на 20 липня 2016 року о 10-30 год. до суду, каб. № 7,
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута у його відсутність. 

Суддя Хмельова С. М.

Біловодський районний суд Луганської області викликає в
якості відповідача Чупрасова Олександра Олександровича для
участі в цивільній справі за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, яка відбудеться
08 червня 2016 року о 16:00 годині у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Комсомольська,
30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін вони вва-
жаються 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

Троїцький районний суд Луганської області викликає як
відповідача у судове засідання Киркача Ігоря Олеговича по
справі № 433/837/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства «УкрСиббанк» до Киркача Ігоря Олеговича, третя
особа «Автоленд-Дайджест» про стягнення з поручителя за-
боргованості.

Засідання відбудеться 06 червня 2016 року о 09 год. 00
хв. за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. 1-го
Травня, 5 а.

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

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Посвідчення судноводія

малого судна, видане 

Чернякову Василю 

Миколайовичу, 1965 року

народження, за № 01686/01

05.06.2015 року, 

вважати недійсним 

у зв’язку з втратою.

Товарна біржа «Українська енергетична біржа» проводить біржовий аукціон № 43СГ-УЕБ 
з продажу скрапленого газу для внутрішнього ринку

Аукціон відбудеться 09 червня 2016 року о 15:00 год. за адресою: 
м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55.

АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ
Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ (ДСТУ 4047-2001, ДСТУ 27578-87) за-

гальним обсягом 9 620,000 т, ресурс червня 2016 р. Виробництво Тимофіївської УПВВ філії ГПУ
«Полтавагазвидобування»: Позиція № 1: 30 лотів, обсяг 1 лоту – 42 т, заг.обсяг – 1 260 т, транс-
портування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну – 8 743,06 грн., в т.ч. ПДВ. Газ вугле-
водневий скраплений для автомобільного транспорту марки ПБА (відповідає вимогам ДСТУ
27578-87) виробництва філії Управління з переробки газу та газового конденсату (ТЦСК Бази-
лівщина): Позиція № 2: 30 лотів, обсяг 1 лоту – 35 т, заг.обсяг – 1 050 т, транспортування за-
лізницею. Позиція № 3: 50 лотів, обсяг 1 лоту – 42 т, заг.обсяг – 2 100 т, транспортування
автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну – 8 680,04 грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скрап-
лений паливний для комунально-побутового споживання марки СПБТ (відповідає вимогам ДСТУ
4047-2001) виробництва філії Управління з переробки газу та газового конденсату (Яблунівське
ВПГ): Позиція № 4: 44 лоти, обсяг 1 лоту – 35 т, заг.обсяг –1 540 т, транспортування залізницею.
Позиція № 5: 70 лотів, обсяг 1 лоту – 42 т, заг.обсяг – 2 940 т, транспортування автотранспортом.
Стартова ціна за 1 тонну – 8 736,54 грн., в т.ч. ПДВ. Газ скраплений БТ (відповідає вимогам
ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управління з переробки газу та газового конденсату
(ШВПГКН): Позиція № 6: 20 лотів, обсяг 1 лоту – 21 т, заг.обсяг – 420 т, транспортування авто-
транспортом. Стартова ціна за 1 тонну – 8 592,38 грн., в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений
паливний для комунально-побутового споживання марки СПБТ (відповідає вимогам ДСТУ 4047-
2001) виробництва Юліївського ЦВНГК ГПУ «Шебелинкагазвидобування»: Позиція № 7: 4 лоти,
обсяг 1 лоту – 25 т, заг.обсяг – 100 т, транспортування залізницею. Позиція № 8: 10 лотів, обсяг
1 лоту – 21 т, заг.обсяг – 210 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –
8 668,56 грн., в т.ч. ПДВ. Термін відвантаження – 10.06.2016 р.- 30.06.2016 р. За результатами
аукціону переможці і продавець укладають двосторонні договори купівлі-продажу. Постачання
скрапленого газу здійснюється у червні 2016 року на умовах EXW франко-завод. Покупець са-
мостійно забезпечує та оплачує послуги по наливу та транспортуванню скрапленого газу. По-
купці для участі в аукціоні сплачують гарантійний внесок в розмірі 5 % вартості заявленого
обсягу закупівлі на один з рахунків біржі, подають на біржу: 1) заявку на участь в аукціоні; 2)
завірену банком копію платіжного доручення, що підтверджує сплату гарантійного внеску; 3)
документ, що посвідчує уповноважену особу покупця та його повноваження. Прийом документів
проводиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44 А, оф. 8 та закінчується 08.06.2016 року о
18.00 год. Рахунки біржі: 1) № 26006500211904 в ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614, код
ЄДРПОУ 37027819; 2) № 26001010105760 в ПАТ «Вернум Банк», МФО 380689, код ЄДРПОУ
37027819. Для участі в аукціоні покупці повинні укласти з біржею договори про надання послуг
та надати відповідні документи, згідно Регламенту організації та проведення біржових аукціонів
з продажу скрапленого газу на внутрішньому ринку. Додаткову інформацію можна отримати
за місцезнаходженням ТБ «Українська енергетична біржа»: м. Київ, вул. Хрещатик, 44А, оф. 8,
тел. +38 (044) 234-79-90, 591-11-77. е-mail: auction@ueex.com.ua, та на сайті www.ueex.com.ua.
Режим роботи біржі: з 09.00 до 18.00 год., крім святкових та вихідних днів.

НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА МОЗ УКРАЇНИ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
в клінічну ординатуру

В клінічну ординатуру з спеціальностей: акушерство
і гінекологія, анестезіологія, дитяча анестезіологія, ди-
тяча отоларингологія, дитяча стоматологія, загальна
практика - сімейна медицина, кардіологія, клінічна ла-
бораторна діагностика, лікувальна фізкультура і спор-
тивна медицина, медицина невідкладних станів,
неврологія, нейрохірургія, неонатологія, нефрологія, он-
кологія, ортопедична стоматологія, ортопедія і травма-
тологія, отоларингологія, офтальмологія, патологічна
анатомія, педіатрія, професійна патологія, психіатрія,
радіологія, ревматологія, рентгенологія, стоматологія,
судово-медична експертиза, терапія, урологія, фтизіат-
рія, хірургія.

Для участі у конкурсі необхідно подати такі доку-
менти: заява на ім’я ректора, особовий листок по обліку
кадрів з фотокарткою, копія диплома, копія сертифіката
про присвоєння звання лікаря-спеціаліста, копія трудо-
вої книжки, характеристика з місця роботи, автобіогра-
фія, медична довідка (форма 086-У); копія паспорта
(стор. 2,3,11), копія ідентифікаційного коду. 

Особи, що вступають до клінічної ординатури без від-
повідного стажу, подають рекомендацію вченої ради ви-
щого навчального закладу.

Адреса академії: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька,
9, НМАПО імені П. Л. Шупика, відділ аспірантури (к. 404,
405).

Прийом документів: в клінічну ординатуру з 01 чер-
вня по 25 червня 2016 р.

Солом’янський районний суд 
м. Києва повідомляє Караме Саліма
Реда про те, що 07 червня 2016 року
о 14 год. 00 хв. за адресою: 03037, 
м. Київ, вул. М. Кривоноса, 25, каб. 8,
відбудеться судове засідання в ци-
вільній справі за позовом Мохаребі
Махіна, як відповідача, про захист
честі, гідності, ділової репутації та від-
шкодування моральної шкоди.

При цьому повідомляємо, що в разі
вашої неявки в судове засідання без
поважних причин або неповідом-
лення про причини своєї неявки, суд
вирішує справу на підставі наявних у
ній доказів.

Суддя Шереметьєва Л. А.

Офіційне повідомлення 
ПАТ «Укртелеком»

До уваги абонентів юридичних осіб!
ПАТ «Укртелеком» з 10 чер-

вня 2016 року розпочинає продаж по-
слуги «TV Бізнес» (послуга надається
ТОВ «Діджітал Скрінз» (ТМ OLL.TV) за
підтримки ПАТ «Укртелеком») та вво-
дить в дію тарифи на додаткові по-
слуги з підключення цієї послуги.

Детальну інформацію про послугу
та умови її підключення можна отри-
мати за телефоном Контакт-центру 
0-800-506-801 або на веб-сайті
www.ukrtelecom.ua.

