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Комісар ЄС з питань європейської політики 
сусідства та переговорів з розширення про 
можливість лібералізації візового режиму в жовтні

Армія. Вектор на якість 
АКТУАЛЬНО. Хоч імідж українського війська кардинально оновився, 
на часі ще чимало важливих змін 

Ольга ПРОКОПЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

На адресу редакції «Урядо-
вого кур’єра» щодня над-

ходить велика кількість листів 
від наших читачів. Їхня тема-
тика різноманітна. Є нариси про 

земляків, скарги на сусідів, на 
бездіяльність влади на місцях. 
Є безліч запитань про нараху-
вання соціальних виплат. А ще 
— листи з міркуваннями і про-
позиціями, як припинити війну 
на сході країни. Лише черствих 
душею не бентежить ця тема. А 

такі, на жаль, також є в нашо-
му суспільстві. Однак ітиметься 
не про них.

За живе зачепив лист житель-
ки з міста Гайсин Вінницької об-
ласті Ганни Нестеренко. Умис-
не чи випадково, але навіть кон-
верт, у який вкладено лист, пе-

регукувався зі змістом написа-
ного. На конверті портрет пол-
ковника української армії Та-
раса Сенюка. Офіцер — у свої 
неповні 24 роки — загинув під 
Слов’янськом у червні 2014-го. 

Так-от, жінка, якій несила 
тримати наболіле в душі, пи-

ше: «Шановні працівники га-
зети і урядовці, звертаюся до 
вас з великим проханням, щоб 
відклали всі побутові завдан-
ня і щось робили для припинен-
ня війни. Як почую про вби-
тих і поранених солдатів, то 
серце кров’ю обливається. 
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Хода не може 
бути використана 
для дестабілізації 

БЕЗПЕКА. Для охорони публічної безпеки і порядку під час 
хресної ходи, яку організувала церква Московського патріарха-
ту, створять координаційну раду, до неї увійдуть представники 
правоохоронних органів — МВС, поліції, Нацгвардії, СБУ, про-
куратури. Про це йшлося на міжвідомчій нараді 20 липня, по-
відомляє департамент комунікації Національної поліції України.

«Ми не допустимо пролиття жодної краплі крові, але за по-
треби використовуватимемо і непопулярні методи», — наголо-
сив заступник керівника МВС Сергій Яровий.

А глава Національної поліції Хатія Деканоїдзе зазначила, 
що правоохоронці планують посилити заходи безпеки у місцях 
проведення хресної ходи. Зокрема йдеться про проведення за 
потреби поверхневого огляду, а також перепуск громадян че-
рез рамки металошукачів тощо. Водночас керівник СБУ Ва-
силь Грицак зауважив: є дані, що захід може бути використа-
но антиукраїнськими силами для дестабілізації ситуації в кра-
їні. «Тому відповідальність за безпеку хресної ходи безумовно 
також мають нести її організатори», — наголосив пан Грицак.
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ЦИТАТА ДНЯ

ЙОГАННЕС ГАН:

ЦИФРА ДНЯ

8,5 млрд грн
сплатили торік до Держбюджету 

100 провідних українських 
державних компаній  

«Ще зарано вітати 
Україну, але, думаю, 
вона виконала своє 

завдання — 140 пунктів. 
Сподіваюся, це рішення 

буде схвалено».

Субсидії: 
розвінчані міфи

ПАМ’ЯТАЄМО...

Якомога швидше 
розслідувати резонансне 
вбивство журналіста Павла 
Шеремета — справа честі 
українських правоохоронців

«УК» з’ясовував, 
чи покращиться ситуація 
з виконанням судових рішень 
із запровадженням інституції 
приватних виконавців

РЕФОРМА

4
ВАРТО ЗНАТИ. Міністр соцполітики закликав українців 
відкинути упередження й звертатися по державну допомогу 
на сплату за житлово-комунальні послуги
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�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНи
ПОСТАНОВА

від 6 липня 2016 р. № 411
Київ

Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України 
від 20 квітня 2016 р. № 304

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р.

№ 304 «Про умови оплати праці окремих керівних працівників державних
органів, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну
службу» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 34, ст. 1327) зміни, що до-
даються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосову-
ється з 1 травня 2016 року.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 

від 6 липня 2016 р. № 411

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України

від 20 квітня 2016 р. № 304
1. Назву постанови викласти в такій редакції:
«Про умови оплати праці керівників, керівних працівників окремих дер-

жавних органів, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну
службу».

2. У пункті 1 слова «окремих керівних працівників державних органів»
замінити словами «керівників, керівних працівників окремих державних
органів».

3. Пункт 4 викласти в такій редакції:
«4. Рішення про виплату та конкретний розмір надбавки за вислугу років,

надбавки за інтенсивність праці, премії, матеріальної допомоги на оздо-
ровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових пи-
тань приймається в порядку, установленому керівником відповідного
органу, в межах затвердженого фонду оплати праці.».

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНи
ПОСТАНОВА

від 6 липня 2016 р. № 415
Київ

Про внесення змін до постанов 
Кабінету Міністрів України 

від 25 грудня 2002 р. № 1950 
і від 17 листопада 2010 р. № 1057

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р.

№ 1950 «Про затвердження переліку пунктів пропуску через митний кордон
України, через які дозволяється переміщення наркотичних засобів, психо -
тропних речовин і прекурсорів» (Офіційний вісник України, 2002 p., № 52,
ст. 2371; 2004 р., № 18, ст. 1287; 2005 p., № 37, ст. 2270; 2009 p., № 42, 
ст. 1404; 2012 p., № 3, ст. 76) і від 17 листопада 2010 р. № 1057 «Про за-
твердження переліку пунктів пропуску через державний кордон, через які
здійснюється переміщення товарів військового призначення та ядерних ма-
теріалів» (Офіційний вісник України, 2010 р., № 88, ст. 3097; 2012 р., № 60,
ст. 2439) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 6 липня 2016 р. № 415

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

від 25 грудня 2002 р. № 1950 і від 17 листопада 2010 р. № 1057
1. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 1950:
1) у вступній частині постанови слова і цифри «статті 95 Митного кодексу

України» замінити словами і цифрами «статті 195 Митного кодексу України»;
2) розділ «Для повітряного сполучення» переліку пунктів пропуску через

митний кордон України, через які дозволяється переміщення наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого зазначеною по-
становою, після слова «Бориспіль» доповнити словом «, Вінниця».

2. Розділ 3 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листо-
пада 2010 р. № 1057 після слова «Бориспіль» доповнити словом «, Вінниця».

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНи
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 6 липня 2016 р. № 472-р
Київ

Про підтримку пропозиції щодо прийняття
Королівства Саудівська Аравія у члени 
Гаазької конференції з міжнародного 

приватного права
Підтримати пропозицію Уряду Королівства Нідерландів щодо прийняття

Королівства Саудівська Аравія у члени Гаазької конференції з міжнарод-
ного приватного права.

Міністерству закордонних справ поінформувати Постійне бюро Гаазької
конференції з міжнародного приватного права про зазначене рішення Ка-
бінету Міністрів України.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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Апеляційний суд Донецької області (84511, м. Бахмут,
вул. Свободи, 10) розглядає цивільну справу за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» до Васютіна Костянтина Васильовича про
стягнення заборгованості.

