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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 2 червня 2016 року
USD 2509.7590   EUR 2804.4047      RUB 3.7675     /    AU 304810.23      AG 4003.07      PT 243697.60     PD 135526.99

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

Більшість громад
Луганщини
зволікають 
зі створенням
опорних шкіл

ЦИФРА ДНЯ

До Євробачення-2017
готуватимуться за планом

ІМІДЖ. Уряд на черговому засіданні створив Організаційний
комітет з підготовки та проведення в Україні 2017 року пісенного
конкурсу Євробачення. Відповідний проект розпорядження Каб-
міну розробило Міністерство культури з метою гідного проведен-
ня конкурсу, адже, вважають у відомстві, це справа честі для всієї
держави.

Перемога Джамали на цьогорічному Євробаченні у Стокгольмі
відкрила для нашої країни вікно можливостей. Оскільки органі-
зація і проведення конкурсу в Україні — це нагода представити її
на високому міжнародному рівні, йдеться у прес-релізі, який по-
ширила прес-служба Мінкультури. І хоч кілька українських міст
виявили бажання приймати у себе престижний конкурс, питання,
в якому саме з них він буде, ще не вирішено. Тому найперше но-
востворений оргкомітет займеться організацією підбору міста для
Євробачення-2017, а також складенням докладного плану захо-
дів, за яким триватиме поетапна підготовка до проведення в Ук-
раїні цього престижного міжнародного пісенного конкурсу.

ЦИТАТА ДНЯ

Джеффрі Пайєтт:
«США готові
підтримати

імплементацію та
подальшу роботу 

з перетворення судової
гілки влади 

на незалежну підзвітну
й ефективну систему».

Посол сШа в Україні про схвалення Верховною Радою
конституційних поправок, які стосуються судової
реформи

8,5 млрд м3�
газу видобуто в Україні за п’ять місяців
2016 року, що на 4% більше порівняно 

з торішнім аналогічним періодом  
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2
на часі

Уже до 2018 року
Україна зможе
увійти в топ-50
рейтингу Doing
Business

З лічильником 
заплатимо менше 

АКТУАЛЬНО. «УК» дізнавався, як формують тарифи 
на житлово-комунальні послуги
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Чи будемо з водою
НА ПОРОЗІ ЛІТА. Державний водогосподарський комплекс працює з максимальною віддачею

Леонід ОЛЬШЕВСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»

Підготовку міжгосподар-
ських зрошувальних систем

до роботи цьогоріч за вершено
вчасно — до 1 квітня. Заплано-
вано полити 680,2 тис. га. Ста-
ном на 1 червня підрозділи

Держводагентства уклали до-
говори на полив 393 тис. га. А 91
тис. га ранніх сільгоспкультур
уже отримала потрібну вологу.
Ці цифри дають підстави
стверджувати, що водогоспо-
дарники готові до подачі води у
цьогорічному вегетаційному
періоді. 

Особливо нелегко доводиться
водогосподарникам у маловодні
роки, як, наприклад, минулий.
Але, за словами в. о. голови Дер-
жавного агентства водних ре-
сурсів Ірини Овчаренко,
ситуацію вдалося втримати під
контролем. У басейнах основних
річок — Дніпра, Дністра, Сівер-

ського Дінця, Південного Бугу,
Інгульця й Росі — в умовах
низької водності річок з ознака-
ми гідрологічної посухи було
встановлено оптимальні режи-
ми їхньої роботи. Каналом Дніп-
ро — Інгулець, наприклад,
подано 135 млн куб. м води. А
для стабілізації у 2015 році сані-

тарно-епідемічної ситуації на
питному водозаборі Одеси, під-
тримання задовільного гідро -
логічного режиму в пониззі
Дністра здійснено еко-
лого-репродукційний
попуск із Дністровсько-
го водосховища обсягом
1,2 куб. км. 4
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документи

Втрачену печатку Товариства з обмеженою відповідальністю

«КРЕДО ДИЗАЙН», ідентифікаційний код 40474080, 

вважати недійсною з 30 травня 2016 року.

Втрачену печатку Товариства з обмеженою відповідальністю

«ВЕСКОН ГРУП», ідентифікаційний код 39419016, 

вважати недійсною з 30 травня 2016 року.

Втрачену печатку Товариства з обмеженою відповідальністю
«Архітектурно-будівельна компанія «Кредо», ідентифікаційний код
38615302, 

вважати недійсною з 30 травня 2016 року.

Втрачені документи: Свідоцтво про право власності
для прогулянкових суден № ПП 001299 згідно з договором
купівлі-продажу від 03.09.2012 № 0013/G480LF, та Свідоц-
тво на право плавання під державним прапором України
для прогулянкових суден № КП 000280, що належить Ка-
бузан Юрію Вікторовичу, вважати недійсними.

Втрачене посвідчення водія малого судна, ви-

дане КИ 0206 від 17.06.2014 р. Жовтісу Олександру

Олександровичу, 09.03.1989 р.н., 

вважати недійсним.

Втрачену печатку Товариства з обмеженою від-

повідальністю «АНЕКС АВТОМЕТРОПОЛІС», іденти-

фікаційний код 40087595, 

вважати недійсною з 30 травня 2016 року.

Втрачену печатку Публічного акціонерного то-

вариства «Завод комунального машинобудування»,

ідентифікаційний код 05453404, 

вважати недійсною з 13 травня 2016 року.

Викликається Сідак Іван, 12.08.1952 р.н., останнє
відоме місце проживання: м. Чернівці, вул. Стрий-
ська, 3/3, як відповідач в судове засідання по ци-
вільній справі №727/3164/16-ц за позовом Костіної
Наталії Валеріївни до Сідака Івана, третя особа на
стороні позивача служба у справах дітей Чернівець-
кої міської ради про надання дозволу на виїзд за
кордон неповнолітньої дитини, яке призначено на
10 год. 00 хв. 07 червня 2016 року за адресою: м.
Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, кабінет № 4.

З опублікуванням оголошення про виклик відпо-
відач вважається належним чином повідомленим
про час і місце розгляду справи.

В разі неявки в судове засідання відповідача Сі-
дака Івана справу буде розглянуто за його відсут-
ності за наявними матеріалами.

Суддя Мамчин П. І.

Токмацький районний суд Запорізької об-
ласті викликає в судове засідання, яке відбу-
деться 07 червня 2016 року о 10.00 годині в
приміщенні Токмацького районного суду За-
порізької області за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Токмак, вул. Володимирська, буд.
28, Шепка Олександра Сергійовича (останнє
відоме місце проживання: Запорізька об-
ласть, Токмацький район, с. Левадне, вул.
Лугова, 15А) як відповідача в цивільній
справі № 328/1741/16-ц за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк» до Шепка Олександра
Сергійовича про стягнення заборгованості.

Суддя Петренко Л.В.

07.06.2016 р. о 10 год. 00 хв. відбудеться судове засі-
дання в цивільній справі за позовом Вінницького національ-
ного медичного університету ім. М.І. Пирогова до
Омобоогудже Едит Чизом, за участю третьої особи, яка не
заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні
відповідача, Омобоогудже Фунмилайо Синтиа про стяг-
нення вартості навчання.

В судове засідання викликається Омобоогудже Едит
Чизом, останнє відоме місце проживання: просп. Юності,
45, кв. 119, м. Вінниця.

Явка Омобоогудже Едит Чизом обов’язкова.
Судове засідання відбудеться за адресою: м. Вінниця, вул.

Грушевського, 17, каб. №5.
Суддя С. А. Федчишен

В провадженні Апеляційного суду Київської області знахо-
диться цивільна справа, номер 379/1601/15-ц, номер провад-
ження 22ц-780/1469/16 за апеляційною скаргою Публічного
акціонерного товариства «Акцент-банк» на заочне рішення Та-
ращанського районного суду Київської області від 29 грудня
2015 року в справі за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва «Акцент-банк» до Корж С.І. про стягнення заборгованості.

Розгляд вищезазначеної справи відбудеться о 14 год. 30 хв.
7 червня 2016 року в приміщенні Апеляційного суду Київської
області за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15.

Апеляційний суд викликає Корж С.І. як відповідача по справі
в судове засідання на вищезазначений день та час.

У разі неявки сторін розгляд справи відбудеться в їхню від-
сутність.

Суддя Л. І. Касьяненко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Проскуркін Олександр Євгенович, 27.03.1972 р.н., останнє
місце проживання: місто Одеса, вул. Нахімова, буд. 6, кв. 2, на підставі ст.
ст. 297-5, 133, 135 КПК України вам необхідно з’явитися 06.06.2016 р. на 10
год. 00 хв. до слідчого відділу УСБУ в Івано-Франківській області, кабінет
№ 108, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, буд. 15, для допиту
вас як підозрюваного у кримінальному провадженні № 22013090000000030
за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2
ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України та проведення інших слідчих дій.

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області (вул. Героїв Не-
бесної Сотні, 30, м. Шепетівка Хмельницької обл.) викликає на 10 годину 29
червня 2016 року як відповідача Тимченка Романа Сергійовича по справі
688/1967/16-ц/2/688/555/16 за позовом Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «ПриватБанк» до Тимченка Романа Сергійовича про стяг-
нення заборгованості. Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відпові-
дача справа буде розглядатись за його відсутності на підставі зібраних по
справі доказів. При публікації оголошення про виклик до суду відповідач
вважається повідомленим про час і місце розгляду справи.

Суддя Н. В. Мазур

Зайцю Олександру Дмитровичу, останнє відоме місце реєстрації: Кіро-
воградська обл., Бобренецький р-н, Радгосп ім. Куйбишева, потрібно з’яви-
тися в судове засідання на 13 червня 2016 року на 10-30 годину до
Амур-Нижньодніпровського райсуду м. Дніпропетровська за адресою: вул.
Новоселівська, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі №199/2586/16
за позовом Гусак Раїси Сергіївни до Заєць Олександра Дмитровича про ви-
знання права власності за набувальною давністю. У разі неявки відповідача
у судове засідання, справа буде розглянута за його відсутності на підставі
наявних матеріалів та постановлено заочне рішення.

Суддя Якименко Л. Г.
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�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18 травня 2016 р. № 386-р
Київ

Про затвердження умов продажу 
державного пакета акцій публічного 
акціонерного товариства «Одеський 
припортовий завод» за конкурсом 
з відкритістю пропонування ціни 

за принципом аукціону
1. Затвердити умови продажу державного пакета акцій публічного акціо-

нерного товариства «Одеський припортовий завод» (далі — товариство) за
конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, що до-
даються.