Дружківський міський суд Донецької
області викликає відповідача Журав-
льова Ігоря Івановича, 28.09.1970 р.н.,
останнє відоме місце проживання: До-
нецька обл., м. Ясинувата, вул. Некра-
сова, 12А-61, по справі за позовом ПАТ
КБ «Приватбанк» до Журавльова Ігоря
Івановича про стягнення заборгованості
за кредитним договором, у судове засі-
дання, яке відбудеться 3 червня 2016 р.
о 09.00 год. у приміщенні суду за адре-
сою: Донецька обл., м. Дружківка, вул.
Енгельса, 45. У разі неявки в судове за-
сідання суд розглядатиме справу за від-
сутності відповідача за наявними в ній
доказами.

Суддя Т. Л. Панова

Дружківський міський суд Донецької
області викликає відповідача Дарбіняна
Романа Оганесовича, 10.10.1984 р.н., 
останнє відоме місце проживання: До-
нецька обл., Ясинуватський р-н, с. Ве-
селе, вул. Садова, 47, по справі за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Дар-
біняна Романа Оганесовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним
договором, у судове засідання, яке від-
будеться 3 червня 2016 р. о 10.00 год. у
приміщенні суду за адресою: Донецька
обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45. У
разі неявки в судове засідання суд роз-
глядатиме справу за відсутності відпові-
дача за наявними в ній доказами.

Суддя Т. Л. Панова

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду у Донецькій
області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, тел.
(0626)-66-42-55) знаходиться кримінальне провадження 
№ 4201405000000473 (справа № 1-кп/243/788/2015) за обвинува-
ченням Давиденка Олександра Анатолійовича за ст. ст. 258-3 ч. 1,
367 ч. 2 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого Да-
виденка Олександра Анатолійовича, який зареєстрований за ад-
ресою: вул. К. Маркса, 23/23, м. Слов’янськ Донецької області, у
підготовче судове засідання, яке відбудеться 06 червня 2016 року
о 14-30 год. у залі судового засідання № 7.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід
у вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове
засідання, суд відкладає судовий розгляд призначає дату нового
засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду.
Суд також має право постановити ухвалу про привід обвинуваче-
ного та/або ухвалу про накладення на нього грошового стягнення
в порядку передбаченому главами 11 та 12 КПК України та здійс-
нити спеціальне судове провадження.

Суддя О. В. Неженцева

Великоновосілківським районним судом Донецької області
24 травня 2016 року без відповідача розглянуто цивільну справу
№ 220/887/16-ц провадження №2/220/359/16 за позовом Буд-
нікової Аліни Сергіївни до Буднікова Євгена Євгеновича про ро-
зірвання шлюбу.

Даним рішенням позов Буднікової Аліни Сергіївни було за-
доволено. 

24 травня 2016 року без відповідача розглянуто цивільну
справу № 220/443/16-ц провадження №2/220/209/16 за позовом
ПАТ КБ «Український фінансовий світ» до Капустіна Василя Іва-
новича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Даним рішенням позов ПАТ КБ «Український фінансовий
світ» було задоволено. 

З повним текстом рішення відповідачі можуть ознайомитися,
звернувшись до канцелярії Великоновосілківського районного
суду за адресою: Донецька область, Великоновосілківський
район, смт Велика Новосілка, вул. Фонтанна, 21.

Суддя О. М. Якішина

В провадженні Приморського районного суду м. Одеси
знаходиться цивільна справа № 522/1921/16ц за позовом
Офінгейм Галини Володимирівни, Офінгейм Генадія Олек-
сандровича до Щербань Антона Олександровича, Слободя-
ник Ольги Володимирівни про витребування майна з
чужого незаконного володіння.

Приморський районний суд м. Одеси викликає як відпо-
відача Слободяник Ольгу Володимирівну у судове засі-
дання, яке відбудеться 16.06.2016 року о 15 год. 00 хвилин
у приміщенні Приморського районного суду за адресою: 
м. Одеса, вул. Балківська, 33, (зал судових засідань № 208).

Приморський районний суд пропонує відповідачу подати
пояснення, заперечення та усі наявні докази по справі осо-
бисто або через представника.

У разі вашої неявки у судове засідання, справа може бути
розглянута у вашу відсутність.

Суддя Бойчук А. Ю.

В зв’язку з втратою документів ПАТ
«Страхова компанія «Корал» вважати не-
дійсними: ліцензію на страхування майна
[крім залізничного, наземного, повітря-
ного, водного транспорту (морського
внутрішнього та інших видів водного
транспорту), вантажів та багажу (ванта-
жобагажу)] серія АЕ № 284386 від
27.02.2014, ліцензію на страхування фі-
нансових ризиків серія АЕ № 284389 від
27.02.2014, ліцензію на страхування кре-
дитів (у тому числі відповідальності по-
зичальника за непогашення кредиту)
серія АЕ № 284388 від 27.02.2014, 
ліцензію на страхування від вогневих ри-
зиків та ризиків стихійних явищ серія 
АЕ № 284386 від 27.02.2014.

В провадженні Бердичівського міськрайон-
ного суду Житомирської області знаходиться
цивільна справа № 274/5724/15-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства комерцій-
ний банк «ПриватБанк» до Зіневич Марини Оле-
гівни про стягнення заборгованості.

Суд повідомляє відповідача Зіневич Марину
Олегівну, останнє відоме місце реєстрації якої:
Житомирська область, Бердичівський район, 
с. Садки, вул. Леніна, 18, що 13.06.2016 року о
10 годині 00 хвилин в Бердичівському міськра -
йонному суді Житомирської області відбудеться
судове засідання, на яке Зіневич М. О. повинна
з’явитися як відповідачка. В іншому випадку
справа буде розглянута за її відсутності згідно
закону.

Суддя О. В. Замега

Дубенський міськрайонний суд (м. Дубно,
вул. Д. Галицького, 22, Рівненської області)
викликає в судове засідання 17 червня 2016
року на 10 год. 00 хв. як відповідача Кана-
кова Артема Олександровича по справі за по-
зовом Канакової Ілони Михайлівни до
Канакова Артема Олександровича про розір-
вання шлюбу.

В разі неявки відповідача в судове засі-
дання, справа буде розглянута у його відсут-
ність.

Суддя Федорова Л. П.

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду у Донецькій об-
ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, тел. (06262)-3-
56-33) знаходиться кримінальне провадження № 4201505000000046
(справа № 1-кп/243/579/2015) за обвинуваченням Сталенного Владис-
лава Юрійовича за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Неженцева О. В. викли-
кає обвинуваченого Сталенного Владислава Юрійовича, який зареєс-
трований за адресою: вул. Перемоги, 162/47, м. Горлівка Донецької
області, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 07 червня 2016
року о 13-00 год. у залі судового засідання № 7.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у
вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засі-
дання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засі-
дання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд
також має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або
ухвалу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне
судове провадження.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Кос-
тянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну
справу №233/1998/16-ц за позовом Лобач Інни Вікторівни до Комунальної
медичної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги №5 м.
Макіївки Донецької області» про стягнення заборгованості по заробітній
платі, компенсації втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням
строків її виплати, середнього заробітку за час затримки розрахунку при
звільненні. Відповідач у справі: КМУ «Центр первинної медико-санітарної
допомоги №5 м. Макіївки Донецької області», останнє відоме місце роз-
ташування: Донецька область, м. Макіївка, вул. Новобольнична, буд.1, ви-
кликається до суду на 08 год. 30 хв. 06 червня 2016 року (корп. №2, каб.
№21), для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу КМУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги №5 м.
Макіївки Донецької області» пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У разі неприбуття відповідач повинен повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності. 

Суддя О. В. Каліуш
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оголошення

В провадженні Приморського районного суду 
м. Одеси знаходиться цивільна справа № 522/4973/16ц
за позовом Томасевич Надії Петрівни до Меш Євгена
Марковича, Реви Лариси Миколаївни, за участю третьої
особи: Товарної біржі «Одеська Універсальна біржа то-
варів та послуг» про визнання договору дійсним.