Відповідач у справі Васютін Костянтин Васильович,
12.06.1968 року народження, зареєстрований: м. Костянти-
нівка, вул. Трудова, 437, викликається на 27.07.2016 року
об 11.00 год. до суду, зал судових засідань №5, для участі у
розгляді справи. Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення проти апеляційної скарги. У випадку неприбуття,
відповідач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у його відсутність. 

Суддя Агєєв О. В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№157) розглядає цивільну справу №233/2763/16-ц за позо-
вом ПАТ «Кредобанк» до Апанасик О. А. про стягнення за-
боргованості. Відповідачка у справі Апанасик Ольга
Анатоліївна, 06.07.1982 р.н., останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, м. Макіївка, 19, вул. Заслонова,
буд. 27/17, викликається до суду на 09 год. 00 хв. 26 серпня
2016 року (корп. №2, каб. №21) для участі у розгляді справи
по суті.

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

Суддя Каліуш О. В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоно-
сова, №157) розглядає цивільну справу №2331309/16-ц за
позовом ПАТ «Акцент Банк» до Отрошка М.В. про стягнення
заборгованості. Відповідач у справі - Отрошко Микола Віта-
лійович, 27.10.1977 р.н., останнє відоме місце проживання:
Донецька область, м. Макіївка, вул. Героїв Сталінграда,
48/66, кв. 35, викликається до суду на 15 год. 10 хв. 15 сер-
пня 2016 року (корп. №2, каб. №21), для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У разі неприбуття відповідач повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за його відсутності. 

Суддя О. В. Каліуш

Личаківський районний суд м. Львова викликає
Копчука Івана Івановича, останнє відоме місце про-
живання якого: м. Львів, вул. Грицая, буд. 5, кв. 12,
як відповідача в судове засідання по цивільній справі
за позовом Турянського Юрія Івановича до Копчука
Івана Івановича про стягнення заборгованості за до-
говором позики, що відбудеться 05.08.2016 р. о
09.30 год. у приміщенні суду за адресою: 79007, 
м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань №6.

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

Суддя Головатий Р. Я.
Святошинський районний суд м. Києва (03148, 

м. Київ, вул. Я. Коласа, 25) викликає Тагієва Ільхам
Мамед Огли (вул. Жмеринська, 16, кв. 195) як від-
повідача у цивільній справі за позовом Луценко
Ірини Василівни про розірвання шлюбу оголошено
перерву на  07.09.2016 року о 10.00 год.

У разі неявки та неповідомлення суду про причини
неявки в судове засідання, справа буде розглядатися
у відсутності відповідача за наявними в ній дока-
зами.

Суддя А. П. Кривов’яз

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає Лисюченка Сергія Сергійовича, зареєстрованого
за адресою: Луганська область, м. Антрацит, вул.
Шмідта, 1/6, як відповідача у судове засідання по цивіль-
ній справі № 2/431/790/16р за позовом Лисюченко Н.В.
про надання дозволу на тимчасовий виїзд дитини за кор-
дон без згоди та супроводу батька, яке відбудеться 16
серпня 2016 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні суду за
адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру,
38-а.

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

Суддя В. Ю. Колядов

В провадженні Яготинського районного суду Київської
області знаходиться справа за 382/900/16-ц за позовом Кив-
джи Антоніни Володимирівни до Валла Юрія Юрійовича,
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо пред-
мету спору Яготинська РДА в особі Органу опіки та піклу-
вання про позбавлення батьківських прав та стягнення
аліментів.

В судове засідання призначене на 18 серпня 2016 року о
10 годині 00 хвилин Яготинський районний суд Київської об-
ласті викликає як відповідача Валла Юрія Юрійовича, ос-
таннє відоме місце проживання: с. Сулимівка Яготинського
району, вул. Кравченка, 122-б Київської області.

Суддя В. Д. Карпович

Подільський районний суд м. Києва викликає Валевича
Сергія Михайловича, який проживає за адресою: м. Київ, 
вул. Юрківська, 40/5, кв. 22, як відповідача по справі 
№ 758/4849/16-ц за позовом Юлі-Вілламо Марини Леоні-
дівни, 3-тя особа: Служба у справах дітей Подільської рай-
онної в м. Києві державної адміністрації, про позбавлення
батьківських прав та стягнення аліментів.

Засідання призначено на 29 липня 2016 року о 09.30 год.
за адресою: м. Київ, вул. Волоська, 6/14-Б, каб. 7, під голо-
вуванням судді Г. Б. Супрун.

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

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Кос-
тянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну
справу за позовом КС «Залоговое агентство» до Маслова О. О. про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. Відповідач у цивільній справі
№ 233/1626/16-ц — Маслов Олександр Олексійович, 11 серпня 1978 р.н.,
зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Макіївка, сел. Красний
партизан, вул. Січова, 847/1, викликається в судове засідання на 08.30 год.
25.07.2016 року. Розгляд зазначеної цивільної справи відбудеться в примі-
щенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області (корп. №2,
каб. №16).

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

Суддя Т. О. Мартишева

Верхньорогачицький районний суд Херсонської області викликає в судове
засідання Цурікову Світлану Петрівну, як відповідачку по справі 
№ 651/161/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Цурікової Світлани
Петрівни про стягнення заборгованості на 25.07.2016 року о 10.00 годині.

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

Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням оголошення про виклик,
відповідачка вважається повідомленою про час та місце розгляду справи,
тому у випадку відсутності відомостей про причину неявки Цурікової Світ-
лани Петрівни, повідомленої належним чином або причину неявки буде ви-
знано судом неповажною - суд вирішить справу на підставі наявних у ній
даних чи доказів (у заочному порядку).

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добро-
пілля Донецької області, вул. Радянська, буд. 39а) розглядає цивільну справу
за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк «Приват-
Банк» до Ткаченка Дениса Миколайовича про стягнення заборгованості.

Відповідач Ткаченко Денис Миколайович, 24.03.1979 р.н., викликається
на 25 липня 2016 року на 09.00 годину 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 відповідача необхідно пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його від-
сутність на підставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Лаврушин О. М.

 оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення 

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова,
39а) розглядає цивільну справу за позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційний банк «Приват-
банк» до Шульмана Ігоря Володимировича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором № б/н від
05.07.2013 року.

Відповідач Шульман Ігор Володимирович виклика-
ється на 28 липня 2016 року на 15.00 годину до Добро-
пільського міськрайонного суду, кабінет № 15, для участі
у розгляді справи у відкритому судовому засіданні.

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

Суддя Здоровиця О. В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова,
39а) розглядає цивільну справу за позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційний банк «Приват-
банк» до Філіпенка Олександра Петровича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором №
DO00A+28423564 від 22.05.2013 року.

Відповідач Філіпенко Олександр Петрович виклика-
ється на 28 липня 2016 року на 10.00 годину до Добро-
пільського міськрайонного суду, кабінет № 15, для участі
у розгляді справи у відкритому судовому засіданні.

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

Суддя Здоровиця О. В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова,
39а) розглядає цивільну справу за позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційний банк «Приват-
банк» до Кочергіної Світлани Федорівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором № б/н від
16.12.2013 року.