Пакет складається з 795083903 акцій, що становить 99,567 відсотка ста-
тутного капіталу товариства, номінальною вартістю 792083,903 тис. гривень.

2. Фондові державного майна:
1) забезпечити в установленому порядку шляхом укладення договорів про

конфіденційність наданої інформації про товариство доступ потенційних учас-
ників конкурсу з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону з про-
дажу пакета акцій товариства;

2) провести в установленому порядку конкурс з відкритістю пропонування
ціни за принципом аукціону з продажу пакета акцій товариства з урахуванням
затверджених цим розпорядженням умов продажу;

3) припинити конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аук-
ціону з продажу пакета акцій товариства у разі, коли для участі у конкурсі по-
дано заяви менш як двох учасників, а також у разі, коли не подано жодної
заяви учасника, який є нерезидентом;

4) установити контроль за виконанням покупцем умов договору купівлі-
продажу пакета акцій товариства відповідно до вимог статті 27 Закону України
«Про приватизацію державного майна»;

5) інформувати щокварталу Кабінет Міністрів України про виконання по-
купцем умов договору купівлі-продажу пакета акцій товариства.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів
України від 11 лютого 2008 р. № 261 «Про затвердження Умов проведення
конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Одеський припортовий завод». 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 18 травня 2016 р. № 386-р

УМОВИ
продажу державного пакета акцій публічного акціонерного товариства

«Одеський припортовий завод»
1. У конкурсі з продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства

«Одеський припортовий завод» (далі — товариство) мають право брати
участь особи, які можуть бути покупцями об’єктів приватизації згідно із стат-
тею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».

До участі в конкурсі не допускаються юридичні та фізичні особи, визначені
в частині третій статті 8 Закону України «Про приватизацію державного
майна».

2. Потенційні покупці — юридичні особи зобов’язані подати  державному
органу приватизації документ про розподіл статутного капіталу серед учас-
ників.

Разом із заявою для участі у конкурсі подаються:
інформація про потенційних покупців об’єктів приватизації або осіб, в ін-

тересах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у
тому числі фізичних осіб — кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)
відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (від-
миванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

для потенційних покупців — фізичних осіб — довідка органу доходів і збо-
рів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову деклара-
цію);

для потенційних покупців — юридичних осіб — інформація про фінан-
сово-майновий стан та документи щодо проведення аудиторської перевірки
таких покупців, що засвідчують достовірність інформації про їх фінансово-
майновий стан.

Відповідальність за достовірність, повноту поданого документа та
обов’язок довести своє право на придбання об’єктів державної власності по-
кладається на покупця.

3. Початкова ціна державного пакета акцій товариства у кількості
795083903 штук, або 99,567 відсотка статутного капіталу товариства (далі —
пакет акцій), становить 13 175 000 000 гривень.

4. Покупець пакета акцій зобов’язаний забезпечити:
1) в економічній діяльності товариства:
збереження основних видів діяльності товариства, які є на дату переходу

права власності на пакет акцій до покупця;
збереження основної номенклатури продукції, робіт та послуг товариства,

які існували у 2015 році;
приймання, зберігання та відвантаження рідкого аміаку, що транспорту-

ється магістральним трубопроводом і залізницею; недопущення необґрунто-
ваних обмежень щодо задоволення заявлених потреб суб’єктів
господарювання;

приймання, зберігання та відвантаження іншої хімічної продукції (карбамід,
метанол) згідно з умовами укладених договорів;

збереження технологічної єдності та цілісності виробництва;
зміну цін на послуги з приймання, зберігання, захолоджування та відван-

таження рідкого аміаку, що транспортується магістральним аміакопроводом,
відповідно до вимог законодавства;

задоволення потреби вітчизняних сільськогосподарських товаровиробни-
ків у мінеральних добривах в обсягах та за цінами, визначеними в укладених
договорах;

безпечну експлуатацію основного устаткування товариства з приймання,
зберігання та перевантаження аміаку, що експортується, відповідно до ін-
струкції № З-2200-08-16 про взаємодію Українського державного підприєм-
ства «Укрхімтрансаміак» і публічного акціонерного товариства «Одеський
припортовий завод» під час передачі — приймання рідкого аміаку з метою
організації ритмічної роботи та запобігання виникненню надзвичайної ситуації
у зоні їх спільної діяльності, яка затверджена 10 березня 2016 р. Українським
державним підприємством «Укрхімтрансаміак» і публічним акціонерним то-
вариством «Одеський припортовий завод»;

повну своєчасну сплату до бюджету податків і зборів, митних та інших пла-
тежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страху-
вання, а також недопущення виникнення податкового боргу;

утримання у належному стані об’єктів цивільної оборони;
2) в інноваційно-інвестиційній діяльності товариства:
виконання заходів з переоснащення виробництва, впровадження прогре-

сивних технологій у 2017—2021 роках на підставі програми, розробленої та
затвердженої покупцем до 1 квітня 2017 р.;

освоєння нових та підвищення якості наявних видів продукції та/або по-
слуг;

виконання зобов’язань щодо розвитку товариства з метою підвищення еко-
номічних, соціальних, фінансових, технологічних та екологічних показників
діяльності товариства згідно з бізнес-планом, поданим покупцем;

3) у соціальній діяльності товариства:
недопущення утворення простроченої заборгованості товариства з виплати

заробітної плати працівникам товариства;
підвищення протягом п’яти років від дати переходу права власності на

пакет акцій до покупця розміру середньої заробітної плати, досягнутої това-
риством у 2015 році, на рівень не менше щорічного офіційного рівня інфля-
ції;

недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи
уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 час-
тини першої статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення пра-
цівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8
частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) про-
тягом шести місяців від дати переходу права власності на пакет акцій;

матеріальне стимулювання працівників із збереженням та удосконаленням
існуючої системи оплати праці і преміювання, доплат, надбавок до посадового
окладу за затвердженим штатним розкладом. Покупець має право за погод-
женням з профспілковою організацією товариства запровадити нову систему
оплати праці і преміювання;

протягом п’яти років від дати переходу до покупця права власності на пакет
акцій недопущення без погодження з профспілковою організацією скоро-
чення чисельності працівників товариства;

у разі розірвання трудового договору з працівниками товариства у зв’язку
із скороченням чисельності працівників протягом п’яти років від дати пере-
ходу до покупця права власності на пакет акцій товариства здійснення виплати
вихідної допомоги згідно з колективним договором;

виконання в повному обсязі умов колективного договору до моменту при-
йняття нового;

укладення колективного договору на кожний наступний період з обов’яз-
ковим включенням усіх умов, передбачених чинним колективним договором,
а також положень Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеук-
раїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукра-
їнськими профспілками і профоб’єднаннями, галузевої угоди та забезпечення
його виконання; покупець за погодженням з профспілковою організацією то-
вариства може змінювати умови чинного колективного договору;

виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів від-
повідно до вимог Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалі-
дів в Україні», створення для них умов праці з урахуванням індивідуальних
програм реабілітації та надання інших соціально-економічних гарантій, перед-
бачених законодавством;

здійснення витрат товариством на охорону праці відповідно до Закону Ук-
раїни «Про охорону праці», розроблення та здійснення комплексу заходів з
досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого
середовища, підвищення наявного рівня охорони праці та запобігання випад-
кам виробничого травматизму і професійних захворювань;

4) у природоохоронній діяльності товариства:
дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законо-

давства щодо користування об’єктами товариства в частині охорони повітря-
ного басейну, охорони і раціонального використання земель водного фонду;

виконання в повному обсязі рекомендацій екологічного аудиту, які визна-
чені у звіті про проведення обов’язкового екологічного аудиту публічного ак-
ціонерного товариства «Одеський припортовий завод», проведеного
державним підприємством «Центр екологічних ініціатив», від 14 серпня 2015
р., на замовлення Фонду державного майна;

приймання та біологічне або хімічне очищення побутових та виробничих
стічних вод з урахуванням розвитку м. Южного згідно з відповідним догово-
ром;

5) у сфері корпоративних відносин та розпорядження майном товариства:
належне утримання і зберігання державного майна, яке у процесі створення

товариства не увійшло до його статутного капіталу, але залишилося на балансі
товариства;

з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій до повного ви-
конання умов договору купівлі-продажу пакета акцій голосування на загаль-
них зборах акціонерів товариства з питань збільшення (зменшення) розміру
статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші
господарські товариства виключно у разі отримання попередньої згоди Фонду
державного майна. У разі неотримання такої згоди на день проведення за-
гальних зборів акціонерів товариства покупець зобов’язаний голосувати проти
збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вар-
тості акцій, перетворення на інші господарські товариства;

недопущення з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій
до повного виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій без попе-
редньої згоди Фонду державного майна вчинення правочинів з відчуження
основних засобів товариства, якщо їх сумарна балансова вартість, що є пред-
метом таких правочинів, перевищує 10 відсотків вартості активів товариства
за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Зазначена умова
не застосовується до правочинів щодо відчуження основних засобів товарис-
тва, яке здійснюється в межах звичайної діяльності товариства. Під відчужен-
ням розуміються такі правочини, як купівля-продаж, міна, дарування,
безоплатна передача та передача до статутного (складеного) капіталу інших
господарських товариств;

не пізніше ніж протягом трьох місяців з дати продажу спрямування диві-
дендів, нарахованих на придбаний у процесі приватизації пакет акцій, яким
володіла до його продажу держава в особі Фонду державного майна, до дер-
жавного бюджету відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України
базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на ви-
плату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності за пе-
ріод перебування пакета акцій у державній власності (за період діяльності у
2015 та 2016 роках і до моменту продажу пакета акцій) у розмірі не менше
базового нормативу 2015 року.

5. Строк дії зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного пе-
ріоду їх виконання, становить п’ять років з дати переходу права власності на
пакет акцій.

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 1 червня 2016 р. № 391-р
Київ

Про внесення зміни до пункту 1 
розпорядження Кабінету Міністрів України

від 18 травня 2016 р. № 386
Внести зміну до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України

від 18 травня 2016 р. № 386 «Про затвердження умов продажу державного
пакета акцій публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий
завод» за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аук-
ціону», замінивши в абзаці другому цифри «792083,903» цифрами
«795083,903».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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Макарівський районний суд Київської області в
цивільній справі № 370/516/16-ц за позовом ТОВ
«ОТП Факторинг Україна» до Бліжнікової С.П. про
стягнення заборгованості за кредитним договором
викликає у судове засідання, яке відбудеться 23 чер-
вня 2016 року о 09 год. 00 хв., як відповідача Бліж-
нікову Світлану Петрівну, останнє відоме місце
проживання якої: село Новосілки Макарівського
району, Київської області, вулиця Шевченка, 38.