Приморський районний суд м. Одеси викликає як від-
повідачів Меш Євгена Марковича та Реву Ларису Мико-
лаївну у судове засідання, яке відбудеться 23.06.2016
року о 14 год. 45 хвилин у приміщенні Приморського
районного суду за адресою: м. Одеса, вул. Балківська,
33 (зал судових засідань № 208).

Приморський районний суд пропонує відповідачам
подати пояснення, заперечення та усі наявні докази по
справі особисто або через представника.

У разі вашої неявки у судове засідання, справа може
бути розглянута у вашу відсутність.

Суддя Бойчук А. Ю.

Кусова Анастасія Андріївна, 29.03.1985 р.н., останнє відоме
місце проживання якої: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Скля-
рова, буд. 6, кв. 12, викликається до Добропільського міськра -
йонного суду Донецької області як відповідач, Ганжа Микола
Кіндратович, 12.06.1938 р.н., останнє відоме місце проживання
якого: Луганська обл., Слов’яносербський район, м. Зимогір’я,
вул. Побєди, буд. 2, кв. 26, викликається до Добропільського
міськрайонного суду Донецької області як відповідач, Щеглов
Олексій Валентинович, 09.09.1968 р.н., останнє відоме місце
проживання якого: м. Львів, вул. Театральна, буд. 7, кв. 13А, ви-
кликається до Добропільського міськрайонного суду Донецької
області як третя особа по цивільній справі № 461/12344/15 за
позовом ПАТ «Ідея Банк» до Кусової Анастасії Андріївни, Ганжа
Миколи Кіндратовича, третя особа: Щеглов Олексій Валентино-
вич про звернення стягнення на предмет застави. Судове засі-
дання відбудеться 06.06.2016 року о 13:00 год. в приміщенні
суду за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова,
39А. У разі неявки відповідача до суду справу буде вирішено на
підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Корнєєва В. В.

Ленінський районний суд м. Полтави викликає
відповідача Гасай Юрія Васильовича, останнє відоме
місце проживання: м. Полтава, вул. Петровського,
буд. 31, кв. 119, в судове засідання по цивільній
справі за позовом Одарюк Ольги Петрівни до Гасай
Юрія Васильовича, ПАТ «Українська страхова ком-
панія «Гарант-Авто», Нагорний В’ячеслав Георгійо-
вич про стягнення страхового відшкодування та
відшкодування завданих збитків, пов’язаних з неви-
конанням зобов’язання.

Судове засідання відбудеться 14 червня 2016 року
о 14 годині 30 хвилин у приміщенні Ленінського ра -
йонного суду м. Полтави по вул. Панянка, 38 (7-й зал).

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки,
справу буде розглянуто за Вашої відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про при-
чини неявки в судове засідання.

Суддя І. О. Чистик

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу за позовом Моторного (транспортного)
страхового бюро України до Цибульникова Миколи Ві-
талійовича про відшкодування в порядку регресу ви-
трат, пов’язаних з витратою страхового відшкодування.

Відповідач Цибульников Микола Віталійович (ос-
таннє відоме суду місце реєстрації за адресою: До-
нецька область, м. Бахмут, вул. Сількоровська, 99)
викликається на 14.07.2016 року на 09-00 годину до
суду, каб. 204, для участі в розгляді справи по суті.

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

Суддя Медінцева Н. М.

Дарницький районний суд м. Києва викликає як від-
повідача Бойка Олександра Ярославовича, останнє місце
реєстрації якого: м. Київ, вул. Дяченка, 20, кв. 54, в су-
дове засідання, яке відбудеться 15.06.2016 року о 09
год. 15 хв. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, каб.
204, для участі у судовому розгляді цивільної справи за
позовом Новак Юлії Анатоліївни до Бойка Олександра
Ярославовича, АТ «ПРОСТО страхування», третя особа:
ПрАТ «Українська пожежна страхова компанія» про від-
шкодування майнової шкоди.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач

вважається повідомленим про день, час та місце роз-
гляду справи і в разі неявки його до суду справа може
бути розглянута за його відсутності.

Відповідач у випадку неявки в судове засідання
зобов’язаний повідомити суд про поважність причини
неявки.

Суддя О. М. Колесник

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання відповідача по
справі № 409/528/16-ц за позовом Якуніна Михайла
Станіславовича до територіальної громади м. Луган-
ська в особі Луганської міської ради про визнання
права власності на 27/50 домоволодіння в порядку
спадкування за заповітом.

Судове засідання відбудеться 08.06.2016 року о
09.00 год. (резервна дата на 14.06.2016 року о 09.00
год.) в залі суду за адресою: Луганська область, смт
Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідач територіальна громада
м. Луганська в особі Луганської міської ради, ос-
таннє місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Коцюбин-
ського, буд. 14.

У випадку неявки відповідача справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Селидівський міський суд Донецької області повідомляє,
що на підставі ухвали Селидівського міського суду Донець-
кої області від 11.05.2016 року по кримінальному провад-
женню №42015050000000358 відносно Цимбалюка
Максима Володимировича, який обвинувачується у вчиненні
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, постанов-
лено здійснювати спеціальне судове провадження.

Селидівський міський суд Донецької області здійснює ви-
клик до суду, який розташовано за адресою: м. Селидове,
вул. Пушкіна, 4 (тел.:06237-7-22-24), Цимбалюка Максима
Володимировича, останнє відоме місце проживання якого:
м. Донецьк, Донецька область, пр. Миру, 5а/83, який обви-
нувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3
КК України, для участі у підготовчому судовому засіданні по
кримінальному провадженню № 42015050000000358, яке
відбудеться 07.06.2016 року о 09 годині 30 хвилин.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах
масової інформації обвинувачений вважається належним
чином ознайомлений з її змістом.

У разі неприбуття Цимбалюка М.В. до суду за викликом
без поважних причин, на нього може бути накладено гро-
шове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заро-
бітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати, або
застосовано привід, або здійснено спеціальне судове про-
вадження.

Суд роз’яснює, що поважними причинами, через які
особа може не з’явитися на виклик згідно зі ст. 138 КПК Ук-
раїни, є: 1) затримання, тримання під вартою або відбування
покарання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії
закону або судового рішення; 3) обставини непереборної
сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні
обставини); 4) відсутність особи у місці проживання протя-
гом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здо-
ров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови немож-
ливості тимчасово залишити цей заклад; 6) смерть близьких
родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна
загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки
про виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможлив-
люють з’явлення особи на виклик.

Цимбалюку М. В. обов’язково необхідно заздалегідь по-
відомити про неможливість з’явитись до суду.

Суддя Л. В. Пирогова

Селидівський міський суд Донецької області повідомляє,
що на підставі ухвали Селидівського міського суду Донець-
кої області від 11.05.2016 року по кримінальному провад-
женню № 42015050000000361 відносно Дузенка Олександра
Вікторовича, який обвинувачується у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, постановлено здійс-
нювати спеціальне судове провадження.

Селидівський міський суд Донецької області здійснює ви-
клик до суду, який розташовано за адресою: м. Селидове,
вул. Пушкіна, 4 (тел.:06237-7-22-24), Дузенка Олександра
Вікторовича, останнє відоме місце проживання якого: м. До-
нецьк, вул. Генерала Антонова, 5-104, який обвинувачується
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України,
для участі у підготовчому судовому засіданні по криміналь-
ному провадженню № 42015050000000361, яке відбудеться
07.06.2016 року о 09 годині 00 хвилин.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах
масової інформації обвинувачений вважається належним
чином ознайомлений з її змістом.

У разі неприбуття Дузенка О.В. до суду за викликом без
поважних причин, на нього може бути накладено грошове
стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної
плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати, або засто-
совано привід, або здійснено спеціальне судове провад-
ження.

Суд роз’яснює, що поважними причинами, через які
особа може не з’явитися на виклик згідно зі ст. 138 КПК Ук-
раїни, є: 1) затримання, тримання під вартою або відбування
покарання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії
закону або судового рішення; 3) обставини непереборної
сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні
обставини); 4) відсутність особи у місці проживання протя-
гом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здо-
ров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови немож-
ливості тимчасово залишити цей заклад; 6) смерть близьких
родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна
загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки
про виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможлив-
люють з’явлення особи на виклик.

Дузенку О. В. обов’язково необхідно заздалегідь повідо-
мити про неможливість з’явитись до суду.