Відповідач Кочергіна Світлана Федорівна виклика-
ється на 26 липня 2016 року на 16.30 годину до Добро-
пільського міськрайонного суду, кабінет № 15, для участі
у розгляді справи у відкритому судовому засіданні.

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

Суддя Здоровиця О. В.

Товарна біржа «Українська енергетична біржа» 
проводить спеціалізований аукціон № 21(194)-1 

з продажу скрапленого газу для потреб населення.
Аукціон відбудеться 28 липня 2016 року о 12:00 год. за адре-

сою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55.
АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ СПБТ
(ДСТУ 4047-2001) загальним обсягом 1 784,000 т, ресурс серпня
2016 р. Виробництво Тимофіївської УПВВ філії ГПУ «Полтава-
газвидобування»: Позиція № 1: 79 лотів, обсяг 1 лоту – 21 т,
заг.обсяг – 1659 т, транспортування автотранспортом. Газ вуг-
леводневий скраплений паливний для комунально-побутового
споживання марки СПБТ (відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001)
виробництва Юліївського ЦВНГК ГПУ «Шебелинкагазвидобу-
вання»: Позиція № 2: 5 лотів, обсяг 1 лоту – 25 т, заг.обсяг – 125
т, транспортування залізницею.  Стартова ціна за 1 тонну –
7 389,88 грн. в т.ч. ПДВ. За результатами аукціону переможці і
продавець укладають двосторонні договори купівлі-продажу.
Постачання  скрапленого газу  здійснюється у серпні 2016 року
на умовах EXW франко-завод. Покупець самостійно забезпечує
та оплачує послуги по наливу та  транспортуванню скрапленого
газу. Покупці для участі в аукціоні сплачують гарантійний внесок
в розмірі 5 % вартості заявленого обсягу закупівлі на один з ра-
хунків біржі, подають на біржу: 1) заявку на участь в аукціоні; 2)
завірену банком копію платіжного доручення, що підтверджує
сплату гарантійного внеску; 3) документ, що посвідчує уповно-
важену особу покупця та його повноваження. Прийом докумен-
тів проводиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44 А, оф. 8
та закінчується 27 липня 2016 року о 18.00 год. Рахунки біржі:
1) № 26006500211904 в ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО
300614, код ЄДРПОУ 37027819; 2) № 26001010105760 в ПАТ
«Вернум Банк», МФО 380689, код ЄДРПОУ 37027819. Для участі
в аукціоні покупці повинні укласти з біржею договори про на-
дання послуг та надати відповідні документи, згідно Регламенту
організації та проведення спеціалізованих аукціонів з продажу
скрапленого газу для потреб населення. Додаткову інформацію
можна отримати за місцезнаходженням ТБ «Українська енерге-
тична біржа»: м. Київ, вул. Хрещатик, 44А, оф. 8, тел. +38 (044)
591-11-77, 234-79-90. е-mail: auction@ueex.com.ua, та на сайті
www.ueex.com.ua. Режим роботи біржі: з 09.00 до 18.00 год., крім
святкових та вихідних днів.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області вул. Банкова,
39а) розглядає цивільну справу за позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційний банк «Приват-
банк» до Крюкової Юлії Михайлівни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором № б/н від
15.04.2010 року.

Відповідач Крюкова Юлія Михайлівна викликається
на 28 липня 2016 року на 15.30 годину до Добропіль-
ського міськрайонного суду, кабінет № 15, для участі у
розгляді справи у відкритому судовому засіданні.

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

Суддя Здоровиця О. В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова,
39а) розглядає цивільну справу за позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційний банк «Приват-
банк» до Должнікової Ганни Іванівни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором № б/н від
05.11.2010 року.

Відповідач Должнікова Ганна Іванівна викликається
на 28 липня 2016 року на 09.00 годину до Добропіль-
ського міськрайонного суду, кабінет № 15, для участі у
розгляді справи у відкритому судовому засіданні.

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

Суддя Здоровиця О. В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова,
39а) розглядає цивільну справу за позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційний банк «Приват-
банк» до Шнайдера Сергія Степановича про стягнення
заборгованості за кредитним договором № б/н від
05.07.2013 року.

Відповідач Шнайдер Сергій Степанович викликається
на 27 липня 2016 року на 16.30 годину до Добропіль-
ського міськрайонного суду, кабінет № 15, для участі у
розгляді справи у відкритому судовому засіданні.

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

Суддя Здоровиця О. В.
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Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(м. Бахмут (Артемівськ) Донецької області, вул. Миру, 5)
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення боргу
викликає відповідачів:

— по справі 2/219/1468/2016 — відповідача Філіпову
Тетяну Володимирівну, 18.08.1973 р.н., останнє місце
проживання та реєстрації: Донецька область, м. Бахмут,
вул. Постишева, 17, на 15.08.2016 року о 13.00 годині;

— по справі 2/219/1470/2016 — відповідача Босу
Юлію Вячеславівну, 21.10.1990 р.н., останнє місце про-
живання та реєстрації: Донецька область, м. Бахмут, вул.
Оборони, 55, на 15.08.2016 року о 13.10 годині;

— по справі 2/219/2167/2016 — відповідача Перевер-
зєву Тетяну Сергіївну, 29.10.1981 р.н.., останнє місце
проживання та реєстрації: Донецька область, м. Часів
Яр, вул. Комсомольська, 2-29, на 15.08.2016 року о
13.20 годині;

— по справі 2/219/2191/2016 — відповідача Крилову
Любов Володимирівну, 01.05.1955 р.н., останнє місце
проживання та реєстрації: Донецька область, м. Бахмут,
вул. Чайковського, 21-19, на 15.08.2016 року о 13.30 го-
дині.

Відповідачі викликаються до суду, каб. № 309, для
участі у розгляді справ по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відпові-
дачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
справи будуть розглядатися у їхню відсутність.

Суддя Тверський С. М.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (85110, м. Костянтинівка Донецької області,
пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу
№ 233/1393/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
до Смага Л.І. про стягнення заборгованості. Відпові-
дач у справі Смага Леонід Іванович, 15.03.1971 р.н.,
останнє відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, м. Макіївка, с. Новокалинове, вул. Миненко,
буд. 12а, викликається до суду на 14 год. 30 хв. 19
серпня 2016 року (корп. № 2, каб. № 21), для участі
у розгляді справи по суті.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (85110, м. Костянтинівка Донецької області,
пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу
№ 233/1387/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
до Кадун О.М. про стягнення заборгованості. Відпо-
відач у справі Кадун Олег Миколайович, 24.03.1954
р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, м. Макіївка, смт Свердлове, вул. Токарєва,
буд. 15-4, викликається до суду на 14 год. 40 хв. 19
серпня 2016 року (корп. № 2, каб. № 21), для участі
у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У разі неприбуття від-
повідачі повинні повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута за їх відсут-
ності.