У разі неявки відповідача у судове засідання
справа буде розглянута за її відсутності за наявними
матеріалами справи.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Мака-
рівського районного суду Київської області за адре-
сою: смт Макарів, вул. Д. Ростовського, 35, кабінет
№ 1.

Суддя М. Ю. Устимчук

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає
як відповідача Сокирко Юрія Миколайовича (прож: м. Сєвєро-
донецьк Луганської області, вул. Гагаріна 70а, кв. 1.) у судове
засідання з розгляду цивільної справи № 428/10833/15-ц за по-
зовом Світличного А.О. до Сокирка Юрія Миколайовича, Мазні-
ченко Інни Миколаївни, Мазніченко Наталії Павлівни, Вінди
Артема Сергійовича, Бабакіної Любові Володимирівни, Мазні-
ченко Аріни Олександрівни; треті особи: Перша Сєвєродонецька
державна нотаріальна контора, Містківська сільська рада, При-
ватний нотаріус Сєвєродонецького міського нотаріального ок-
ругу Єпіфанцева Наталія Вікторівна про визнання недійсним
договору купівлі-продажу квартири, визнання права власності,
усунення перешкод у користуванні майном шляхом примусового
виселення та зняття з реєстрації, який відбудеться 13.06.2016
року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів,
19.

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

Суддя В. М. Олійник

Крюківський районний суд м. Кременчука Полтав-
ської області викликає Стадник (Яценко) Тетяну Мико-
лаївну (останнє відоме місце проживання: Полтавська
область, місто Кременчук, вулиця Декабристів, будинок
28, корпус 5, квартира 55) як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі за позовом ПАТ «Кременчуць-
кий сталеливарний завод» до Стадник Тетяни
Миколаївни про стягнення заборгованості та визнання
особи такою, що втратила право користування житло-
вим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 13 червня 2016 року о
09 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: По-
лтавська область, м. Кременчук, вул. Красіна (Троїцька),
37/49.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки відпові-
дача справу буде розглянуто за її відсутності.

Відповідачка зобов’язана повідомити суд про причини
неявки в судове засідання.

Суддя Зоріна Д. О.

Бобров Максим Павлович, 03.01.1982 року народження,
останнє місце проживання чи мешкання: 51900, Дніпро-
петровська область, місто Дніпродзержинськ, пр. Мета-
лургів, буд. 76б, кв. 67 викликається у відкрите судове
засідання як відповідач о 10.00 годині 10 червня 2016 року
у цивільній справі за позовом ПАТ АБ «УкргазБанк» до
Саржан Олени Анатоліївни, Боброва Максима Павловича
про стягнення заборгованості за кредитом.

Відкрите судове засідання у цивільній справі відбу-
деться під головуванням судді Багбая Є. Д. в приміщенні
Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська
Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпродзер-
жинськ, вул. Тритузна (Петровського) 166, 2 поверх, кабі-
нет № 5.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування
оголошення в пресі відповідач Бобров Максим Павлович
вважається повідомленим про час і місце розгляду справи.

У разі неявки відповідача, справу буде розглянуто за
його відсутності.

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає:

Штоколову Олену Іванівну, 04.12.1970 р.н., як відпо-
відача в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/954/16-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційного банку «Приватбанк» до Штоко-
лової Олени Іванівни про стягнення заборгованості, що
відбудеться 09 червня 2016 року об 11.15 год.

Стєхіну Ірину Євгенівну, 08.01.1979 р.н., як відпові-
дача в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/952/16-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційного банку «Приватбанк» до Стєхіної
Ірини Євгенівни про стягнення заборгованості, що від-
будеться 09 червня 2016 року о 10.20 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільні справи за позовом Публічного акціонерного то-
вариства КБ «ПРИВАТБАНК» до Зав’ялової Віри
Владиславівни, Бескорсого Олександра Павловича, Луніної
Ніни Олександрівни про стягнення заборгованості.

Відповідачі по справі Луніна Ніна Олександрівна,
07.08.1969 року народження, мешкає: м. Єнакієве, пр. Гор-
няків, 1Б/40; Бескорсий Олександр Павлович, 06.03.1976
року народження, мешкає: м. Жданівка, вул. Шкільна, 6/22,
Зав’ялова Віра Владиславівна, 25.02.1975 року народження,
мешкає: м. Єнакієве, вул. Ілліча, 36/32, викликаються на
08.06.2016 року на 09 годину 00 хвилин до суду, кабінет 
№ 312, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Погрібна Н. М.

Васильківський міськрайонний суд Київської області
викликає Шустрову Тетяну Петрівну у судове засідання
як відповідача у справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційний банк «Приватбанк» до
Шустрової Тетяни Петрівни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором, яке призначено на 21
червня 2016 року о 10 год. 00 хв. і відбудеться за адре-
сою: Київська область, м. Васильків, вул. Шевченка, 8,
суддя Ковбель М. М.

Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки у судове засідання без

поважних причин, судове засідання буде проведено у
вашу відсутність, а відповідно до ч. 9 статті 74 ЦПК Ук-
раїни з опублікуванням оголошення про виклик відпові-
дач вважається повідомленим про час і місце розгляду
справи.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, № 157) розглядає цивільні справи за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Мішиної У.В. про стягнення за-
боргованості за кредитним договором. Відповідачка у
цивільній справі № 233/1578/16-ц Мішина Уляна Васи-
лівна, 30.09.1980 р.н., зареєстрована за адресою: До-
нецька область, м. Макіївка, м-н Калінінський, 13/4,
викликається у судове засідання на 08.00 год.
08.06.2016 року. Розгляд зазначеної цивільної справи
відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськра -
йонного суду Донецької області (корп. № 2, каб. № 16).

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

Суддя Т. О. Мартишева

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85110, м. Костянтинівка Донецької обл., 
пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу 
№ 233/919/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Кісєєвої А.А., Мудріка В.В. про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Відповідачі у справі Кісєєва Аліна Анатоліївна,
19.04.1978 р.н., останнє відоме місце проживання якої:
м. Харків, вул. Отакара Яроша, буд. 17, кв.72; Мудрік Во-
лодимир Васильович, 05.04.1967 р.н., останнє відоме
місце проживання якого: м. Костянтинівка Донецької об-
ласті, вул. Островського, буд. 211, кв. 32, викликаються
до суду на 10 червня 2016 року о 08.00 годині, каб. 
№ 15, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за їх відсутності. 

Суддя О. С. Малінов

Новопсковський районний суд Луганської області
викликає Опірука Віталія Володимировича та Опі-
рука Володимира Васильовича як відповідачів у су-
дове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ 
№ 420/487/16-ц (Провадження № 2/420/372/16) за
позовом Публічного акціонерного товариства «Ук-
рсоцбанк» до Опірука Віталія Володимировича та
Опірука Володимира Васильовича про стягнення за-
боргованості, яке відбудеться 15 червня 2016 року
о 09 год. 40 хв. (резервна дата судового засідання
29 червня 2016 року о 08 год. 20 хв.) в приміщенні
Новопсковського районного суду Луганської області
за адресою: вул. Українська, 28, смт Новопсков Лу-
ганської області.

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

Суддя О. С. Стеценко

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радян-
ська, буд. 39а) розглядає цивільну справу за позовом
Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до
Пономарьова Геннадія Михайловича про стягнення за-
боргованості за договором кредиту.

Відповідач Пономарьов Геннадій Михайлович, 1949
р.н., викликається на 17 червня 2016 року о 09.00 годині
до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 16,
для участі у розгляді справи. До розгляду цивільної
справи пропонується надати суду письмові пояснення
та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відпові-
дача необхідно повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у його відсутність на під-
ставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне
рішення.

Суддя Лаврушин О. М.

Ліквідатор приватного акціонерного товарис-
тва «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ АСТРОН» Трофи-
менко Т. М. повідомляє про проведення конкурсу з
визначення організатора аукціону з продажу активів банк-
рута ПрАТ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ АСТРОН» (код ЄДРПОУ:
30399615, 84301, Донецька обл., місто Краматорськ, вулиця
Двірцева, будинок 10, кімната 72). Основними критеріями
для участі в конкурсі є критерії, визначені ст. 49 Закону Ук-
раїни «Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом». З умовами проведення конкурсу
можна ознайомитись у замовника. Строк надання заяв для
участі в конкурсі до 13:00 15 червня 2016 року включно.
Конкурс відбудеться 16 червня 2016 року о 14:00 за адре-
сою: 84301, Донецька обл., місто Краматорськ, вулиця Двір-
цева, будинок 10, кімната 72. Переможець конкурсу на
підставі затвердженого протоколу укладає з ліквідатором
договір на проведення аукціону з продажу активів банкрута
ПрАТ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ АСТРОН». Довідки за телефо-
ном (067) 120-17-16.

Селидівський міський суд Донецької області (85400,
м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Жльобаса Антона
Володимировича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Відповідач Жльобас А.В., зареєстро-
ваний за адресою: Донецька обл., смт Цукурине, вул.
Чапаєва, буд. 5, кв. 7, викликається на 07.06.2016 р. о
15.30 год. до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дача до суду він повинен повідомити про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута в його 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 його відсутності. 

Суддя Владимирська І. М.

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгляда-
ється цивільна справа за позовом Усипенко Наталі Юріївни
до Слов’янської міської ради Куйбишевської у м. Донецьку
районної ради, Немировської Іди Хаймівни, Немировського
Самуіла Юхимовича про визнання права власності в порядку
спадкування.

Відповідач по справі Немировська Іда Хаймівна (останнє
відоме місце проживання: 83360, м. Донецьк, вул. Церетелі,
будинок 4, квартира 11) викликається на 8 червня 2016 року
о 08 годині 30 хвилин до судді Кривошеєва Д. А. для участі
у розгляді справи по суті.

Відповідач по справі Немировський Самуіл Юхимович
(останнє відоме місце проживання: 83360, м. Донецьк, вул.
Церетелі, будинок 4, квартира 11) викликається на 8 червня
2016 року о 08 годині 30 хвилин до судді Кривошеєва Д .А.
для участі у розгляді справи по суті.