Суддя Л. В. Пирогова

В провадженні Вижницького районного суду Чернівець-
кої області знаходиться цивільна справа № 713/531/16-ц
провадження № 2/713/269/16 за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до
Усачова Олега Валентиновича, Богданової Світлани Олек-
сандрівни про стягнення заборгованості.

Розгляд зазначеної справи призначений на 13 червня
2016 року о 09.00 год. у приміщенні Вижницького 
районного суду м. Вижниця, вул. Українська, 13, Черні-
вецька область, суддя Кибич І. А.

Суд викликає Усачова Олега Валентиновича, 28 ве-
ресня 1964 року народження, останнє відоме місце про-
живання: с. Виженка Вижницького району Чернівецької
області, як відповідача по справі.

Явка до суду є обов’язковою, в разі неявки відпові-
дача справа розглядатиметься без його участі за наяв-
ними матеріалами.

Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська
викликає в відкрите судове засідання як відповідача по
справі на 13.20 годину 06 червня 2016 року Здор Юрія
Михайловича, останнє відоме місце реєстрації за адре-
сою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ,
пр. К. Маркса, 20-107, по цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПриватБанк» до Здор Юрія Михайловича про стягнення
заборгованості.

Відкрите судове засідання по цивільній справі відбу-
деться під головуванням судді Замкової Я. В. в приміщенні
Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська за
адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзер-
жинськ, вул. Петровського, 166, 2 поверх, кабінет № 13.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України, після опубліку-
вання оголошення в пресі відповідач вважається пові-
домленим про час і місце розгляду справи. У разі його
неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає
цивільну справу 2/219/1373/2016 за позовом Лободи Га-
лини Володимирівни до Молчанова Олексія Володими-
ровича про визнання права власності на житловий
будинок.

Відповідач Молчанов Олексій Володимирович викли-
кається на 06 червня 2016 року на 09-00 годину до суду,
каб. № 213, 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 розглядатися у його відсутність. 

Суддя Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бах-
мут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
2/219/1538/2016 за позовом Жиліна Романа Володимировича до
Володарец Тетяни Григорівни, Московцевої Людмили Пилипівни
про визнання договору купівлі-продажу дійсним та визнання
права власності.

Відповідач у справі Володарец Тетяна Григорівна, останнє
місце реєстрації: Донецька область, м. Донецьк, вул. Політбійців,
6/18, викликається на 06.06.2016 року на 10-00 годину 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 причини неявки, інакше справа буде
розглядатися у його відсутність. 

Суддя Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Арте-
мівськ Донецької області, вул. Артема, 5) розглядає цивільну
справу 2/219/1427/2016 за позовом Деменкова Дмитра Вікторо-
вича до Сечкіна Станіслава Ігоровича про стягнення боргу.

Відповідач у справі Сечкін Станіслав Ігорович, останнє місце
реєстрації: м. Бахмут (Артемівськ), вул. Ювілейна, 53-16, До-
нецька область, та останнє місце проживання: м. Бахмут (Арте-
мівськ), вул. Михайлівська — 1, Донецька область, викликається
на 07.06.2016 року на 09 годин 00 хв. до суду, каб. № 309, 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, інакше справа буде
розглядатися у його відсутність.

Суддя Тверський С. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу № 219/11275/15-ц; 2/219/655/2016 за позовною заявою
Тодісі Юрія Бічиковича до Корсун Дар’ї В’ячеславівни про ви-
знання батьківства.

Відповідач по справі Корсун Дар’я В’ячеславівна (останнє ві-
доме суду місце реєстрації за адресою: Донецька область, м.
Бахмут, вул. Ювілейна, 73/123) викликається 06 червня 2016
року о 13-00 годині до суду, каб. 301, для участі в 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, інакше справа буде розглянута
за його відсутності. 

Суддя Брежнев О. А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, Донецька обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом Попадюк Тетяни Андріївни до Попадюка
Дмитра Васильовича про стягнення аліментів на утримання не-
повнолітньої дитини, стягнення аліментів на утримання дружини.

Відповідач по справі — Попадюк Дмитро Васильович, що
проживає за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. 230-ї
стрілкової дивізії, буд. 30, кв. 182-а, викликається до суду на
06.06.2016 р. на 11-00 год. за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5.
каб. 210, для участі у розгляді справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розгля-
нута в його відсутність. 

Суддя Н. З. Полтавець

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, Донецька обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом Горошко Ганни Олександрівни до Буднікова
Антона Вікторовича про надання дозволу на тимчасовий виїзд
неповнолітньої дитини за кордон без згоди батька.

Відповідач по справі Будніков Антон Вікторович, що прожи-
ває за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Єрмішина,
8/26, викликається до суду на 06.06.2016 р. на 14-30 год. за ад-
ресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 210, для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде  роз-
глянута в його відсутність.

Суддя Н. З. Полтавець

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157)
розглядає цивільну справу № 233/1361/16-ц за позовом Шумко-
вої Наталії Володимирівни до Лихобабіна Костянтина Івановича,
третя особа — орган опіки та піклування виконавчого комітету
Костянтинівської міської ради, про позбавлення батьківських
прав та стягнення аліментів.

Відповідач у справі — Лихобабін Костянтин Іванович,
16.06.1975 р.н., м. Макіївка Донецької області, м-н Сонячний,
буд. 31, кв.180, викликається до суду на 06 червня 2016 року на
09-00 годину, каб. № 15, 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 причини неявки, інакше справа буде розглянута
за його відсутності. 

Суддя О. С. Малінов

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№157) розглядає цивільну справу №233/2002/16-ц за позовом
Морозової Ольги Василівни до Комунальної медичної установи
«Центральна поліклініка м. Макіївки» про стягнення заборгова-
ності по заробітній платі, середнього заробітку за час затримки
розрахунку при звільненні. Відповідач у справі: КМУ «Цен-
тральна поліклініка м. Макіївки», останнє відоме місце розташу-
вання: Донецька область, м. Макіївка, вул. Леніна, буд.94,
викликається до суду на 10 год. 00 хв. 06 червня 2016 року
(корп. №2, каб. №21) для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу КМУ «Центральна поліклініка м. Макіївки» про-
понується надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі
неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута за його відсутності. 

Суддя О. В. Каліуш

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області
(84100 м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядається
цивільна справа за позовом Іншиної Катерини Валентинівни до
Іншина Максима Леонідовича про надання дозволу неповноліт-
ній дитині на тимчасовий виїзд за кордон без дозволу та супро-
воду батька.

Відповідач по справі Іншин Максим Леонідович (останнє ві-
доме місце проживання: 84627 Донецька область, м. Горлівка,
вулиця Готвальда, будинок 52) викликається на 7 червня 2016
року на 08 годину 30 хвилин до судді Кривошеєва Д. А. 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 причини неявки, інакше справа буде розглянута
у його відсутність. 

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) роз-
глядає цивільну справу за позовом Саженського Віктора Іва-
новича до Буланенкової Галини Іванівни про розірвання
шлюбу. Відповідач у справі Буланенкова Галина Іванівна, ос-
таннє відоме місце проживання: Донецька область, м. Гор-
лівка, вул. Ротвольда, буд. 34, викликається на 07 червня
2016 року на 08 годину 00 хвилин до суду для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач по-
винен повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута у його відсутність. 

Суддя Чемодурова Н. О.

Димитровський міський суд Донецької області (м. Ди-
митров, Донецька область, вул. Артема, буд. 73) викли-
кає Маслевського Сергія Михайловича на 06 червня
2016 року о 13.00 год. як відповідача у цивільній справі
№ 2/226/339/2016 за позовом Нікітюка Вадима Сергійо-
вича до Маслевського Сергія Михайловича про визнання
права власності.

У разі Вашої неявки у судове засідання справа буде
розглянута у Вашу відсутність на підставі наявних у
справі доказів.

Суддя Ж. Є. Редько

Великоновосілківським районним судом Донецької
області 04 травня 2016 року без відповідача розглянуто
цивільну справу № 220/578/16-ц провадження
№2/220/236/16 за позовом Семенченко Наталії Павлівни
до Семенченка Ярослава Олександровича про розір-
вання шлюбу.