Судця О. В. Каліуш

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (м. Бахмут (Артемівськ) Донецької області, вул.
Миру, 5) за позовом ПАТ «ПриватБанк» про стяг-
нення боргу викликає як відповідачів:

по справі 2/219/2189/2016 відповідача Зозуля
Максима Сергійовича, 30.05.1980 р.н., останнє місце
проживання та реєстрації: Донецька область, 
м. Жданівка, вул. Квартал, 28/33, буд. 15, кв. 17, на
16.08.2016 року о 13.00 годині;

по справі 2/219/2172/2016 відповідача Скрипкіну
Світлану Анатоліївну, 05.10.1957 р.н., останнє місце
проживання та реєстрації: Донецька область, 
м. Жданівка, вул. Шахтарська, 27, на 16.08.2016 року
о 13.10 годині;

по справі 2/219/1987/2016 відповідача Артюхова
Артема Васильовича, 25.05.1982 р.н., останнє місце
проживання та реєстрації: Донецька область, м. Єна-
кієве, вул. Брайляна, 15-82, на 16.08.2016 року о
13.20 годині до суду, каб. № 309, для участі у роз-
гляді справи по суті.

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

Суддя Тверський С. М.

Козелецький районний суд Чернігівської області
викликає відповідача Отрошко Олександра Васильо-
вича, зареєстрованим місцем проживання якого є:
смт Козелець, вул. Соборності (Комсомольська),
буд. 80-Б, кв. 9, Козелецького району Чернігівської
області, в судове засідання на 02 серпня 2016 року
на 09:50 год. (вул. Свято-Преображенська, 7, смт Ко-
зелець, Чернігівська область, 17000) у справі за по-
зовом Національної академії внутрішніх справ до
Отрошка Олександра Васильовича про відшкоду-
вання витрат, пов’язаних з утриманням у навчаль-
ному закладі.

Суддя Бузунко O. A.

Козелецький районний суд Чернігівської області
викликає відповідача Бражника Валерія Анатолійо-
вича, 19 грудня 1988 року народження, останнім ві-
домим місцем проживання якого є: смт Козелець,
вул. Комсомольська (Соборності), б. 75, кв. 10 Чер-
нігівської області, в судове засідання на 10.00 годину
5 серпня 2016 року (17000, смт Козелець, вул.
Свято-Преображенська, 7 Чернігівської області) у
справі за позовом Національної академії внутрішніх
справ до Бражника Валерія Анатолійовича про від-
шкодування витрат, пов’язаних із утриманням у на-
вчальному закладі. 

Суддя Соловей В. В.

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205,
Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) роз-
глядає цивільну справу ЄУН 229/479/16-ц, номер
провадження 2/229/412/2016 за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційного банку «При-
ватбанк» до Манукова Георгія Олександровича, при-
ватного підприємства «Александрит» про стягнення
заборгованості.

Відповідач у справі Мануков Георгій Олександро-
вич, 07 листопада 1957 року народження (останнє
місце проживання: м. Дружківка, Донецька обл., вул.
Космонавтів, буд. 28, кв. 14), викликається на 25
липня 2016 року на 08.30 годину до суду, зала № 1,
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. В разі неявки відпові-
дача справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя А. Л. Гонтар

Юшко Ірина Олексіївна та Юшко Андрій Мико-
лайович, які значаться зареєстрованими у м. При-
луки Чернігівської області по вул. Земській, 2-а, кв.
4, повідомляються, що 5 серпня 2016 року в примі-
щенні Прилуцького міськрайсуду Чернігівської об-
ласті за адресою: м. Прилуки, вул. Котляревського,
62, каб. № 1, о 09 годині 00 хвилин відбудеться су-
дове засідання за позовом Юшка Олександра Гри-
горовича до Юшко Ірини Олексіївни, Юшка Андрія
Миколайовича про поділ будинку. До зазначеного
строку Юшко Ірина Олексіївна та Юшко Андрій Ми-
колайович мають право подати свої заперечення.

В разі неявки Юшко І. О. та Юшко A. M. в судове
засідання, справа буде розглянута у їхню відсутність.

Про поважність причин неможливості прибути в
судове засідання Юшко І. О. та Юшко A. M. зо-
бов’язані повідомити суд.

Суддя А. Галич

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської
області (суддя Бондаренко В. М.) викликає як відповідачів:

- Альохіна Якова Олександровича, 1976 року народження,
останнє місце проживання якого: Донецька область, Волно-
васький район, смт Новотроїцьке, вул. Радянська, буд. 200;

- Родіну Наталю Миколаївну, дата народження невідома,
останнє місце проживання якої: м. Донецьк, вул. Гранатов-
ського, буд. 49;

як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо
предмету спору:

- Альохіну Олену Леонідівну, 1959 року народження, ос-
таннє місце проживання якої: Донецька область, Волнова-
ський район, смт Новотроїцьке, вул. Радянська, буд. 200;

- Орган опіки та піклування Калінінської районної ради у
м. Донецьку, місцезнаходження якого: Донецька область, 
м. Горлівка, вул. Бессонова, буд. 28;

- Приватного нотаріуса Донецького міського нотаріаль-
ного округу Чижикова Олександра Олександровича, останнє
місцезнаходження якого: м. Донецьк, пр. Ілліча, буд. 4А;

- Приватного нотаріуса Донецького міського нотаріаль-
ного округу Подолян Ольгу Олександрівну, останнє місце -
знаходження якої: м. Донецьк, вул. Куйбишева, буд. 109; по
цивільній справі № 185/5762/16-ц за позовом Цоголакяна
Олександра Дорвардовича до Головного управління Націо-
нальної поліції в Донецькій області, Родіної Наталі Микола-
ївни, Альохіна Якова Олександровича, треті особи, які не
заявляють самостійних вимог щодо предмета спору: Орган
опіки та піклування Калінінської районної ради у м. До-
нецьку, Альохіна Олена Леонідівна, Приватний нотаріус До-
нецького міського нотаріального округу Чижиков Олександр
Олександрович, Приватний нотаріус Донецького міського
нотаріального округу Подолян Ольга Олександрівна, про
усунення перешкод у здійсненні права користування та роз-
порядження майном шляхом знаття арешту.

Судове засідання призначене на 22 серпня 2016 року о
09.00 год. за адресою: 51400, Дніпропетровська область, 
м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. № 306.

У разі неявки відповідачів та третіх осіб у судове засі-
дання, справа, згідно з вимогами ЦПК України, може бути
розглянута за їхньої відсутності.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№157) розглядає цивільну справу №233/2550/16-ц за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Долгіх Т. О. про стягнення заборгова-
ності. Відповідач у справі - Долгіх Тетяна Олександрівна,
24.09.1956 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, м. Макіївка, вул. Островського, буд. 41/2, викликається
до суду на 13 год. 50 хв. 19 серпня 2016 року (корп. №2, каб.
№21), для участі у розгляді справи по суті.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№157) розглядає цивільну справу №233/2515/16-ц за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Базилевої В. В. про стягнення забор-
гованості. Відповідач у справі - Базилева Вікторія Вікторівна,
14.12.1972 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, м. Макіївка, вул. Мінська, буд. 7/1, викликається до суду
на 14 год. 00 хв. 19 серпня 2016 року (корп. №2, каб. №21), для
участі у розгляді справи по суті.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№157) розглядає цивільну справу №233/2457/16-ц за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Варавка В. М. про стягнення заборго-
ваності. Відповідач у справі - Варавка Володимир Миколайович,
21.06.1975 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, м. Макіївка, вул. Таймирська, буд. 15, викликається до
суду на 14 год. 10 хв. 19 серпня 2016 року (корп. №2, каб. №21),
для участі у розгляді справи по суті.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№157) розглядає цивільну справу №233/1398/16-ц за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Майнулова Д.В. про стягнення забор-
гованості. Відповідач у справі - Майнулов Дмитро Володимиро-
вич, 24.11.1972 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька
область, м. Макіївка, м-н Комсомольський, буд. 28/29, виклика-
ється до суду на 14 год. 20 хв. 19 серпня 2016 року (корп. №2,
каб. №21), для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У разі неприбуття відповідачі повинні повідомити
суд про причини неявки, інакше справи будуть розглянуті за їх-
ньої відсутності. 