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

Генічеський районний суд Херсонської області ви-
кликає як третю особу на стороні відповідача без са-
мостійних вимог Бізенкову Людмилу Вікторівну по
справі за адміністративним позовом Корчак Інни
Леонідівни до Щасливцевської сільської ради Гені-
чеського району Херсонської області, третя особа:
Бізенкова Людмила Вікторівна, про визнання про-
типравними та скасування рішень Щасливцевської
сільської ради від 28.02.2014 року №857 та від
26.05.2014 року №918 /№653/97/15-а в судове засі-
дання, яке відбудеться 17 червня 2016 року о 10 го-
дині 30 хвилин у приміщенні Генічеського районного
суду за адресою: м. Генічеськ, вул. Б. Коваленка, 66
Херсонської області.

У разі неявки Бізенкової Л. В. у судове засідання
справа буде розглядатися за її відсутності за наяв-
ними в ній матеріалами.

Суддя Н. Б. Венглєвська

Апеляційний суд Хмельницької області повідом-
ляє, що цивільна справа за апеляційною скаргою
Внученка Івана Івановича на рішення Хмельницького
міськрайонного суду від 29 березня 2016 року по
справі за позовом Внученка Івана Івановича до Ват-
раса Володимира Антоновича, регіонального сервіс-
ного центру МВС в Хмельницькій області, третя
особа, яка не заявляє самостійні вимоги щодо пред-
мета спору - Катриченко Олег Олексійович, про ви-
требування майна від добросовісного набувача,
визнання недійсним свідоцтва про реєстрацію транс-
портного засобу, призначено повторно до судового
розгляду на 15 червня 2016 року о 10 год. 30 хв. за
адресою: м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1.

У випадку неявки Катриченка Олега Олексійовича
справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя А. М. Костенко

Кролевецький районний суд Сумської області відпо-
відно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає Гапич Наталію
Володимирівну, 18 жовтня 1972 року народження, 
уродженку м. Суми, останнє відоме місце реєстрації:
Сумська область, м. Кролевець, III пров. Андріївський,
26, як відповідача по справі №579/639/16-ц, пров. 
№ 2/579/166/16 за позовом Публічного акціонерного то-
вариства Комерційний банк «ПриватБанк» до Гапич На-
талії Володимирівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Справа призначена до розгляду на 23 червня 2016
року о 09 годині 00 хвилин у м. Кролевець Сумської об-
ласті, вул. Франка, 13.

Суд пропонує Гапич Н. В. подати письмові пояснення
та всі наявні докази по справі. У випадку неявки відпо-
відача в судове засідання, оголошення вважається на-
лежним повідомленням і справа буде розглянута за
відсутності Гапич Н. В.

Суддя О. В. Моргун

Кролевецький районний суд Сумської області відпо-
відно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає Хланя Вячес-
лава Вікторовича, 28 березня 1978 року народження,
уродженця м. Олександрія Кіровоградської області, ос-
таннє відоме місце реєстрації: Сумська область, м. Кро-
левець, пр. Миру, буд. 4, кв. 2, як відповідача по справі
№579/641/16-ц, пров. № 2/579/168/16 за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства Комерційний банк
«ПриватБанк» до Хланя Вячеслава Вікторовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Справа призначена до розгляду на 23 червня 2016
року о 10 годині 00 хвилин у м. Кролевець Сумської об-
ласті, вул. Франка, 13.

Суд пропонує Хлань В.В. подати письмові пояснення
та всі наявні докази по справі. У випадку неявки відпо-
відача в судове засідання, оголошення вважається на-
лежним повідомленням і справа буде розглянута за
відсутності Хланя В. В.

Суддя О. В. Моргун

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідачів: Тернового Миколу Анатолійо-
вича, який мешкає: м. Луганськ, с. Ювілейне, вул.
Котовського, 6/17, у судове засідання по цивільній
справі №431/1874/16-ц за позовом Тернової Г. В. до Тер-
нового М.А. про стягнення аліментів, що відбудеться
08.06.2016 р. о 08.00 год.; Пономарьова Євгенія Михай-
ловича, який мешкає: Луганська обл., Антрацитівський
р-н, с. Рафайлівка, вул. К.Маркса, 34, у судове засідання
по цивільній справі №431/1526/16-ц за позовом Поно-
марьової К.В. до Пономарьова Є.М. про розірвання
шлюбу, що відбудеться 08.06.2016 р. о 08.30 год.

Судові засідання відбудуться в приміщенні суду за ад-
ресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру,
38-«а». У разі неявки на вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без вашої участі на підставі ч. 4 ст.
169 ЦПК України.

Суддя І. В. Кудрявцев

Автозаводський районний суд м. Кременчука По-
лтавської області викликає Дідусенка Олександра
Миколайовича, 18.09.1972 року народження (ос-
таннє відоме місце проживання: 39600, Полтавська
область, м. Кременчук, квт. 278, буд. 23, кв. 56), як
відповідача по справі за позовом Публічного акціо-
нерного товариства Комерційний банк «Приватбанк»
до Дідусенка Олександра Миколайовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 06.07.2016 року о
09.00 год. у приміщенні суду за адресою: м. Кремен-
чук, вул. Першотравнева, буд. 29/5, каб. 8.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки в судове
засідання, справу буде розглянуто за вашої відсут-
ності. Відповідач зобов’язаний повідомити суд про
причини неявки в судове засідання.

Суддя Ю. В. Рибалка

Приморський районний суд Запорізької
області викликає в судове засідання 04
липня 2016 року о 08 годині 15 хвилин (ре-
зервна дата 06 липня 2016 року о 08 годині
15 хвилин) за адресою: Запорізька область,
м. Приморськ, вул. Центральна (Леніна), буд.
26, зал № 2, 2-й поверх як відповідача Зеле-
нюка Олександра Анатолійовича по цивіль-
ній справі № 326/601/16-цр. (провадження 
№ 2/326/271/2016) за позовом Публічного
акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до
нього про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

У разі неявки відповідача в судове засі-
дання на вказані дату та час, справу буде
розглянуто за його відсутності.

Суддя Т. В. Стріжакова

Красноармійський міськрайонний суд
Донецької області (85302, м. Красноар-
мійськ, вул. Горького, 20) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ
«Укрсоцбанк» про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Відповідач Гуменюк Олександр Воло-
димирович викликається на 18 липня
2016 року о 09.00 год. до суду, каб. № 7,
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття відповідач повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсут-
ність.

Суддя Хмельова С. М.

Білокуракинський районний суд Луган-

ської області повідомляє, що 31 березня

2016 року розглянуто цивільну справу

2/409/685/16 за позовом Черткової Га-

лини Анатоліївни до Шемет Ірини Анато-

ліївни про визнання додаткового строку

на прийняття спадщини та винесено рі-

шення про задоволення позову.

Суддя Тімінський В. В.

У провадженні Броварського міськрайонного
суду Київської області знаходиться цивільна
справа за позовом Товариства з обмеженою від-
повідальністю «ОТП Факторинг Україна» до Муд-
ренко Марини Миколаївни про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Бро-
варський міськрайонний суд Київської області
викликає як відповідача по вказаній справі Муд-
ренко Марину Миколаївну, останнє відоме місце
реєстрації: Київська область, Броварський район,
с. Красилівка, вул. Будівельників, буд. 3-А, кв. 36.

Розгляд даної справи відбудеться о 09 год.
45 хв. 13 червня 2016 року в залі суду за адре-
сою: м. Бровари, вул.  Грушевського, буд. 2,
каб. 213. У випадку неявки відповідача дана
справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя Н. М. Петришин

Павлоградський міськрайонний суд Дніпро-
петровської області (суддя Бондаренко В. М.)
викликає як відповідача Дорохіну Інну Ста-
ніславівну, 17.04.1975 року народження, ос-
таннє місце проживання якої: м. Донецьк,
вул. Торецька, буд. 73, по цивільній справі 
№ 185/3848/16-ц за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Укрсоцбанк» про
стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

Судове засідання призначено на 14 червня
2016 року о 09.00 год. за адресою: 51400,
Дніпропетровська область, м. Павлоград,
вул. Дніпровська, 135, каб № 306.

У разі неявки відповідача в судове засі-
дання справа, згідно з вимогами ЦПК Ук-
раїни, може бути розглянута за його
відсутності.
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оголошення
Артемівський міськрайонний суд Донецької області

(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Руських Миколи Ан-
дрійовича про стягнення боргу.

Відповідач по справі Руських Микола Андрійович (ад-
реса: Донецька обл., м. Сіверськ, вул. Залізнична, 38) ви-
кликається на 08.06.2016 року о 10 год. 50 хв. до суду,
кабінет №307, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Л. В. Шевченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Маслакова Дмитра
Юрійовича про стягнення боргу.

Відповідач по справі Маслаков Дмитро Юрійович (ад-
реса: Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Урицького, 2/6) ви-
кликається на 08.06.2016 року о 10 год. 30 хв. до суду,
кабінет №307, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Л. В. Шевченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Кондратюк Діани Вік-
торівни про стягнення боргу.

Відповідачка по справі Кондратюк Діана Вікторівна (ад-
реса: Донецька обл., с. Опитне, Артемівський район, вул.
Ілліча, 1, гурт.) викликається на 08.06.2016 року о 10 год.
40 хв. до суду, кабінет № 307, для участі у розгляді справи
по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачка
повинна повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута у її відсутність. 

Суддя Л. В. Шевченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Яценка Євгена Воло-
димировича про стягнення боргу.

Відповідач по справі Яценко Євген Володимирович (ад-
реса: Донецька обл., м. Бахмут (Артемівськ), вул. Юві-
лейна, 73/42) викликається на 08.06.2016 року о 09 год. 50
хв. до суду, кабінет № 307, для участі у розгляді справи по
суті.

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

Суддя Л. В. Шевченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного
товариства «Укрсоцбанк» до Бобошка Володимира Павло-
вича про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром.

Відповідач по справі Бобошко Володимир Павлович,
03.04.1965 року народження, який мешкає за адресою, вка-
заною в позові: 84500, Донецька область, м. Артемівськ,
вул. Горбатого, 73/18, викликається на 08 годину 45 хвилин
8 червня 2016 року до суду: м. Бахмут, вул. Миру, 5, кім.
302, 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 Фролова Н. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «ПриватБанк» до Коваленка
Володимира Володимировича про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Відповідач по справі Коваленко Володимир Володимиро-
вич, 23.09.1964 року народження, який мешкає за адресою,
вказаною в позові: 84500, Донецька область, м. Соледар,
вул. Червонофлотська, 14, викликається на 08 годину 00
хвилин 8 червня 2016 року до суду: м. Бахмут, вул. Миру, 5,
кім. 302, 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 Фролова Н. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м.
Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк»
про стягнення заборгованості.