Даним рішенням позов Семенченко Наталії Павлівни
було задоволено. З повним текстом рішення відповідач
може ознайомитися, звернувшись до канцелярії Вели-
коновосілківського районного суду за адресою: До-
нецька область, Великоновосілківський район, смт
Велика Новосілка, вул. Фонтанна, 21. 

Суддя О. М. Якішина

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406,
м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається цивільна справа
№ 236/1202/16-ц за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва комерційного банку «ПриватБанк» до Лук’янчикової Олени
Олександрівни про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором в розмірі 89462,01 гривень.

Відповідачка Лук’янчикова Олена Олександрівна виклика-
ється до каб. № 27 суду на 07.06.2016 року на 10 годину 00 хви-
лин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У разі неявки відповідача, справа буде розгля-
нута за її відсутності за наявними доказами.

Суддя Шавиріна Л. П.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман вул. Незалежності, 13) розглядається ци-
вільна справа № 236/1199/16-ц за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк»
до Кононенко Ірини Іванівни про стягнення заборгованості
за кредитним договором в розмірі 55886,49 гривень.

Відповідачка Кононенко Ірина Іванівна викликається до
каб. № 27 суду на 07.06.2016 року на 09 годину 30 хвилин
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У разі неявки відповідача, справа буде
розглянута за її відсутності за наявними доказами.

Суддя Шавиріна Л. П.

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406,
м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається цивільна справа
№ 236/1197/16-ц за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва комерційного банку «ПриватБанк» до Нестеренка Олексан-
дра Михайловича про стягнення заборгованості за кредитним
договором в розмірі 53300,14 гривень.

Відповідач Нестеренко Олександр Михайлович викликається
до каб. № 27 суду на 07.06.2016 року на 09 годину 00 хвилин для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У разі неявки відповідача, справа буде розгля-
нута за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Шавиріна Л. П.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається ци-
вільна справа за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва комерційного банку «ПриватБанк» до Романенка
Володимира Анатолійовича про стягнення заборгованості.

Відповідач Романенко В. А. викликається до каб. № 6 суду
на 13 червня 2016 року на 11 годину 30 хвилин для участі у
розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У разі неявки відповідача, справа буде
розглянута за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Бєлоусов А. Є.
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Бердянським міськрайонним судом Запорізької
області (суддя Прінь І. П., за адресою: м. Бердянськ,
вул. Консульська, 64, каб. № 302) 29 червня 2016
року о 10 годині 00 хвилин буде розглядатися ци-
вільна справа за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приватбанк» до Во-
лодіна Миколи Миколайовича про стягнення забор-
гованості за договором кредиту.

В судове засідання викликається як відповідач Во-
лодін М. М. У разі неявки відповідача справа буде
розглянута за наявними у справі матеріалами.

Бердянським міськрайонним судом Запорізької
області (суддя Прінь І. П., за адресою: м. Бердянськ,
вул. Консульська, 64, каб. № 302) 29 червня 2016
року об 11 годині 00 хвилин буде розглядатися ци-
вільна справа за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приватбанк» до Ан-
тонова Сергія Анатолійовича про стягнення забор-
гованості за договором кредиту.

В судове засідання викликається як відповідач Ан-
тонов С. А. У разі неявки відповідача справа буде
розглянута за наявними у справі матеріалами.

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

Відповідач у справі Зімін Володимир Леонідович, що мешкає
за адресою: смт Карло-Марксове Єнакіївського району Донець-
кої області, вул. Конституції, 4, кв. 10, викликається на 08.00 го-
дину 14 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. В 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 Семененкової Вікторії Володимирівни
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачка у справі Семененкова Вікторія Володимирівна,
що мешкає за адресою: с. Зайцеве Артемівського району До-
нецької області, вул. Юрія Гагаріна, 36, викликається на 09.30
годину 10 червня 2016 року до суду, каб. № 306, для участі у роз-
гляді 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. В разі неявки відповідача
відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України справа буде розглянута
за його відсутності.

Суддя О. М. Павленко

Середино-Будський районний суд Сумської області
викликає як відповідача Гудовського Михайла Васильо-
вича, 15 жовтня 1970 року народження, уродженця та
мешканця: с. Кривоносівка С-Будського району Сумської
області, у судове засідання на 11 липня 2016 року о 15
годині, яке відбудеться у приміщенні Середино-Буд-
ського райсуду за адресою: м. Середина-Буда, вул. Тро-
їцька, 16, Сумської області, у справі за позовом ПАТ КБ
«Приват Банк» про стягнення заборгованості.

У разі неявки в судове засідання відповідача справа
буде розглянута в його відсутність.

Суддя Швець І. Є.

Піщанський районний суд Вінницької області ви-
кликає в судове засідання Кульчевського Володи-
мира Володимировича, Кульчевську Світлану
Миколаївну, Кульчевського (Васильєва) Володимира
Володимировича, Кульчевського Владислава Воло-
димировича в справі за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк»  про звернення стягнення.

Розгляд справи відбудеться 10 червня 2016 року
о 10 год. 00 хв. в приміщенні Піщанського районного
суду Вінницької області за адресою: смт Піщанка,
вул. Вишнева, 5, Вінницької області.

Суддя О. І. Фартух

Середино-Будський районний суд Сумської області
викликає як відповідача Бобровича Віктора Олександро-
вича, 18 серпня 1982 року народження, уродженця: 
с. Лісконоги Новгород-Сіверського району Чернігівської
області, мешканця: пров. Зарічний, буд. 9, с. Кривоно-
сівка, С-Будського району, Сумської області у судове за-
сідання на 15 липня 2016 року о 13 годині, яке
відбудеться у приміщенні Середино-Будського райсуду
за адресою: м. Середина-Буда, вул. Троїцька, 16, Сум-
ської області, у справі за позовом ПАТ КБ «Приват Банк»
про стягнення заборгованості.

У разі неявки в судове засідання відповідача справа
буде розглянута в його відсутність.

Суддя Швець І. Є.

Середино-Будський районний суд Сумської області
викликає як відповідача Прохоренка Сергія Олександро-
вича, 17 жовтня 1983 року народження, уродженця та
мешканця: м. С-Буда, вул. Лізи Чайкіної, буд. 4, кв. 6,
Сумської області, у судове засідання на 6 липня 2016
року о 13 годині, яке відбудеться у приміщенні Сере-
дино-Будського райсуду за адресою: м. Середина-Буда,
вул. Троїцька, 16, Сумської області у справі за позовом
ПАТ КБ «Приват Банк» до Прохоренка Сергія Олексан-
дровича про стягнення заборгованості.

У разі неявки в судове засідання відповідача справа
буде розглянута в його відсутність.

Суддя Швець І. Є.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Не-
стеренко Вікторію Василівну як відповідача по ци-
вільній справі № 2/756/2226/16 за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційного
банку «Приват Банк» до Нестеренко Вікторії Васи-
лівни про стягнення заборгованості на 08 червня
2016 року о 14.00 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.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Степюка
Олександра Володимировича, 23.09.1974 року народження,
за відомостями адресно-довідкового підрозділу ГУ ДМС у
м. Києві та Київській області зареєстрованим не значиться,
як відповідача в судове засідання по справі за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства комерційний банк «При-
ватБанк» до Степюка Олександра Володимировича про
стягнення заборгованості, яке відбудеться під головуванням
судді Лужецької О. Р., 23 червня 2016 року о 14 год. 05 хв.
за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 103.

З опублікуванням даного оголошення відповідач Степюк
Олександр Володимирович вважається повідомленим про
місце, дату та час судового розгляду справи.

Чілібі Петро Ілліч, 06.02.1959 р.н., останнє відоме місце
проживання якого: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Патона,
26А/28, та Чілібі Марина Валентинівна, 13.08.1963 р.н., ос-
таннє відоме місце проживання якої: Донецька область, 
м. Харцизьк, вул. Патона, 26А/28, викликаються до Добро-
пільського міськрайонного суду Донецької області як відпо-
відачі по цивільній справі № 227/501/16-ц за позовом ТОВ
«Порше Мобіліті» до Чілібі Петра Ілліча, Чілібі Марини Ва-
лентинівни про стягнення заборгованості та збитків. Судове
засідання відбудеться 09.06.2016 року о 08.00 год. в примі-
щенні суду за адресою: Донецька область, м. Добропілля,
вул. Банкова, 39А. У разі неявки відповідачів до суду справу
буде вирішено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Корнєєва В. В.