Суддя О. В. Каліуш

Болградський районний суд Одеської області повідомляє
відповідачку Кішлали Аліну Павлівну, 9 серпня 1987 року
народження, останнє відоме місце реєстрації за адресою:
вул. Грушевського (Котовського), № 45, с. Виноградівка,
Болградський район, Одеська область, що 02.09.2016 року
о 14.00 годині в залі судового засідання № 4 Болградського
районного суду Одеської області за адресою: Одеська об-
ласть, м. Болград, вул. 25 Серпня, № 192, відбудеться судове
засідання по цивільній справі № 497/1110/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційний банк
«Приватбанк» до Кішлали Аліни Павлівни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Болградський районний суд пропонує відповідачці Кіш-
лали Аліні Павлівні подати пояснення, заперечення та усі на-
явні у неї докази по справі особисто або через представника.

У разі неявки в судове засідання Кішлали Аліни Павлівни,
справа може бути розглянута за відсутністю відповідачки та
її представника за наявними в ній доказами.

Суддя С. В. Кодінцева

Болградський районний суд Одеської області повідомляє
відповідачку Бадарлан Зорину Федорівну, 19 жовтня 1985
року народження, останнє відоме місце реєстрації за адре-
сою: просп. Соборний (Леніна), №25, м. Болград, Одеська
область, що 02.09.2016 року о 15.00 годині в залі судового
засідання № 4 Болградського районного суду Одеської об-
ласті за адресою: Одеська область, м. Болград, вул. 25 Сер-
пня, № 192, відбудеться судове засідання по цивільній
справі № 497/1113/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Бадарлан
Зорини Федорівни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Болградський районний суд пропонує відповідачці Бадар-
лан Зорині Федорівні подати пояснення, заперечення та усі
наявні у неї докази по справі особисто або через представ-
ника.

У разі неявки в судове засідання Бадарлан Зорини Федо-
рівни, справа може бути розглянута за відсутністю відпові-
дачки та її представника за наявними в ній доказами.

Суддя С. В. Кодінцева

Представництво 

«HOB ДАУНХОЛ ЄВРАЗІЯ ЛІМІТЕД»

(код 26612143) повідомляє про втрату 

оригіналу свідоцтва про реєстрацію №ПІ-4598 

від 07.06.2011 року. З дати опублікування, 

вважати свідоцтво недійсним.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,
м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розгля-
дає цивільну справу №233/2432/16-ц за позовом Чаркіної А. В. до
Чаркіна Д. Є. про розірвання шлюбу. Відповідач у справі - Чаркін
Дмитро Євгенович, 09.04.1984 р.н., останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, м. Макіївка, вул. Кошевого, буд. 67, викли-
кається до суду на 13 год. 00 хв. 15 серпня 2016 року (корп. №2, 
каб. №21), для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу Чаркіну Д.Є. пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неприбуття відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за
його відсутності.

Суддя Каліуш О. В.

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області
(вул. Першотравнева, 30, м. Олександрія, Кіровоградська об-
ласть, факс: 05-235-7-56-10, електронна адреса суду:
inbox@od.kr.court.gov.ua) повідомляє, що 2 серпня 2016 року о
08.30 год. під головуванням судді Ковальової О. Б. відбудеться
судовий розгляд цивільної справи №398/1877/16-ц, провад-
ження №2/398/1671/16 за позовом Коваленка Сергія Володими-
ровича до Коваленко Олесі Борисівни про стягнення аліментів
на утримання неповнолітньої дитини (каб. № 7). Коваленко
Олеся Борисівна викликається до суду як відповідачка у справі.

Представництво 
«ЗАТ «РУСАТОМ 

ОВЕРСИЗ»
(ідентифікаційний код 
за ЄДРПОУ 26617117) 
повідомляє про втрату 

свідоцтва про реєстрацію
представництва, виданого

Міністерством економічного
розвитку і торгівлі України
(реєстраційний № ПІ-4707 

від 10.02.2012).

Підозрюваний Шакуро Дмитро Олексан-
дрович, 21.04.1973 р.н., зареєстрований за
адресою: м. Севастополь, АР Крим, вул. Со-
ловйова, 1, викликається в судове засідання,
що відбудеться 25 липня 2016 року
о 10 годині 30 хвилин в залі судових засідань
№ 231 Приморського районного суду 
м. Одеси за адресою:  м. Одеса, вул. Балків-
ська, 33, для участі в розгляді клопотання
про здійснення спеціального досудового
розслідування у кримінальному провадженні
№42015161010001139 за ч. 1 ст. 111, ч. 1 
ст. 408 КК України.

Вознесенівський (Орджонікідзевський)
районний суд м.Запоріжжя викликає у су-
дове засідання, яке відбудеться 08 серпня
2016 року о 14.00 годині в приміщенні 
Вознесенівського (Орджонікідзевського)
районного суду м. Запоріжжя за адресою: 
м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 51, Столяренка
Руслана Віталійовича, останнє відоме місце
реєстрації: Запорізька обл., м. Запоріжжя,
вул. 40 років Радянської України, буд. 64, 
кв. 323, як відповідача по цивільній справі 
№ 335/1210/16-ц за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Столяренка Руслана Віталійо-
вича про стягнення заборгованості.

Суддя Рибалко Н. І.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Шакуро Дмитро Олександрович,

21.04.1973 р.н., який востаннє був зареєстрований за ад-
ресою: вул. Соловйова, 1, м. Севастополь, АР Крим, про-
живає за адресою: вул. Колобова, буд. 15, кв. 247, м.
Севастополь, АР Крим, на підставі ст. ст. 133, 135 КПК
України викликається 25 липня 2016 року до слідчого в
особливо важливих справах слідчого відділу військової
прокуратури Південного регіону України підполковника
юстиції Абакумова О. В. (кабінет № 5 за адресою: вул. Се-
мінарська, буд. 6, м. Одеса) для участі у процесуальних
діях у кримінальному провадженні №42015161010001139
- повідомленні про зміну раніше повідомленої підозри.
ч. 1 ст. 111 (державна зрада); ч. 1 ст. 408 (дезертирство) 
КК України, а також допиті у якості підозрюваного. 

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут,
Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ «Альфа-Банк» до Гусака Володимира Григоровича, Гусак Жанни Ві-
таліївни про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Гусак Володимир Григорович, який зареєстрова-
ний за адресою: Донецька область, м. Макіївка, м-н Первомайський, буд.
5, кв. 42, викликається до суду (м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру,
5, каб. 304), на 28.07.2016 р. о 13 год. 00 хв. для участі у розгляді справи
по суті.