Відповідачка по справі Ільінова Ірина Петрівна,
22.01.1964 р.н., місце реєстрації та проживання: м. Єна-
кієве, вул. Р. Люксембург, 9, викликається на 08.06.2016
року о 13 годині 30 хвилин до суду, каб. № 309, 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 причини неявки, інакше
справа буде розглянута у її відсутності.

Суддя Тверський С. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «Приват Банк» до Бурлаченка
Альберта Олексійовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Відповідач по справі Бурлаченко Альберт Олексійович,
12.04.1966 року народження, який мешкає за адресою, вка-
заною в позові: м. Артемівськ, Донецька область, вул. Чер-
нишевського, буд. 39, викликається на 08 годину 15 хвилин
8 червня 2016 року до суду: м. Бахмут, вул. Миру, 5, кім. 302,
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 Фролова Н. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом Семенової Катерини Оле-
гівни до Литвинова Максима Сергійовича про стягнення
аліментів на утримання неповнолітньої дитини та дружини.

Відповідач по справі 219/3552/2016-ц: Литвинов Максим
Сергійович, 6 серпня 1987 року народження, проживає за
адресою, вказаною в позовній заяві: Донецька область, м.
Бахмут, вул. Перемоги, 1/64, викликається на 8 червня 2016
року о 09 годині 00 хвилин до суду для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачу по справі пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпо-
відач повинен повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Т. В. Давидовська

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя До-
нецької області (87545, м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) роз-
глядає цивільну справу за кримінальним провадженням 
№ 12015050000000491 за обвинуваченням Фишера Максима
Володимировича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст.
366, ч. 3 ст. 368 КК України.

Обвинувачений Фишер Максим Володимирович, який заре-
єстрований за адресою: Донецька область, місто Новоазовськ,
вул. Енгельса, 81/17, викликається на 09.00 годину 7 червня
2016 року та на 11.00 годину 24 червня 2016 року в кабінет 
№ 205 для участі у розгляді справи по суті.

У випадку неприбуття обвинувачений повинен повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його від-
сутність на підставі документів, які є в матеріалах справи.

Захиснику Косенко С.С. вручені: копія обвинувального акта,
реєстр матеріалів досудового розслідування, пам’ятки про права
та обов’язки обвинуваченого.                 Суддя Міхєєва І. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу № 219/10806/15-ц; 2/219/519/2016 за
позовною заявою Публічного акціонерного товариства «Укр -
соцбанк» до Чернишової Людмили Володимирівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачка по справі Чернишова Людмила Володими-
рівна (останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: До-
нецька область, м. Єнакієве, вул. Нахімова, буд. 56, кв. 45)
викликається 8 червня 2016 року на 10 годину 00 хвилин до
суду, каб. 301, для участі в 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 Конопленко О. С.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу № 219/1636/16-ц; 2/219/1433/2016 за позовною заявою
Публічного акціонерного товариства комерційного банку
«ПРИВАТБАНК» до Мартиненко Катерини Олександрівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачка по справі Мартиненко Катерина Олександрівна
(останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: Донецька
область, Єнакіївський р-н, с. Булавинка, вул. Маяковського,
буд. 20) викликається 8 червня 2016 року на 09 годину 20 хви-
лин до суду, каб. 301, для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачка повинна
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде роз-
глянута за її відсутності. Суддя Конопленко О. С.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу за позовом ПАТ «Донбасенерго» до
Тютюнника Є.А. про стягнення заборгованості.

Відповідач Тютюнник Євген Анатолійович, останнє
місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Ми-
колаївка, вул. Миру, буд. 3, кв. 20, викликається 8 червня
2016 року о 08 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді
справи по суті.

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

Суддя О. В. Неженцева

Київський районний суд м. Одеси викликає як від-
повідача Апанасенка Олександра Миколайовича по
справі № 520/2470/16-ц за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства акціонерний банк «Півден-
ний» до Апанасенка Олександра Миколайовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором
№ СС2012-00003 від 08 травня 2012 року.

Судове засідання відбудеться 16.06.2016 р. о 09
годині 15 хвилин у судді Луняченка В.О. в примі-
щенні Київського районного суду м. Одеси за адре-
сою: м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, каб. 222.

Суддя В.О. Луняченко

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріу-
поля Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. Мета-
лургів, 31) знаходиться кримінальне провадження
відносно Галані Олександра Геннадійовича, обвинуваче-
ного за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому
проведено спеціальне досудове розслідування.

Обвинувачений Галані Олександр Геннадійович, який
зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Ма-
ріуполь, пр. Металургів, буд. 204а, кв. 69, викликається
для участі у розгляді справи, яка відбудеться 7 червня
2016 року о 10.30 годині в приміщенні суду за адресою:
м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.

Суддя Васильченко О. Г.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає у по-
рядку спеціального судового провадження кримінальне про-
вадження за підозрою Протасова Аркадія Сергійовича за ч. 1
ст. 258-3 КК України, внесеного до ЄДРДР
(42015050000000445), адреса проживання Протасова А.С.: До-
нецька обл., м. Горлівка, вул. 60 років СРСР, 63/29. Він викли-
кається до приміщення Слов’янського міськрайонного суду на
8 червня 2016 року о 13 год. 00 хв.

Згідно із вимогами ст. 323 КПК України, суд розміщує ін-
формацію про виклик обвинуваченого Протасова А.С. у пресі
та роз’яснює, що з моменту опублікування повістки про виклик
у засобах масової інформації загальнодержавної сфери роз-
повсюдження обвинувачений вважається належним чином оз-
найомленим з її змістом.

Суддя О. В. Ільяшевич

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської об-
ласті викликає у судове засідання як відповідача Шпильо-
вого Сергія Вікторовича з розгляду цивільної справи
274/1448/16-ц за позовом Соломянюк Наталії Петрівни до
Шпильового Сергія Вікторовича про позбавлення батьків-
ських прав, встановлення опіки, стягнення аліментів.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Бердичів-
ського міськрайонного суду Житомирської області, що за
адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Житомир-
ська, 30-А о 09.30 год. 22.06.2016.

У разі неявки у судове засідання відповідача Шпильо-
вого Сергія Вікторовича судовий розгляд буде проведено
за його відсутності.

Суддя І.Ю. Хуторна

В провадженні Слов’янського міськрайонного
суду Донецької обл. знаходиться цивільна справа
2/243/2263/2016 за позовом Ошкалюк О.М. до Ош-
калюка Л.В. про надання дозволу на виїзд дитини.

Розгляд відбудеться 06.06.16 р. о 09.30 год. та
08.06.16 р. о 08.40 год. у Слов’янському міськрай-
суді по вул. Добровольського, 2, м. Слов’янськ.

Явка відповідача Ошкалюка Леоніда Валерійовича,
04.02.85 р.н., місце реєстрації: Донецька обл., 
м. Горлівка, вул. Магістральна, 1/119, обов’язкова. 
У разі неявки справу буде розглянуто без його участі.

При собі мати паспорт.
Суддя І.М. Мінаєв

Овруцький районний суд Житомирської області ви-
кликає Мазура Дмитра Романовича, 1987 р.н., м. Овруч
Житомирської області, як відповідача в судове засідання
по цивільній справі № 286/1007/16-ц за позовом Ніко-
лаїді Поліни Василівни до Мазура Дмитра Романовича
про визнання особи такою, що втратила право користу-
вання житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 14.07.2016 року о 10.30
год. за адресою: м. Овруч Житомирської області, вул.
Гетьмана Виговського, 5, суддя Вачко В.І.

У разі неявки в судове засідання відповідача розгляд
справи відбудеться за його відсутності.

Суддя Вачко В.І.

Відповідач по справі за позовом Соломянюк Наталії
Петрівни, третя особа: Сектор опіки та піклування служби
у справах дітей Бердичівської міської ради про позбав-
лення батьківських прав, призначення аліментів, встанов-
лення опіки над малолітньою дитиною та призначення
опікуна, Довгомуд Петро Павлович, 12.07.1975 р.н., викли-
кається в судове засідання, яке відбудеться в Бердичів-
ському міськрайонному суді Житомирської області за
адресою: м. Бердичів, вул. Житомирська, 30-а, об 11 го-
дині 00 хвилин 13 червня 2016 року.

У разі неявки у судове засідання відповідача Довгомуда
Петра Павловича судовий розгляд буде проведено за його
відсутності в порядку ст. 169 ч. 4 ЦПК України (постанов-
лено заочне рішення).

Суддя Д.С. Щербак

Довіреність на представництво інтересів Това-

риства з обмеженою відповідальністю «Ю.Еф.Кепі-

тал Партнерс Україна» (ЄДРПОУ 33835113, 04071, 

м. Київ, вул. Воздвиженська, 56) від 11 травня 2016

року на ім’я Куксюка Андрія Леонтійовича, паспорт

МЮ 013042, виданий Зарічненським РВ УМВС Ук-

раїни в Рівненській області 23 червня 2004 року —

вважати недійсною.

Бердянським міськрайонним судом, що знахо-
диться за адресою: вул. Комунарів, 64, м. Бердянськ,
16 червня 2016 року о 16.10 годині буде проведено
судове засідання у цивільній справі №310/3507/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Назарова Івана
Борисовича про стягнення заборгованості.

Суд викликає Назарова Івана Борисовича як від-
повідача.

Явка відповідача до суду обов’язкова. У разі не-
явки відповідача в судове засідання воно буде про-
ведене за наявними матеріалами.

Суддя З. П. Пустовіт

Бузанов Павло Макарович, 01.01.1960 р.н., останнє
відоме місце проживання якого: Донецька обл., Хар-
цизький район, с. Зуївка, вул. Матросова, буд. 10, кв. 2,
викликається до Добропільського міськрайонного суду
Донецької області як відповідач по цивільній справі 
№ 227/445/16-ц за позовом ПАТ Комерційного банку
«ПриватБанк» до Бузанова Павла Макаровича про стяг-
нення заборгованості. Судове засідання відбудеться
09.06.2016 року о 08.00 год. у приміщенні суду за адре-
сою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова,
39А. У разі неявки відповідача до суду справу буде вирі-
шено на підставі наявних у ній даних чи доказів. 

Суддя Корнєєва В. В.