Чернобєльський Сергій Миколайович, 07.04.1960 р.н.,
останнє відоме місце проживання якого: Донецька обл.,
Добропільська міська рада, м. Білицьке, пров. Москов-
ський, буд. 8, кв. 6, викликається до Добропільського
міськрайонного суду Донецької області як відповідач по
цивільній справі № 227/352/16-ц за позовом ПАТ Комер-
ційного Банку «ПриватБанк» до Чернобєльського Сергія
Миколайовича про стягнення заборгованості. Судове за-
сідання відбудеться 06.06.2016 року о 12.00 год. в примі-
щенні суду за адресою: Донецька область, м. Добропілля,
вул. Банкова, 39А. У разі неявки відповідача до суду
справу буде вирішено на підставі наявних у ній даних чи
доказів.

Суддя Корнєєва В. В.

Жашківський районний суд Черкаської області
викликає в судове засідання як відповідача Андрій-
чук Алісу Михайлівну, місце реєстрації: с. Скибин,
Жашківський район, Черкаська область, 19210, по
цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
про стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 06.06.2016 року о 09 год.
30 хв. за адресою: 19200, вул. Благовісна (Чапаєва),
8, м. Жашків, Черкаська область.

У разі неявки Андрійчук Аліси Михайлівни на су-
дове засідання справа буде розглянута за її відсут-
ності.

Суддя В. Ф. Скрипник

Жашківський районний суд Черкаської області
викликає в судове засідання як відповідача Продана
Івана Івановича, місце реєстрації: вул. Дачна, 52, 
м. Жашків, Черкаська область, 19200, по цивільній
справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стяг-
нення заборгованості.

Засідання відбудеться 06.06.2016 року о 09 год.
00 хв. за адресою: 19200, вул. Благовісна (Чапаєва),
8, м. Жашків, Черкаська область.

У разі неявки Продана Івана Івановича на судове
засідання справа буде розглянута за його відсут-
ності.

Суддя В. Ф. Скрипник

Оболонський районний суд м. Києва викликає в
судове засідання Сафронова Валерія Аркадійовича
як відповідача по цивільній справі № 2/756/2719/16
(756/2895/16-ц) за позовом Моторного (транспор-
тного) страхового бюро України до Сафронова Ва-
лерія Аркадійовича про відшкодування в порядку
регресу витрат, пов’язаних з виплатою страхового
відшкодування.

Судове засідання відбудеться 15 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

Приазовський районний суд Запорізької області повідом-
ляє Гутарова Ігоря Валентиновича (місце реєстрації: вул.
Комсомольська, 2-а, с. Самсонове, Новоазовський район,
Донецька область) про те, що 06.07.2016 року о 10-00 годині
в приміщенні Приазовського районного суду Запорізької об-
ласті за адресою: Запорізька область, смт Приазовське, вул.
Пушкіна, 5, буде слухатись цивільна справа за позовом Гу-
тарової Юлії Вікторівни до Гутарова Ігоря Валентиновича про
позбавлення батьківських прав.

З опублікуванням оголошення про виклик Гутаров Ігор
Валентинович по даній справі вважається повідомленим про
час та місце розгляду справи і у випадку його неявки або не-
подання відповідного клопотання, справа підлягає розгляду
за його відсутності.

Суддя О. М. Апалькова

Вишгородський районний суд Київської області
повідомляє, що Опанасенка Олександра Анатолійо-
вича викликають в судове засідання як відповідача
у цивільній справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «КРЕДОБАНК» до Опанасенка Олек-
сандра Анатолійовича про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 14 червня 2016 року
о 12 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

Барський районний суд Вінницької області викли-

кає як відповідача Волкотруба Сергія Павловича у

судове засідання, яке відбудеться о 09 год. 00 хв. 09

червня 2016 року за адресою: Вінницька область, 

м. Бар, вул. Соборна, 2 по цивільній справі 

№ 125/2009/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк»

до Волкотруба Сергія Павловича про стягнення за-

боргованості за кредитним договором під голову-

ванням судді Переверзєва С. В.

Жовтневий районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетров-
ської області повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом
Кажанової Ольги Вікторівни, діючої в інтересах малолітньої Мака-
ренко Вікторії Олександрівни, до Макаренко Маргаріти Вікторівни
про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів на ут-
римання дитини, третя особа: Відділ опіки та піклування виконав-
чого комітету Жовтневої районної у місті Ради м. Кривого Рогу
Дніпропетровської області, призначено на 10 годину 00 хвилин 17
червня 2016 року в залі № 103 Жовтневого районного суду 
м. Кривого Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Невська, буд. 3
(суддя Борис О. Н).

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголо-
шення в пресі відповідач вважається повідомленим про час і місце
розгляду справи. У разі неявки відповідача до залу суду без по-
важних причин, справа буде розглянута за його відсутністю.

Вишгородський районний суд Київської області
повідомляє, що Громова Олександра Миколайовича
викликають в судове засідання як відповідача у ци-
вільній справі за  позовом Публічного акціонерного
товариства «КРЕДОБАНК» до Громова Олександра
Миколайовича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Судове засідання відбудеться 14 червня 2016 року
о 09 годині 00 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

Ізяславський районний суд Хмельницької області, що
знаходиться за адресою: 30300, Хмельницька область,
м. Ізяслав, вул. Незалежності, 3, повідомляє, що 06 чер-
вня 2016 року о 15 годині 00 хвилин в приміщенні суду
відбудеться слухання цивільної справи № 675/868/16-ц
провадження № 2/675/288/2016 за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «Приват-
Банк» до Чернушича Андрія Анатолійовича про стяг-
нення заборгованості.

Явка Чернушича Андрія Анатолійовича обов’язкова.
У разі неявки справа буде слухатись за відсутності

Чернушича Андрія Анатолійовича на підставі тих доказів,
які є в матеріалах справи.

Суддя О. С. Янішевська

Голосіївський районний суд м. Києва викликає відпові-
дача — Морозова Михайла Володимировича — по цивіль-
ній справі за позовом Ковтун Галини Ігорівни до Морозова
Михайла Володимировича про визнання особи такою, що
втратила право користування житловим приміщенням.

Остання відома адреса місцезнаходження відповідача —
Морозова Михайла Володимировича: м. Київ, вул. Заболот-
ного, 8, кв. 50.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адре-
сою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, буд. 14-а,
каб. № 15 — 13 вересня 2016 року о 14 год. 30 хв.

В разі неявки на вказане судове засідання, суд розгляда-
тиме справу без участі відповідача.

Суддя А. В. Новак

Мелітопольський міськрайонний суд повідомляє
Глушкову Світлану Миколаївну (останнє відоме місце
проживання: Запорізька обл., Мелітопольський район,
с. Костянтинівка, вул. Чапаєва, буд. 72) про те, що 29
червня 2016 року о 10-00 годині в приміщенні Меліто-
польського міськрайонного суду Запорізької області за
адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул.
Шмідта, 11, буде слухатися цивільна справа за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Глушкової Світлани Микола-
ївни про стягнення заборгованості, суддя Ніколова І. С.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач по
даній справі Глушкова С. М. вважається повідомленою
про час та місце розгляду справи і у випадку її неявки
справа підлягає розгляду за її відсутності.

Дарницький районний суд м. Києва викликає в якості від-
повідача Денисову Ганну Юріївну, останнє відоме місце про-
живання якої: м. Київ, вул. Харківська, буд. 158, кв. 41, в
судове засідання, яке відбудеться 21 червня 2016 року о
09.30 годині за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 124,
для участі у судовому розгляді цивільної справи за позовом
ПАТ КБ «Приват Банк» до Денисової Ганни Юріївни про стяг-
нення заборгованості. При собі мати паспорт.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вва-
жається повідомленим про день, час та місце розгляду
справи і в разі неявки його до суду, справа може бути роз-
глянута за його відсутності.

Відповідач у випадку неявки в судове засідання зо-
бов’язаний повідомити суд про поважність причини неявки.