Відповідач по справі Гусак Жанна Віталіївна, яка зареєстрована за ад-
ресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Корсунського, буд. 96, кв. 28,
викликається до суду (м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, каб.
304), на 28.07.2016 р. о 13 год. 00 хв. 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 І. В. Решетняк

Слов’янським міськрайонним судом Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2)
розглядається цивільна справа за позовом Артьомової
Анастасії Юріївни до Кривенка Олександра Миколайо-
вича про надання дозволу неповнолітній дитині на тим-
часовий виїзд за кордон без дозволу та супроводу
батька.

Відповідач по справі Кривенко Олександр Миколайо-
вич (останнє відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, м. Горлівка, вул. Герцена, будинок 5, квартира 5)
викликається на 1 серпня 2016 року на 09 годину 00 хви-
лин до судді Кривошеєва Д. А. 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.

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті розглядає цивільну справу за позовом Чикар
Ірини Станіславівни до Чикар Євгена Григоровича
про надання дозволу на тимчасовий виїзд дитини за
кордон без згоди батька, третя особа: Орган опіки
та піклування Добропільської міської ради.

Відповідач Чикар Євген Григорович викликається
на 26 липня 2016 року на 12.30 годину до 
Добропільського міськрайонного суду (85004, 
м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, 39а,
кабінет № 15), для участі у розгляді справи у відкри-
тому судовому засіданні.

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

Суддя Здоровиця О. В.

Чернігівський районний суд Запорізької області
викликає в судове засідання, яке відбудеться 14 ве-
ресня 2016 року об 11.30 годині в приміщенні Чер-
нігівського районного суду Запорізької області за
адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул.
Соборна, буд. 391, Квасницьку Любов Олексіївну, за-
реєстровану за адресою: Донецька область, м. Хрес-
тівка (Кіровське), вул. Леніна, 15/12, Звягінцева
Олександра Володимировича, зареєстрованого за
адресою: Донецька область, м. Хрестівка (Кіров-
ське), кв-л Молодіжний, 6/35, як відповідачів по ци-
вільній справі № 329/556/16-ц за позовом ПАТ
«Укрсоцбанк» до Квасницької Любові Олексіївни,
Звягінцева Олександра Володимировича про стяг-
нення заборгованості.

Суддя Н. М. Пода

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39а)
розглядає цивільні справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про
стягнення заборгованості.

Відповідачі:
Мішеньова Наталія Іванівна, 11.11.1969 р.н., останнє відоме

місце проживання: Донецька область, м. Харцизьк, вул. Мічурін-
ська 18/8;

Метелиця Олександр Миколайович, 12.02.1958 р.н., останнє
відоме місце проживання: Донецька область, м. Харцизьк, вул.
Патона, 28 а/28;

викликаються на 28 липня 2016 року на 09.00 годину до До-
бропільського міськрайонного суду, кабінет № 16, для участі у
розгляді справ. До розгляду цивільних справ пропонується на-
дати суду письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні
докази по справах.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідачів не-
обхідно повідомити суд про причини неявки, інакше справи бу-
дуть розглянуті у їх відсутність на підставі наявних у ній даних
чи доказів і ухвалено заочні рішення.

Суддя Лаврушин О. М.
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оголошення
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Кос-

тянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну
справу №233/1304/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Рижикової О. В.
про стягнення заборгованості. Відповідач у справі - Рижикова Оксана Воло-
димирівна, 16.06.1973 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, м. Макіївка, кв-л Шахтарський, буд. 18/39, викликається до суду на
13 год. 00 хв. 19 серпня 2016 року (корп. №2, каб. №21), для участі у роз-
гляді справи по суті.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Кос-
тянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну
справу №233/1303/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Булатова В. В.
про стягнення заборгованості. Відповідач у справі - Булатов Віктор Васи-
льович, 05.06.1952 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, м. Макіївка, вул. Коккінакі, буд. 59/1, кв. 27, викликається до суду на
13 год. 10 хв. 19 серпня 2016 року (корп. №2, каб. №21), для участі у роз-
гляді справи по суті.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Кос-
тянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну
справу №233/1383/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Котел О. В. про
стягнення заборгованості. Відповідач у справі - Котел Олена Василівна,
23.04.1966 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Ма-
кіївка, вул. Пугачова, буд. 2/53, викликається до суду на 13 год. 20 хв. 19
серпня 2016 року (корп. №2, каб. №21), для участі у розгляді справи по суті.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Кос-
тянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну
справу №233/2611/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Маслової О. О.
про стягнення заборгованості. Відповідач у справі - Маслова Ольга Олек-
сандрівна, 18.03.1981 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, м. Макіївка, м-н Комсомольський, буд. 11/33, викликається до суду
на 13 год. 30 хв. 19 серпня 2016 року (корп. №2, каб. №21), для участі у роз-
гляді справи по суті.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Кос-
тянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну
справу №233/2599/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Гладкової Л.М.
про стягнення заборгованості. Відповідач у справі - Гладкова Любов Михай-
лівна, 25.02.1979 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька область,
м. Макіївка, вул. Карла Маркса, буд. 7/21, викликається до суду на 13 год.
40 хв. 19 серпня 2016 року (корп. №2, каб. №21), для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У разі неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини не-
явки, інакше справи будуть розглянуті за їхньої відсутності. 

Суддя О. В. Каліуш 

Печерський районний суд м. Києва викликає: Кусяку Дар’ю Сергіївну, Філоненко Інну Ігорівну, Дердюк Ольгу Григорівну, Шейбута Дениса Вікторовича,
Ішкову Ларису Вікторівну, Кондратенко Лілію Володимирівну, Батурлін Марину Олександрівну, Українець Людмилу Володимирівну, Іоселіані Олександра
Олександровича, Запорожченка Владислава Вадимовича, Чабаненка Андрія Костянтиновича, Гончар Тетяну Дмитрівну, Полянську Тамару Павлівну, Та-
радайка Дмитра Олександровича, Вербицького Костянтина Олександровича, Гуржеєву Оксану Сергіївну, Гаркушу Лідію Йосипівну, Вишнякова Сергія
Леонідовича, Паєвську Ніну Олександрівну, Золотар Оксану Анатоліївну, Фабер Світлану Василівну (свідок), Шульгу Аллу Анатоліївну (свідок), Деревську
Оксану Богданівну (свідок), як відповідачів у судове засідання по цивільній справі №757/5356/15-ц за позовом Жукової Галини Анатоліївни до власника
істотної участі та керівника Публічного акціонерного товариства «БАНК КАМБІО» Тарадайко Наталії Анатоліївни, голови спостережної ради ПАТ «Банк
Камбіо» Іоселіані О.О., головного бухгалтера ПАТ «Банк Камбіо» Комарницької О.В., керівника Донецької дирекції ПАТ «Банк Камбіо» Вербицького К.О.,
керівника Донецької дирекції ПАТ «Банк Камбіо» Гуржеєву О.С., керівника Запорізької дирекції ПАТ «Банк Камбіо» Гаркушу Л.Й., керівника Криворізької
дирекції ПАТ «Банк Камбіо» Вишнякова С.Л., керівника Луганської дирекції ПАТ «Банк Камбіо» Паєвську Н.О., керівника Криворізької дирекції ПАТ «Банк
Камбіо» Золотар О.А., керівника Київської дирекції ПАТ «Банк Камбіо» Філоненко І.І., члена спостережної ради ПАТ «Банк Камбіо» Ішкову Л.В., члена
спостережної ради ПАТ «Банк Камбіо» Батурлін М.О., члена спостережної ради ПАТ «Банк Камбіо» Українець Л.В., члена спостережної ради ПАТ «Банк
Камбіо» Кусяку Д.С., голови спостережної ради ПАТ «Банк Камбіо» Запорожченка В.В., заступника голови правління ПАТ «Банк Камбіо» Дердюк О.Г.,
заступника голови правління ПАТ «Банк Камбіо» Шейбута Д.В., першого заступника голови правління ПАТ «Банк Камбіо» Кондратенко Л.В., члена спос-
тережної ради ПАТ «Банк Камбіо» Полянську Т.П., заступника голови спостережної ради ПАТ «Банк Камбіо» Тарадайка Д.О., заступника голови правління
ПАТ «Банк Камбіо» Гончар Т.Д., заступника голови правління ПАТ «Банк Камбіо» Гаркушу Л.Й., члена правління ПАТ «Банк Камбіо» Іщенко К.О., власника
істотної участі ПАТ «Банк Камбіо» Чебаненка А.К., треті особи: Національний банк України, Публічне акціонерне товариство «БАНК КАМБІО», Фонд га-
рантування вкладів фізичних осіб, про стягнення коштів за депозитним договором, яке відкладено до 15.09.2016 на 15.00 год. та відбудеться за адресою:
м. Київ, вул. Хрещатик, 42-а, каб. 30.