Руденко Наталія Валентинівна, 01.07.1975 р.н., 
останнє відоме місце проживання якої: Донецька обл.,
м. Іловайськ, вул. Калініна, буд. 50а, викликається до
Добропільського міськрайонного суду Донецької області
як відповідач по цивільній справі № 227/644/16-ц за по-
зовом ПАТ Комерційного банку «ПриватБанк» до Ру-
денко Наталії Валентинівни про стягнення
заборгованості. Судове засідання відбудеться
09.06.2016 року о 08.00 год. у приміщенні суду за адре-
сою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова,
39А. У разі неявки відповідача до суду справу буде вирі-
шено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Корнєєва В. В.

Бердянським міськрайонним судом, що знахо-
диться за адресою: вул. Комунарів, 64, м. Бердянськ,
16 червня 2016 року о 16.20 годині буде проведено
судове засідання у цивільній справі №310/3511/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Саввіної Олени
Володимирівни про стягнення заборгованості.

Суд викликає Саввіну Олену Володимирівну як
відповідача.

Явка відповідача до суду обов’язкова. У разі не-
явки відповідача в судове засідання воно буде про-
ведене за наявними матеріалами.

Суддя З. П. Пустовіт

Бердянським міськрайонним судом, що знахо-
диться за адресою: вул. Комунарів, 64, м. Бердянськ,
16 червня 2016 року о 16.00 годині буде проведено
судове засідання у цивільній справі №310/3495/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Коломійця Олега
Миколайовича про стягнення заборгованості.

Суд викликає Коломійця Олега Миколайовича як
відповідача.

Явка відповідача до суду обов’язкова. У разі не-
явки відповідача в судове засідання воно буде про-
ведене за наявними матеріалами.

Суддя З. П. Пустовіт

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500,
м. Бахмут Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Теряна Артема
Арамовича про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

Відповідач по справі Терян Артем Арамович, проживає
за адресою: м. Єнакієве, вул. Комуністична, буд. 47, кв. 88,
викликається до суду на 08.06.2016 р. о 08.00 годині за ад-
ресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 212, для участі у роз-
гляді справи по суті.

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

Суддя О. П. Харченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500,
м. Бахмут Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Чернової Єв-
генії Олегівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Відповідачка по справі Чернова Євгенія Олегівна, про-
живає за адресою: м. Бахмут, вул. Ювілейна, буд. 69, кв.
34, викликається до суду на 08.06.2016 р. о 08.10 годині
за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 212, для участі у
розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дачки, вона повинна повідомити суд про причину неявки,
інакше справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя О. П. Харченко

Бердянським міськрайонним судом, що знаходиться
за адресою: вул. Комунарів, 64, м. Бердянськ, 16 червня
2016 року о 16.15 годині буде проведено судове засі-
дання у цивільній справі №310/3507/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПРИВАТБАНК» до Вахоцького Володимира Олексійо-
вича про стягнення заборгованості.

Суд викликає Вахоцького Володимира Олексійовича
як відповідача.

Явка відповідача до суду обов’язкова. У разі неявки
відповідача в судове засідання воно буде проведене за
наявними матеріалами.

Суддя З. П. Пустовіт

В провадженні судді Бердянського міськрайонного
суду Черткової Н.І. знаходиться цивільна справа за позо-
вом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк» про стягнення заборгованості:
№310/2857/16-ц до Ковальова Андрія Вікторовича.

Розгляд справи призначено на 16.06.2016 року об 11.30
годині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за
адресою: м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 401 За-
порізької області, суддя Черткова Н.І., тел.: 3-61-94.

Суд викликає як відповідача Ковальова Андрія Вікторо-
вича.

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

Суддя Н. І. Черткова

Слов’янським міськрайонним судом Донецької об-
ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2)
розглядається цивільна справа за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» до Яковлева Віктора Олександровича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач у справі Яковлев Віктор Олександрович, ос-
таннє місце мешкання: м. Горлівка-47, вул. Магіс-
тральна, 7/174, викликається о 08 год. 30 хв. 13 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

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області по-
відомляє, що цивільна справа № 2/243/2182/2016 за позо-
вом ПАТ КБ «Приват банк» до Харітонової Світлани
Юріївни про стягнення заборгованості за кредит призна-
чена до розгляду на 07.06.2016 р. о 08.00 год., запасна
дата 13.06.2016 р. о 08.40 год. за адресою суду: 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2 (2 поверх).

Явка відповідачки Харітонової Світлани Юріївни,
01.07.1968 року народження, зареєстрованої за адресою:
м. Горлівка Донецької обл., вул. Судейка, 2/25 - обов’яз-
кова.

У разі неявки до судового засідання справа буде роз-
глянута без вашої участі з винесенням заочного рішення.

При собі мати паспорт.
Суддя Руденко Л. М.
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Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє
Левчук Жанну Сергіївну, що 6 червня 2016 року о 10
год. 00 хв. за адресою: 03037, м. Київ, вул. М. Кри-
воноса, 25, каб. 20, відбудеться судове засідання в
цивільній справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Державний експортно-імпортний
банк України» до Левчук Жанни Сергіївни як відпо-
відача про стягнення заборгованості.

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

Суддя Л. В. Шевченко

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє
Дрожжина Сергія Сергійовича, що 6 червня 2016 року о
10 год. 10 хв. за адресою: 03037, м. Київ, вул. М. Криво-
носа, 25, каб. 20, відбудеться судове засідання в цивіль-
ній справі за позовом Публічного акціонерного
товариства «Державний експортно-імпортний банк Ук-
раїни» до Дрожжина Сергія Сергійовича як відповідача
про стягнення заборгованості.

При цьому повідомляємо, що у 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 Л. В. Шевченко

З 1 червня 2016 року оголошується проведення
конкурсу на здобуття щорічної Премії Кабінету Мі-
ністрів України за розроблення і впровадження ін-
новаційних технологій відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 р. 
№ 701.

Умови проведення конкурсу розміщено на офіцій-
ному веб-сайті Міністерства освіти і науки України
(www.mon.gov.ua) у розділі «Головна», «Діяльність»,
«Наука», підрозділі «Премія Кабінету Міністрів Ук-
раїни за розроблення і впровадження інноваційних
технологій».

Деснянський районний суд м. Києва викликає як
відповідачку Ярославську (Шишкіну) Ганну Едуар-
дівну, останнє відоме місце реєстрації якої: 02156,
м. Київ, вул. Мілютенка, 30/12, кв. 61, у судове засі-
дання, яке призначене на 12.07.2016 року о 12 год.
00 хв., для розгляду справи за позовом Ярославської
Л. Ф. до Ярославської (Шишкіної) Г. Е. про розір-
вання шлюбу. Адреса суду: м. Київ, пр. Маяков-
ського, 5-в, каб. 34.

Суддя Грегуль О. В.

Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської
області викликає Пехньо Віктора Ілліча, останнє ві-
доме місце проживання: 89600, м. Мукачеве, вул.
Руська, 2, квартира № 29 Закарпатської області як
відповідача у цивільній справі за позовною заявою
Акціонерного товариства «ОТП Банк» до Пехньо
Софії Василівни, Пехньо Віктора Ілліча, Пехньо Івана
Ілліча про стягнення заборгованості в судове засі-
дання, призначене на 8 червня 2016 року о 10 год.
00 хв., яке відбудеться в приміщенні Мукачівського
міськрайонного суду за адресою: м. Мукачеве, вул.
Л. Толстого, 13«а»/42.

Суддя В. О. Монич

Подільський районний суд м. Києва повідомляє Кли-
менка Бориса Володимировича, який зареєстрований за
адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 20а, кв. 6, що судове
засідання по справі 758/12440/15-ц за позовом Басма-
нової Оксани Олександрівни, Ломакіна Олександра
Олександровича до Клименка Бориса Володимировича,
3-тя особа: Об’єднання співвласників багатоквартирного
будинку «Іллінське», про зобов’язання вчинити певні дії,
відбудеться 14 червня 2016 р. о 12 год. 30 хв. у примі-
щенні суду (м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. № 8), під голо-
вуванням судді Зарицької Ю. Л. Ваша явка або явка
вашого представника обов’язкова. В разі вашої неявки
буде постановлено рішення.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Трубі-
цина Дмитра Володимировича, останнє відоме місце прожи-
вання якого за адресою: с. Шевченкове, вул. Молодіжна, буд.
33, Бердянський район, Запорізька область як відповідача в
судове засідання по цивільній справі за позовом Голобородька
В. О., третя особа: Служба у справах дітей ВК Чернівецької мі-
ської ради до вас про позбавлення батьківських прав та стяг-
нення аліментів на 09.30 годину 12 червня 2016 року за
адресою: м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, кабінет № 12.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вва-
жається належним чином повідомленим про час і місце роз-
гляду справи.

У разі вашої неявки в судове засідання справу буде роз-
глянуто у вашу відсутність.

Суддя О. В. Семенко

Лугинський районний суд Житомирської області викликає
Лемешка Сергія Івановича (останнє відоме місце проживання: с.
Новосілка, вул. Садова, б. 30 Лугинського району Житомирської
області) як відповідача в судове засідання по цивільній справі
№281/138/16-ц за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Лемешка Сер-
гія Івановича про стягнення заборгованості за кредитом.

Судовий розгляд справи відбудеться 10 червня 2016 року об
11.00 год. у залі судових засідань за адресою: 11301, Житомир-
ська область, смт Лугини, вул. Карла Маркса, 2 А.

У разі неявки відповідача на вказане судове засідання справа,
згідно з вимогами ЦПК України, буде розглянута в його відсут-
ність.

При публікації оголошення про виклик до суду відповідач вва-
жається повідомленим про час та місце розгляду справи.

Суддя К. Г. Бичківська

Ковальчук Руслан Валентинович, 18.07.1981 р.н.,
уродженець Запорізької обл., остання відома адреса
проживання: Київська обл., Броварський р-н, с. Погреби,
вул. Фрунзе, буд. 2, викликається до Броварського
міськрайонного суду Київської області як відповідач по
цивільній справі № 361/924/2016-ц за позовом ПАТ
«ПРОСТО-страхування» до Ковальчука Р.В. про відшко-
дування матеріальних збитків, завданих виплатою стра-
хового відшкодування.

Судовий розгляд справи відбудеться 22 червня 2016
року о 08 год. 30 хв. Явка до суду обов’язкова. Адреса
суду: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Грушев-
ського, 2, кабінет (зал с/з) № 217.

Суддя В. О. Василишин

Новікову Наталію Леонідівну, яка проживає за ад-
ресою: вул. Кальницької, 1, кв. 48, м. Антрацит Лу-
ганської області викликають як відповідача у судове
засідання по цивільній справі № 2/431/716/2016 року
за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Новікової Н. Л. про
стягнення заборгованості, яке відбудеться 15 червня
2016 року о 09 годині 00 хв. в приміщенні суду за
адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул.
Миру, 38а.