Суддя В. В. Даниленко

Біловодський районний суд Луганської області
викликає у судове засідання відповідача по справі
за позовом Луцан Ігоря Вікторовича про стягнення
боргу, яке відбудеться 01.08.2016 року о 08.00 год.:

— Сусленка Олександра Володимировича, ос-
таннє відоме зареєстроване місце проживання (пе-
ребування) — Луганська обл., м. Ровеньки.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ,
вул. Комсомольська, 30. У разі неявки справу буде
розглянуто без Вашої участі на підставі глави 7 ЦПК
України.

Суддя Г. В. Булгакова 

Приазовським районним судом Запорізької об-
ласті викликається до суду:

— Бабіч Оксана Миколаївна (останнє відоме місце
проживання: 49108, Донецька обл., м. Новоазовськ,
вул. 60 років СРСР, буд. 63) на 13 годину 00 хвилин
15.06.2016 р. для участі у розгляді справи 
№ 325/597/16-ц по суті за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Суддя Є. В. Діденко

Селидівський міський суд Донецької області (85400, м. Сели-
дове, вул. Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Шаповалова Дмитра Аркадійовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. Відповідач 
Шаповалов Д. А. зареєстрований за адресою: Донецька обл., 
м. Донецьк, вул. 50-річчя СРСР, буд. 143 б, кв. 20, викликається
на 07.06.2016 р. об 11.00 год. до суду для участі у розгляді справи
по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідача до суду, він по-
винен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута у його відсутність.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважа-
ється повідомленим про дату, час і місце розгляду справи, і у разі
його неявки справа може бути розглянута за його відсутності.

Суддя Владимирська І. М.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріу-
поля (м. Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розгля-
дає цивільну справу за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Решетнікової Олени Вікторівни про
стягнення заборгованості.

Відповідач у справі Решетнікова Олена Вікторівна
викликається на 04 липня 2016 року на 08:00 до Ор-
джонікідзевського районного суду міста Маріуполя
Донецької області для участі у розгляді справи по
суті.

Суддя Костромітіна О. О.

Гайворонський районний суд Кіровоградської області
повідомляє, що 14 липня 2016 року о 09 годині 00 хви-
лин в приміщенні суду за адресою: Кіровоградська об-
ласть, м. Гайворон, вул. Воровського, 3, каб. № 5 (суддя
Поліщук В. В.) відбудеться слухання цивільної справи 
№ 385/597/16-ц, 2/385/276/16 за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» до Зіпунова Володимира Валентиновича про
стягнення заборгованості. В судове засідання виклика-
ється відповідач Зіпунов Володимир Валентинович. В
разі неявки в судове засідання відповідача справа буде
розглянута за його відсутності за наявними доказами.
Одночасно суд роз’яснює відповідачу його обов’язок по-
відомити суд про причини неявки у судове засідання.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«РЕАЛ-АГРОЕКСПОРТ»
(код 36459022; місцезнаходження: 61171, місто
Харків, шосе Салтівське, будинок 242, квартира

297) ліквідується за рішенням Засновників.
Ліквідатор: Нехороших Дмитро Михайлович 

(адреса: 61171, місто Харків, шосе Салтівське, 
будинок 242, квартира 297, реєстраційний номер
облікової картки платника податків 2838500376).
Претензії кредиторів приймаються до 23.07.2016

року на адресу Товариства.

Монастирищенський районний суд Черкаської об-
ласті, вулиця Соборна, 98, м. Монастирище, викли-
кає Шквиру Олександра Васильовича як відповідача
на 09 годину 22.06.2016 року у цивільній справі 
№ 702/577/16-ц за позовом Жука Василя Павловича
до Шквири Олександра Васильовича про стягнення
збитків від інфляції та відсотків за користування чу-
жими коштами.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута
за його відсутності за наявними у справі доказами.

Суддя М. В. Бурлака

Літинський районний суд Вінницької області ви-
кликає в якості відповідача Єрохіна Олександра
Олександровича по цивільній справі за позовом ПАТ
КБ «Приватбанк» до Єрохіна Олександра Олексан-
дровича про стягнення заборгованості.

Справа призначена до слухання на 14.06.2016
року на 11:30 годину в приміщенні Літинського ра -
йонного суду в смт Літин, вул. Героїв Чорнобиля, 30,
каб. №5, суддя Гопкін П. В.

В разі неявки відповідача справа буде розглянута
за наявними доказами, які є у справі.
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ПОгОдА нА зАВтРА

Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 3 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +9 +14    +17 +22
Житомирська +9 +14    +17 +22
Чернігівська +8 +13    +17 +22
Сумська +8 +13    +17 +22
Закарпатська +9 +14    +17 +22
Рівненська +9 +14    +17 +22
Львівська +9 +14    +15 +20
Івано-Франківська +9 +14    +14 +19
Волинська +9 +14    +17 +22
Хмельницька +9 +14    +15 +20
Чернівецька +9 +14    +14 +19
Тернопільська +9 +14    +14 +19
Вінницька +9 +14    +17 +22

Oбласть Нiч          День
Черкаська +9   +14   +17  +22
Кіровоградська +9   +14   +17  +22
Полтавська +9   +14   +17  +22
Дніпропетровська +9   +14   +17  +22
Одеська +9   +14   +17  +22
Миколаївська +9   +14   +17  +22
Херсонська +9   +14   +17  +22
Запорізька +9   +14   +17  +22
Харківська +9   +14   +18  +23
Донецька +9   +14   +18  +23
Луганська +9   +14   +18  +23
Крим +11   +16   +17  +22
Київ +10   +12   +19  +21

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Замість бенкету —
допомога бійцям 

Євген ЛОГАНОВ,
«Урядовий кур’єр»

РОСТУТЬ ПАТРІОТАМИ. На Запоріжжі одинадцятикласники зі
спеціалізованої школи-інтернату «Січовий колегіум» відвідали по-
ранених військових у шпиталі. Цього року випускники вирішили за-
ощадити на святкуванні свого випускного балу заради допомоги по-
раненим захисникам.

— Ми вирішили не витрачати гроші на феєрверки, живу музику
та інші надмірності, — пояснив позицію свою й друзів випускник
спецшколи Єгор. — Краще віддати ці гроші тим, кому вони справді
потрібні. 

До шпиталю вони привезли 5 тисяч гривень, 3,5 тисячі з яких пе-
редали воякові АТО Михайлові Дзюбенку, який на момент приходу
хлопців перебував в операційній, а півтори тисячі розподілили між
іншими військовими. Раз на тиждень учні збирають сухпайок та гро-
ші, які передають у зону АТО чи шпиталь. Учні молодших класів ма-
люють, пишуть листи солдатам зі словами підтримки та вдячності.

— Нещодавно провели акцію зі збирання продуктів для військо-
вих, — каже ще один випускник Влад. — Наші школярі відмовилися
від другого сніданку, щоб віддати ці продукти на фронт. Майже ніхто
не їсть других сніданків, тому дуже багато продуктів просто вики-
дають. Ми вирішили не псувати їжу, а віддати тим, хто її потребує.

У провадженні Малиновського районного суду м. Одеси у судді Мо-
розової І. В. перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням
Гурського Артема Петровича. Малиновським районним судом здійс-
нюється виклик обвинуваченого Гурського Артема Петровича для
участі в судових засіданнях по кримінальному провадженню №
521/17665/15-к , 1-кп/521/54/16 за ст. 368 ч. 3 КК України, які відбу-
дуться 21.06.2016 року о 9 годині 30 хвилин, 23.06.2016 року о 16 го-
дині 00 хвилин, в залі судових засідань Малиновського районного суду
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Василя Стуса, 1-а.

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області
знаходиться цивільна справа 2/243/2223/2016 за позовом Шмелєвої Л. Ф.
до Шмелєва Є. М. про визнання особи такою, яка втратила право користу-
вання житлом. Розгляд відбудеться 06.06.16 р. о 8-40 год. та 08.06.16 р. о
8-00 год. у Слов’янському міськрайонному суді по вул. Добровольського,
2, м. Слов’янськ, Донецька обл.

Явка відповідача Шмелєва Євгена Миколайовича, 08.02.91 р. н., місце
реєстрації: Донецька обл., м. Слов’янськ, пр. Підгірний, 15, обов’язкова. У
разі неявки справу буде розглянуто без його участі. При собі мати паспорт.