Суддя О. В. Батрин

Ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 06.08.2014 року
по справі № 909/1004/13 введено процедуру санації ВАТ «Печеніжинський меблевий
комбінат» (ідентифікаційний код 05496230, адреса: 78274, Івано-Франківська обл., Ко-
ломийський р-н, смт Печеніжин, вул. Набережна, 56). Керуючим санацією Циганюком О.
О. проводиться конкурс по відбору організатора аукціону з продажу майна підприємства-
банкрута.

Вимоги до кандидатури організатора аукціону:
- бути юридичною особою, зареєстрованою у встановленому законом порядку, що має

право здійснювати продаж майна шляхом проведення аукціону;
- наявність досвіду проведення аукціонів не менше трьох років;
- наявність технічних можливостей для забезпечення продажу майна боржника шляхом

проведення аукціону;
- організатором аукціону не може бути заінтересована особа стосовно боржника, кре-

диторів та замовника аукціону.
Перелік документів, що повинен надати Претендент для участі в конкурсі:
1. Заява про участь у конкурсі, в якій зазначається повне найменування; код ЄДРПОУ;

місцезнаходження; номер телефону та інші засоби зв’язку; інформацію про технічні мож-
ливості забезпечення організації аукціону.

2. Засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (за наявності), від-
повідно до яких заявник має право проводити аукціон.

3. Довідку, підписану заявником (керівником заявника), що містить перелік проведених
аукціонів, для підтвердження його досвіду з організації аукціонів.

4. Цінові пропозиції щодо умов виконання робіт з організації та проведення аукціону.
Кінцевий термін прийняття від кандидатур заяв та документів, що підтверджують їх від-

повідність встановленим вимогам – до 20 серпня  (включно).
Майно боржника складає – рухоме та нерухоме майно.
Адреса, за якою подаються заява та документи, що підтверджують відповідність кандида-

тури встановленим вимогам - на ім’я Арбітражного керуючого Лотоцького С. В., 76018, 
м. Івано-Франківськ , вул. Пл. Ринок, 14/405.

Контактні телефони для довідок: +380673440800, 380673723667.

Чернівецький районний суд (вул. Леніна, 20, с. Мазурівка Чернівецького
району Вінницької області) викликає як відповідача Бантюка Василя Васильо-
вича у цивільній справі № 150/319/16-ц (головуючий суддя Кушнір Б.Б.) за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Бантюка Василя Васильовича про стягнення
заборгованості.

Судовий розгляд справи призначено на 09 годину 00 хвилин 25 липня 2016
року за вищевказаною адресою. В разі неявки до суду справу може бути роз-
глянуто у його відсутність на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Кушнір Б. Б.

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області викликає Бондаренка
Любомира Івановича, 24.05.1962 року народження (останнє відоме місце проживання: 39600,
Полтавська область, м. Кременчук, вул. Скалиста, буд. 25, кв. 1+3), як відповідача по справі
за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Бонда-
ренка Любомира Івановича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 03.08.2016 року о 10.30 год. у приміщенні суду за адресою:
м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 29/5, каб. 8.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки в судове засідання, справу буде розглянуто за
вашої відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судове засідання.
Суддя Ю. В. Рибалка

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області викликає Безклин-
ського Дмитра Руслановича, 09.02.1992 року народження (останнє відоме місце прожи-
вання: 39600, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Володимира Великого, буд. 28, кв.
27), як відповідача по справі за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний
банк «Приватбанк» до Безклинського Дмитра Руслановича про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 03.08.2016 року об 11.00 год. у приміщенні суду за адре-
сою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 29/5, каб. 8.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки в судове засідання, справу буде розглянуто за
вашої відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судове засідання.
Суддя Ю. В. Рибалка

Городищенський районний суд Черкаської області повідомляє, що
02.08.2016 року о 10 годині 00 хвилин відбудеться слухання цивільної
справи за позовною заявою Харченко Тетяни Олександрівни, Харченка Ярос-
лава Ігоровича до Ільющенка Володимира Михайловича, ПрАТ «Страхова
компанія «Саламандра-Україна», ТОВ «Енергопром» про стягнення шкоди.

ТОВ «Енергопром», зареєстрований: м. Київ, вул. Будіндустрії, 8-Е, 01013,
викликається в судове засідання як відповідач, явка до суду є обов’язко-
вою.

В разі неявки товариства до зали судового засідання, справа буде роз-
глянута за його відсутності за наявними у справі матеріалами.

Адреса суду: вул. Першого Травня, 9, м. Городище, Черкаської області,
поштовий індекс, 19500.

Суддя Л. П. Синиця

Київський районний суд м. Харкова викликає Державне підприємство «Інфор-
маційний центр» Міністерства юстиції України, остання реєстрація: м. Київ, вул.
Пимоненка Миколи, 13, літ. «Б» та Державне підприємство «Сетам», остання ре-
єстрація: м. Київ, вул. Артема, 73, як відповідачів у справі за позовом Доровської
Оксани Вікторівни до Відділу примусового виконання рішень Управління держав-
ної виконавчої служби головного територіального управління юстиції в Харків-
ській області, Державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства
юстиції України, Державного підприємства «Сетам», Дуднік Станіслава Сергійо-
вича про визнання частково недійсними електронних торгів, в судове засідання
під головуванням судді Діденко С. А. 7 вересня 2016 р. на 14.15 год. за адресою:
м. Харків, вул. Валентинівська, 7-б, каб. 21. У разі неявки особи, яка викликається,
справу буде розглянуто у її відсутності на підставі наявних доказів. Якщо явка
неможлива з поважних причин, особа, яка викликається, зобов’язана повідомити
про це суд завчасно.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької об-
ласті знаходиться цивільна справа № 310/3902/16-ц за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Цупка І. Ф., Цупка О. В.
про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 28.07.2016 року о 13.00 годині в при-
міщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, зала судового засідання
411.