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

Суддя О. М. Березка

Марківський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача Бендюг Олену Володимирівну в су-
дове засідання для розгляду цивільної справи за
позовом Публічного акціонерного товариства «Акціонер-
ний банк «Експрес-Банк» до Бендюг Олени Володими-
рівни  про стягнення  заборгованості за кредитним
договором.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марків-
ського районного суду Луганської області 10.06.2016 р.
об 11 год. 00 хв. за адресою: смт Марківка, пл. Соборна,
буд. 31, Луганської області.

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

Суддя А. П. Шкиря

Суворовський районний суд м. Одеси викликає в
засідання як відповідача Коєва Вячеслава Михайло-
вича по справі ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення
кредитної заборгованості.

Слухання відбудеться 16.06.2016 року об 11.30
год. в приміщенні Суворовського районного суду 
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського
козацтва, 68, зал № 18.

В разі не з’явлення відповідача у судове засідання,
цивільна справа буде розглянута за його відсутності
на підставі наявних доказів.

Суддя О. С. Пепеляшков

Солодкий Олександр Олександрович, останнє відоме
місце проживання якого: м. Житомир, Привокзальна
площа, буд. 6/126, кв. 160 та який зареєстрований: 
м. Київ, вул. Котельникова, буд. 46, кв. 9, викликається
до Святошинського районного суду м. Києва (м. Київ,
вул. Жилянська, 142, зал № 6) на 22.06.2016 року на 16
год. 00 хв. як відповідач по справі за позовом Клименко
Л.Ю., Клименко І.Н., Литвинюк М.І. до Солодкого О.О.
про припинення права на частку у спільному майні за ви-
могою інших співвласників. У разі неявки відповідача до
суду, справу буде вирішено на підставі наявних у ній до-
казів.

Суддя Семаніва Ю. В.

В провадженні судді Бердянського міськрайонного
суду Черткової Н. І. знаходиться цивільна справа 
№ 310/3347/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства «Укрсоцбанк» до Позняка Федора Савелійо-
вича про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 17.06.2016 року 
о 10.00 годині в приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ,
вул. Консульська, 64, каб. 401, суддя Черткова Н. І., тел.
3-61-94.

Суд викликає як відповідача Позняка Федора Савелі-
йовича.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута за
наявними в ній матеріалами.

Новгород-Сіверським районним судом Чернігів-
ської області викликається до суду:

Сліпченко Віктор Іванович (останнє відоме місце
проживання: 16093, Чернігівська обл., м. Новгород-
Сіверський, с. Стахорщина) на 10 годину 00 хвилин
17.06.2016 р. для участі у розгляді справи 
№ 739/574/16-ц по суті за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Суддя Наполов М. І.

Баришівський районний суд Київської області по-
відомляє як відповідача Куракова Сергія Анатолійо-
вича, який зареєстрований за адресою: вул.
Привокзальна, буд. 48, смт Баришівка Київської об-
ласті, що судовий розгляд цивільної справи за по-
зовом Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «ПриватБанк» до Куракова Сергія
Анатолійовича про стягнення заборгованості при-
значено до судового розгляду на 14 годину 00 хви-
лин 10 червня 2016 року. Ваша явка обов’язкова.

В разі неявки розгляд справи буде проведено за
вашою відсутністю.

Суддя Єрєменко В. М.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№ 157) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» до Барна Р.Б. про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Відповідач у цивільній справі № 233/1585/16-ц Барна
Руслан Богданович, 07.05.1977 р.н., зареєстрований за адресою:
Донецька область, м. Дебальцеве, вул. Постишева, 18, виклика-
ється у судове засідання о 08.15 год. 08 червня 2016 р. Розгляд
зазначеної цивільної справи відбудеться в приміщенні Костян-
тинівського міськрайонного суду Донецької області (корп. № 2,
каб. № 16).

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинний пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
за його відсутності.

Суддя Т. О. Мартишева

Подільський районний суд м. Києва повідомляє
Ничика Петра Миколайовича, що зареєстрований за
адресою: м. Київ, вул. Одоєвського, 3, про те, що су-
дове засідання по справі 758/12780/15-ц за позовом
Товариства з обмеженою відповідальністю «Перший
український експертний центр» до Ничика Петра Ми-
колайовича про стягнення заборгованості відбу-
деться 09 червня 2016 р. об 11 год. 00 хв. в
приміщенні суду (м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. № 8)
під головуванням судді Зарицької Ю. Л. Ваша явка
або явка вашого представника є обов’язковою. В
разі вашої неявки буде постановлено рішення.

Відповідач Соломко Юрій Віталійович виклика-
ється в судове засідання на 30 червня 2016 р. на 13
год. 50 хв., призначене в приміщенні Святошин-
ського ра йонного суду м. Києва за адресою: м. Київ,
вул. Жилянська, 142, по цивільній справі за позовом
Товариства з обмеженою відповідальністю «Маркс.
Капітал» до Соломко Юрія Віталійовича про стяг-
нення в порядку регресу грошової суми.

В разі неявки відповідача Соломко Юрія Віталійо-
вича у судове засідання слухання справи буде від-
буватись у його відсутність.

Суддя Морозов М. О.

Відповідач Джуль Сергій Володимирович викли-
кається в судове засідання на 30 червня 2016 р. на
14 год. 15 хв., призначене в приміщенні Святошин-
ського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ,
вул. Жилянська, 142, по цивільній справі за позовом
Товариства з обмеженою відповідальністю «Маркс.
Капітал» до Джуль Сергія Володимировича про стяг-
нення в порядку регресу грошової суми. В разі не-
явки відповідача Джуль Сергія Володимировича у
судове засідання слухання справи буде відбуватись
у його відсутність.

Суддя Морозов М. О.

Втрачені документи: 
Свідоцтво на право власності для прогулянкових

суден та Свідоцтво на право плавання 
під державним прапором України для самохідного
моторного прогулянкового судна Campion Chase

580i BR, реєстраційний номер UA 0798-KV, 
номер корпусу №СА-ZВ158004К304, 2004 року 

випуску, видані Регістром судноплавства України
на ім’я Гончарової Ірини Михайлівни, 

вважати недійсними.

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає
відповідача Степенка Олександра Валерійовича по
цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
до Степенка О.В. про стягнення заборгованості в су-
дове засідання, яке відбудеться о 09.00 годині 
13 червня 2016 року за адресою: м. Суми, вул. Пер-
шотравнева, 12, каб. 18.

У разі неявки відповідача - Степенка О.В. у судове
засідання, суд вирішить справу на підставі наявних
у ній доказів.

Суддя О. І. Чернобай

В провадженні Бориспільського міськрайонного суду Київ-
ської області знаходиться цивільна справа № 359/3700/16-ц,
2/359/1461/2016 за позовом Чередніченко Ірини Валеріївни до
Козуля Сергія Валерійовича про стягнення аліментів.

Розгляд вищезазначеної справи призначено на 11.30 год. 9
червня 2016 р. за адресою: м. Бориспіль, вул. Київський шлях,
72, каб. №7.

У зв’язку з цим суд викликає відповідача Козуля Сергія Ва-
лерійовича, останнє відоме місце проживання за адресою: Ки-
ївська область, м. Бориспіль, вул. Робоча, 19, кв. 311, у судове
засідання на вищезазначений час та день.

В разі неявки в судове засідання відповідача суд прийме рі-
шення на підставі наданих позивачем доказів.

Суддя В. М. Саган

В провадженні Бориспільського міськрайонного суду Київ-
ської області знаходиться цивільна справа № 359/3699/16-ц,
2/359/1460/2016 за позовом Чередніченко Ірини Валеріївни до
Козуля Сергія Валерійовича про надання дозволу на тимчасовий
виїзд за кордон неповнолітньої дитини без згоди та супроводу
батька дитини.

Розгляд вищезазначеної справи призначено на 12.00 год. 9
червня 2016 р. за адресою: м. Бориспіль, вул. Київський шлях,
72, каб. №7.

У зв’язку з цим суд викликає відповідача Козуля Сергія Ва-
лерійовича, останнє відоме місце проживання за адресою: Ки-
ївська область, м. Бориспіль, вул. Робоча, 19, кв. 311, у судове
засідання на вищезазначений час та день.

В разі неявки в судове засідання відповідача суд прийме рі-
шення на підставі наданих позивачем доказів.

Суддя В. М. Саган

Попаснянський районний суд Луганської області
викликає як відповідача ОКП «Компанія Луганськ-
вода», яке розташоване за адресою: м. Луганськ,
квар. Пролетаріат Донбасу, б. 1, у судове засідання
по цивільній справі № 415/5183/15-ц за позовом Во-
робйова Василя Миколайовича про захист трудових
прав, що відбудеться 07 червня 2016 року о 09 год.
00 хв. в приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Попасна, вул. Суворова, 6, каб. № 7.

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

Суддя А.В. Архипенко

Сватівський районний суд Луганської області викли-
кає Алейнікова Миколу Володимировича як відповідача
по цивільній справі № 426/1184/15-ц за позовом Дер-
жавної іпотечної установи до Алейнікова Миколи Воло-
димировича про стягнення заборгованості за договором
про іпотечний кредит, пені та інфляційних витрат, в су-
дове засідання, яке відбудеться 08 червня 2016 року о
15.00 годині в приміщенні суду за адресою: Луганська
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки у вказане судове засідання, суд розгля-
датиме справу без вашої участі на підставі ст. 169, 224
ЦПК України.

Суддя М.А. Гашинський

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає
Мельнікову Марину Іванівну як відповідача в судове
засідання по цивільній справі № 426/487/16-ц за по-
зовом ПАТ «ДельтаБанк» до Мельнікової Марини
Іванівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором, що відбудеться 08 червня 2016 року об
11.00 год.

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

Суддя Л.М. Осіпенко

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Літвінова
Володимира Миколайовича як відповідача в судове
засідання по цивільній справі № 426/844/16-ц за по-
зовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Літвінова Володимира
Миколайовича про стягнення заборгованості за до-
говором кредиту № 568-23-708 від 01.11.2007 року,
що відбудеться 08 червня 2016 року о 12.00 год.