Суддя І. М. Мінаєв

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

До старту фінальної час-
тини чемпіонату Європи

з футболу у Франції зали-
шається вісім днів. До пер-
шого матчу української на-
ціональної дружини на цій
першості — десять. Свій де-
бютний поєдинок підопічні
Михайла Фоменка зіграють
у неділю 12 червня з чинним
чемпіоном світу командою
Німеччини. Цього самого дня
суперники нашої команди  у
групі С Польща та Північна
Ірландія проведуть очний
поєдинок. 

Як і належить за регла-
ментом, головний тренер на-
ціональної збірної України
Михайло Фоменко визна-
чився із заявкою національ-
ної команди на фінальний
турнір Євро-2016 за десять
днів до початку першості.
Відтепер зробити заміну
можна лише у разі серйозної
травми гравця, підтвердже-
ної лікарями УЄФА, та й то
лише до стартового поєдинку
команди. Утім, не треба про
сумне, всім  нашим футболіс-
там бажаємо здоров’я і на-
снаги. Їх 23, наших славних
козаків, на яких сподіваємо-
ся:

Воротарі: Андрій П’ятов
(«Шахтар» Донецьк), Денис
Бойко («Бешикташ» Стам-
бул, Туреччина), Микита
Шевченко («Зоря» Луганськ).

Захисники: Артем Фе-
децький («Дніпро» Дніпро),
В’ячеслав Шевчук, Олек-
сандр Кучер, Ярослав Ра-
кицький, Богдан Бутко (усі
— «Шахтар»), Євген Хачері-
ді («Динамо» Київ).

Півзахисники: Андрій
Ярмоленко, Сергій Сидор-
чук, Денис Гармаш, Сергій

Рибалка (усі — «Динамо»),
Руслан Ротань («Дніпро»),
Тарас Степаненко, Віктор
Коваленко (обидва — «Шах-
тар»), Олександр Караваєв
(«Зоря»), Анатолій Тимощук
(«Кайрат» Алмати, Казах-
стан), Євген Коноплянка
(«Севілья», Іспанія), Олек-
сандр Зінченко («Уфа», Ро-
сія).

Нападники: Роман Зозуля
(«Дніпро»), Пилип Будків-
ський («Зоря»), Євген Селез-
ньов («Шахтар»).

Змушені полишити розта-
шування синьо-жовтих у
швейцарській Асконі Олег
Гусєв, Артем Кравець, Ми-
кита Каменюка, Євген Ша-
хов, Іван Петряк та Максим
Малишев. 

Найбільше з цього списку
експерти, звісно, обговорю-
ють кандидатуру Олега Гу-
сєва. Рішення щодо нього
виявилося несподіваним для
багатьох. Адже за останній
час ми вже звикли, що іноді
саме Олег  виявлявся джоке-

ром з  тренерського рукава.
Попри свої 33, він міг би бути
корисним, виходячи на замі-
ну, вважають експерти. Втім,
тренерам видніше.

Ще одна суперечлива пер-
сона — Євген Селезньов. Йо-
го нез’ява в остаточному
списку збірної  найменше бу-
ла пов’язана з ігровими кон-
диціями. Та, схоже, сьогодні
форвард, який встиг  пограти
в російській «Кубані», а нині
є гравцем віце-чемпіона Ук-
раїни, потрібен збірній.  І
хтозна, можливо, саме він
використає вирішальні мо-
менти.

Щодо нашого першого су-
перника, то й легендарний
Бундестім не обійшовся без
втрат. Одним із чотирьох
півзахисників, які не потра-
пили в остаточну заявку
збірної Німеччини на фут-
больне Євро-2016, став
Марко Ройс. Як повідомляє
офіційний сайт УЄФА, лі-
дер дортмундської «Борус-
сії», який пропустив також

переможний чемпіонат сві-
ту-2014, дізнався погані но-
вини у свій 27 день народ-
ження.

За словами наставника
збірної Йоахіма Льова, Ройс
не зміг відновитися після
травми паху. «На особисто-
му рівні такі рішення за-
вжди даються непросто.
Медичний штаб не зміг дати
нам чітких гарантій щодо
Марко», — відверто жалку-
вав наставник, зауважив-
ши, що якби Ройс був здоро-
вий, це стало б великим
плюсом для команди.

Крім того, головний тре-
нер Бундестім залишив за
бортом чемпіонату Європи
ще трьох півзахисників: Ка-
ріма Белларабі, Себастьяна
Руді та Юліана Брандта.

«Усі гравці на тренуван-
нях мали дуже добрий ви-
гляд. Це не рішення проти
четвірки. Це на користь ін-
ших двадцяти трьох», — по-
яснив Й. Льов. Отже, 12 чер-
вня гравцям збірної Украї-
ни, найімовірніше, дове-
деться пробивати зіркового
Мануеля Нойєра, крім якого
в заявці німецької команди
також воротарі Бернд Лено
і Марк-Андре тер Штеген.

Серед тих, хто може зігра-
ти проти України 12 червня
у французькому Лілі, захис-
ники: Джером Боатенг, Емре
Джан, Йонас Хектор, Бене-
дікт Хеведес, Матс Хум-
мельс, Шкодран Мустафі,
Антоніо Рюдігер, півзахис-
ники і нападники: Юліан
Дракслер, Маріо Гьотце, Ма-
ріо Гомес, Самі Хедіра, Джо-
шуа Кімміх, Тоні Кроос, То-
мас Мюллер, Месут Озіл,
Лукас Подольскі, Лерой Са-
не, Андре Шюррле, Бастіан
Швайнштайгер, Юліан
Вайгль.

Україна без Гусєва 
проти Німеччини без Ройса
ЄВРО-2016. Оприлюднено заявки всіх збірних — учасників
континентальної першості

Євдокія ТЮТЮННИК,
«Урядовий кур’єр»

ПЕРЕМОГА! Чернігівський об-
ласний академічний український
музично-драматичний театр імені
Т. Г. Шевченка підкорив «Мель -
помену Таврії» талановитим і до-
тепним прочитанням Шекспіра.
«Комедія помилок» завоювала
Гран-прі, її відзначено ще в чоти-
рьох номінаціях, зокрема «Режи-
сура» та «Сценографія», у яких
цілком заслужену нагороду одер-
жав художній керівник —  голов-
ний режисер театру заслужений
артист України Андрій Бакіров.

Існував добродій Вільям на-
справді, чи це є красива легенда,
та пойменовані ним вистави —
шедеври світової драматургії.
Втім, щоб втілити ті твори на сце-
ні, всі, хто за це береться, повинні
мати особливий хист. І він, безпе-

речно, є в чернігівських учасників
таврійського фестивалю. Уже
два роки п’єса йде на сценах різ-
них українських театрів з незмін-
ним успіхом. Нинішній нагороді
передувало перше місце у номі-
нації «Кращий режисерський за-
дум та втілення» на чернівецько-
му фестивалі комедії «Золоті оп-
лески Буковини»-2015.

«Комедія помилок» — перша з
ранніх п’єс Шекспіра, у якій проя-
вився весь його блискучий коме-
дійний талант. Понад чотири сто-
ліття вона тішить глядачів. Дуже
відповідально братися за такий
матеріал, але Андрій Бакіров і йо-
го актори, схоже, мають шекспі-
рівське мислення, що й зробило
їх помітними  серед 30 театрів з
України, Грузії, Португалії, Ав-
стрії, Угорщини, Румунії, Литви,
що також достойно виступили на
таврійському фестивалі.

«Комедія помилок» як безпомилковий вибір

ПРЯМА МОВА

Артем ФЕДЕЦЬКИЙ, 
захисник збірної України:

— У цьому матчі для нас головне — дотримуватися наших
принципів. Це максимальна дисципліна і неймовірна самовід-
дача. Звісно, ми розуміємо, що таке збірна Німеччини. Це ма-
шина, в якій усе працює майже ідеально. Ми повинні діяти ду-
же зосереджено протягом усієї гри, повністю віддаватися на
полі й використовувати свої шанси.

Також дуже важливе  взаємне підстраховування. Адже ти
відповідаєш не лише за себе, а й за партнера. Якщо нам це
вдасться, то маємо право розраховувати на хороший резуль-
тат незалежно від того, хто нам протистоїть, — Німеччина чи
інша топова збірна.
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Мить тріумфу: Гран-прі!
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