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

Суддя Л.М. Осіпенко

Комінтернівський районний суд м. Харкова викликає
Лису Ольгу Миколаївну, останнє відоме місце реєстрації
якої: м. Харків, вул. Анадирська, 5, у судове засідання
як відповідача у цивільній справі за позовом Публічного
акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Лисої Ольги
Миколаївни про стягнення заборгованості за кредитним
договором, що відбудеться 21.06.2016 р. о 10.00 год. у
приміщенні суду за адресою: м. Харків, пров. Брян-
ський, 5.

При неможливості явки відповідач зобов’язаний пові-
домити про причини неявки, в разі неявки без поважних
причин або неповідомлення про причини неявки, справа
буде розглядатися за відсутності відповідача на підставі
наданих по справі доказів.

Суддя М.Ю. Онупко

Коклян Світлану Юріївну, яка мешкає за адресою:
вул. Молодогвардійська, буд. 4А, кв. 3, м. Антрацит,
Луганська область, викликають як відповідача у су-
дове засідання по цивільній справі № 2/431/619/2016
за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Коклян С.Ю. про
стягнення заборгованості, яке відбудеться 06 червня
2016 року о 14 годині 30 хв. в приміщенні суду за ад-
ресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул.
Миру, 38а.

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

Суддя О.М. Березка

Оболонський районний суд м. Києва викликає як
відповідача Водоп’янова Миколу Миколайовича по
цивільній справі № 2/756/2661/16р. за позовом Ов-
сієнка Дениса Дем’яновича до Водоп’янова Миколи
Миколайовича про стягнення коштів, розгляд якої
призначено 05.07.2016 на 12.30 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 
№ 27, суддя Богдан О.О.

У разі неявки, справу буде розглянуто за відсут-
ності відповідача.

Суддя О.О. Богдан

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача Грановського Геннадія Павловича для
участі в цивільній справі за позовом ПАТ «Укрсоцбанк»
про стягнення заборгованості за кредитним договором,
яка відбудеться 08 червня 2016 року о 15.50 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 слу-
хання справи.

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

Суддя В.А. Карягіна
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 4 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +8 +13    +19 +24
Житомирська +8 +13    +19 +24
Чернігівська +8 +13    +20 +25
Сумська +8 +13    +20 +25
Закарпатська +9 +14    +20 +25
Рівненська +7 +12    +20 +25
Львівська +7 +12    +20 +25
Івано-Франківська +7 +12    +20 +25
Волинська +7 +12    +20 +25
Хмельницька +7 +12    +20 +25
Чернівецька +7 +12    +20 +25
Тернопільська +7 +12    +20 +25
Вінницька +8 +13    +20 +25

Oбласть Нiч          День
Черкаська +8   +13   +20  +25
Кіровоградська +8   +13   +20  +25
Полтавська +8   +13   +20  +25
Дніпропетровська +9   +14   +20  +25
Одеська +10   +15   +19  +24
Миколаївська +10   +15   +19  +24
Херсонська +10   +15   +19  +24
Запорізька +9   +14   +19  +24
Харківська +8   +13   +21  +26
Донецька +8   +13   +18  +23
Луганська +7   +12   +18  +23
Крим +11   +16   +17  +22
Київ +9   +11   +21  +23

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
фотофакт

Діти започаткували
пілотний фестиваль 

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ. У Міжнародний день захисту дітей у селі
Атманай Якимівського району Запорізької області розпочав робо-
ту пілотний проект «Фестиваль «Арка миру» з метою розвитку
сільського зеленого туризму. 

Організатори, фахівці департаменту освіти та науки Запорізької
ОДА планують створити для дітей і молоді літній мовний табір з
вивчення англійської мови, а також проводити  майстер-класи з
українського ужиткового мистецтва. Таке поєднання відпочинку й
змістовного дозвілля в період літніх канікул створює умови для під-
вищення мотивації саморозвитку, патріотичного виховання, збе-
реження українського народного мистецтва й традицій.

Учителі місцевої школи перейнялися ідеєю, яку запропонувала
їхня колега Галина Карабут. Не залишилися байдужими й жителі
села — вони взяли активну участь в облаштуванні та благоустрої
майданчика «Зелена садиба Атманая».

Матеріали для майстер-класів придбано коштом вільного за-
лишку бюджету Атманайської сільради. Вчителі працюють на во-
лонтерських засадах, тому відвідування майстер-класів безкош-
товне для всіх охочих. Планують таким чином організувати творчі
майстерні з виготовлення різноманітних підліткових аксесуарів, з-
поміж яких аплікація з паперу, квілінг, витинанка на папері, іграшки
кулькові та з полімерної глини, плетіння, солом’яний оберіг, в’язан-
ня квітів-застібок, вітраж, сувеніри із солоного тіста, гончарство,
вишивання.

Оксана ГОЛОВКО, 
«Урядовий кур'єр»

РЕЙТИНГ. Днями Міжна-
родна федерація футболь-
них асоціацій оприлюднила
на своєму офіційному сайті
оновлену версію рейтингу
національних збірних. Збірна
України піднялася на три по-
зиції порівняно з попереднім

оцінюванням і посідає 19-те
місце.

Варто зазначити, що по-
кращили свої позиції в рей-
тингу також суперники Ук-
раїни на Євро-2016. Зокре-
ма збірна Німеччини підня-
лася на четверте місце, Пів-
нічної Ірландії — на 25-ту
сходинку, а поляки як і рані-
ше 27-мі.

1 (1). Аргентина — 1503
2 (2). Бельгія — 1384
3 (4). Колумбія — 1328
4 (5). Німеччина — 1310
5 (3). Чилі — 1293
6 (6). Іспанія — 1267
7 (7). Бразилія — 1257
8 (8). Португалія — 1181
9 (9). Уругвай — 1150
10 (11). Австрія — 1077
11 (10). Англія — 1059

…19 (22). Україна — 880
25 (26). Північна Ірландія —

851
27 (27). Польща — 842
Сьогодні, 3 червня, підопіч-

ні Михайла Фоменка прове-
дуть останній  спаринг перед
початком  фінальної частини
чемпіонату Європи з футбо-
лу. Суперник синьо-жовтих
— збірна Албанії.

Збірна України повернулася до двадцятки
найкращих

ПІДНЯТИСЯ НАД ОБСТАВИНАМИ. Поштові та логістичні
технології розвиваються в ногу з часом: з’являються нові мож-
ливості швидкої та зручної доставки, а розвиток онлайн-тор-
гівлі потребує нестандартних рішень. Днями Укрпошта про-
тестувала новітній тип доставки — повітряний, за допомогою
дронів, наданих однією з ізраїльських компаній. За день тес-
тована модель здатна здійснити 10 доставок. З огляду на

низький рівень витрат на електроенергію та відсутність витрат
на пальне така техніка оптимальна для поштових потреб. Без-
пілотник адаптований до різних кліматичних умов, тому він
ефективно працюватиме як у літню спеку, так і взимку. Піонер
доставки зі своїм завданням упорався, тож нині в Укрпошті
вивчають доцільність використання новинки в українських
реаліях.

«Джура» дісталася Луганщини
Олена ОСОБОВА, 
«Урядовий кур'єр»

ПАТРІОТИЗМ. Символічно,
що загальні збори команд
районів і міст області пройшли
саме в  Луганському обласно-
му ліцеї-інтернаті з посиленою
військово-фізичною підготов-
кою «Кадетський корпус імені
героїв Молодої гвардії», який
свого часу перебрався з тим-
часово окупованої території
області до української Кремін-

ної. Команда ліцею брала
участь у змаганнях у Луцьку і
там представила прапор ле-
гендарного 29-го блокпосту,
який вистояв під шквальним
вогнем ворожих «Градів». За
свідченням групи цивільно-
військового співробітництва
оперативно тактичного угру-
повання «Луганськ», виступ
був гідним, вишкіл і патріо-
тизм — високого рівня. 

«Дорогі діти, сьогодні істо-
рію творите ви. Упевнений, що

на цих змаганнях ви покажете
не тільки ті навички, які отри-
мали під час попередніх ета-
пів, а й козацький лицарський
дух, що притаманний справ-
жнім патріотам України, май-
бутнім захисникам нашої дер-
жави», — наголосив голова
обласної державної адмініс-
трації — керівник обласної
військово-цивільної Юрій Гар-
буз.

Саме навчатися патріотиз-
му днями на Луганщину, до

Кремінського району приїдуть
діти зі всієї України — такий
грант Міністерства молоді та
спорту виграла громадська
організація з Рубіжного «Ніх-
то, крім нас». Тож близько 80
хлопчиків та дівчаток з інших
областей відпочиватимуть у
місцевому таборі військово-
патріотичного виховання, по-
знайомляться з однолітками з
Луганщини, аби згодом дру-
жити та спільно розбудовува-
ти країну.  

Математики вирахували переможців 
Євро-2016

Ганна РОМАШКО  
для «Урядового кур’єра»

ПЕРЕДБАЧЕННЯ. Матема-
тики з Інсбрукського універси-
тету створили статистичну мо-
дель, яка дає змогу передбачи-
ти результати чемпіонату Євро-
пи з футболу 2016 року. У стат-
ті, опублікованій на сайті Econ-

Papers, зазначено, що для про-
гнозування результатів чемпіо-
нату науковці скористалися да-
ними про ймовірні підсумки
матчів чемпіонату, запозичени-
ми в 19 букмекерів. Їх застосу-
вали до складної статистичної
моделі, за якою можна прора-
хувати всі ймовірні зустрічі 
команд і переможців.

Відповідно до цієї моделі,
Франція стане переможцем
турніру з імовірністю 21,5%, за
нею йде Німеччина — 20,1%. Іс-
панія, за прогнозами, посяде
третє місце в списку можливих
переможців (13,7%). 

Англія і Бельгія — кращі з-по-
між решти країн: 9,2% і 7,7%
відповідно.

Статистична модель довела
свою надійність під час прогно-
зування результатів двох остан-
ніх чемпіонатів Європи і чемпіо-
нату світу.

Однак науковці наголошу-
ють, що їхня модель далека від
того, щоб передбачати підсум-
ки матчів зі стовідсотковою
ймовірністю.
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Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Арте-
мівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну справу за позовом Очкій Віри
Павлівни до Очкій Олександра Сергійовича, Очкій Ольги Валеріївни про
визнання осіб такими, що втратили право користування житловим при-
міщенням.

Відповідачі у справі Очкій Олександр Сергійович, Очкій Ольга Валері-
ївна, що мешкають за адресою: м. Бахмут Донецької області, вул. Тіміря-
зєва, 14, викликаються на 9.30 годину 13 червня 2016 року до суду, каб.
№ 306, для участі у розгляді вказаної справи по суті.

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

Суддя О. М. Павленко