Суд викликає Цупка Інну Федотівну, Цупка Олександра Васильовича
як відповідачів.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідачів у судове за-
сідання справа буде розглянута за наявними матеріалами.

Суддя Полянчук Б. І.

Втрачені:
Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія ЯК №156129 від

27 червня 2011 року, виданий управлінням Держкомзему у Макарівському районі
Київської області на ім’я Шевчука Олексія Миколайовича.

Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія ЯК №156130 від
15 вересня 2011 року, виданий управлінням Держкомзему у Макарівському районі
Київської області на ім’я Шевчука Олексія Миколайовича.

Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія ЯК №156131 від
22 червня 2011 року, виданий управлінням Держкомзему у Макарівському районі
Київської області на ім’я Шевчука Олексія Миколайовича.

Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія ЯК №156132 від
22 червня 2011 року, виданий управлінням Держкомзему у Макарівському районі
Київської області на ім’я Шевчука Олексія Миколайовича.

Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія ЯК №156133 від
15 вересня 2011 року, виданий управлінням Держкомзему у Макарівському районі
Київської області на ім’я Шевчука Олексія Миколайовича.

Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія ЯК №156134 від
15 вересня 2011 року, виданий управлінням Держкомзему у Макарівському районі
Київської області на ім’я Шевчука Олексія Миколайовича.

Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія ЯК №156135 від
15 вересня 2011 року, виданий управлінням Держкомзему у Макарівському районі
Київської області на ім’я Шевчука Олексія Миколайовича.

Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія ЯК №156136 від
15 вересня 2011 року, виданий управлінням Держкомзему у Макарівському районі
Київської області на ім’я Шевчука Олексія Миколайовича.

Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія ЯК №156137 від
15 вересня 2011 року, виданий управлінням Держкомзему у Макарівському районі
Київської області на ім’я Шевчука Олексія Миколайовича.

Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія ЯК №156138 від
15 вересня 2011 року, виданий управлінням Держкомзему у Макарівському районі
Київської області на ім’я Шевчука Олексія Миколайовича.

Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія ЯК №156139 від
15 вересня 2011 року, виданий управлінням Держкомзему у Макарівському районі
Київської області на ім’я Шевчука Олексія Миколайовича.

Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія ЯК №156140 від
15 вересня 2011 року, виданий управлінням Держкомзему у Макарівському районі
Київської області на ім’я Шевчука Олексія Миколайовича.

Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія ЯК №156141 від
15 вересня 2011 року, виданий управлінням Держкомзему у Макарівському районі
Київської області на ім’я Шевчука Олексія Миколайовича.

Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія ЯК №156142 від
15 вересня 2011 року, виданий управлінням Держкомзему у Макарівському районі
Київської області на ім’я Шевчука Олексія Миколайовича.

Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія ЯК №156143 від
15 вересня 2011 року, виданий управлінням Держкомзему у Макарівському районі
Київської області на ім’я Шевчука Олексія Миколайовича.

Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія ЯК №156144 від
15 вересня 2011 року, виданий управлінням Держкомзему у Макарівському районі
Київської області на ім’я Шевчука Олексія Миколайовича.

Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія ЯК №156145 від
15 вересня 2011 року, виданий управлінням Держкомзему у Макарівському районі
Київської області на ім’я Шевчука Олексія Миколайовича.

Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія ЯК №156146 від
15 вересня 2011 року, виданий управлінням Держкомзему у Макарівському районі
Київської області на ім’я Шевчука Олексія Миколайовича.

Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія ЯК №156147 від
15 вересня 2011 року, виданий управлінням Держкомзему у Макарівському районі
Київської області на ім’я Шевчука Олексія Миколайовича.

Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія ЯК №156148 від
15 вересня 2011 року, виданий управлінням Держкомзему у Макарівському районі
Київської області на ім’я Шевчука Олексія Миколайовича.

Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія ЯК №156149 від
15 вересня 2011 року, виданий управлінням Держкомзему у Макарівському районі
Київської області на ім’я Шевчука Олексія Миколайовича.

Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія ЯК №156150 від
15 вересня 2011 року, виданий управлінням Держкомзему у Макарівському районі
Київської області на ім’я Шевчука Олексія Миколайовича.

Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія ЯК №156151 від
15 вересня 2011 року, виданий управлінням Держкомзему у Макарівському районі
Київської області на ім’я Шевчука Олексія Миколайовича.

Конференція адвокатів міста Києва!
Відповідно до рішення РАУ від 11.06.2016 № 155 «Про скликання позачер-

гової конференції адвокатів міста Києва, затвердження Порядку висування та
обрання делегатів конференції адвокатів міста Києва, Регламенту конференції
адвокатів міста Києва та встановлення квоти представництва» організаційний
комітет з проведення конференції адвокатів міста Києва повідомляє про про-
ведення наступних заходів:

• Конференція відбудеться 06.08.2016 о 09.00 у приміщенні Будинку кіно
за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 6.

• Загальні збори адвокатів по висуненню делегатів на Конференцію у райо-
нах міста Києва відбудуться 23.07.2016 о 09.00. 

Адреси місць проведення зборів у районах:
- Голосіївський (актова зала 19 павільйону Національного комплексу Екс-

поцентру України (ВДНГ), м. Київ, вул. Академіка Глушкова, 1;
- Оболонський (велика актова зала Оболонської районної в місті Києві дер-

жавної адміністрації), м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 16;
- Печерський (актова зала 4-го корпусу Київського національного універ-

ситету технологій та дизайну), м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2;
- Подільський (зала «Гегемон» кінотеатру «Жовтень»), м. Київ, вул. Кос-

тянтинівська, 26;
- Святошинський (актова зала Європейського університету), м. Київ,

бульвар академіка Вернадського, 16в; 
- Солом’янський (велика зала Палацу культури «Росток»), м. Київ, вул. Гар-

матна, 26/2;
- Шевченківський (червона зала Будинку кіно Національної спілки кіне-

матографістів України), м. Київ, вул. Саксаганського, 6;
- Дарницький (Палац культури і техніки «Дніпро»), м. Київ, вул. Бориспіль-

ська, 10; 
- Деснянський (Конгрес-центр Київського національного торговельно-еко-

номічного університету), м. Київ, вул. Кіото, 19;
- Дніпровський (велика зала Центру культури та мистецтва Дніпровського

району м. Києва), м. Київ, вул. Алма-Атинська, 109.
До Порядку денного конференції включено питання:
- про обрання Голови та членів КДКА міста Києва;
- про затвердження штатного розпису і кошторису КДКА міста Києва;
- про невиконання Радою адвокатів міста Києва рішень РАУ з питань: 

- ведення ЄРАУ (видача витягів з ЄРАУ, бланки яких за структурою та
змістом відрізняються від затвердженого рішеннями РАУ від
17.12.2013 № 262 та від 4-5.07.2014 № 82 форми); 

- видачі свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю (які
не відповідають затвердженому рішенням РАУ від 17.12.2013 № 272
зразку та опису); 

- видачі посвідчень адвоката України (з порушенням статті 12 ЗУ «Про
адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення РАУ від 27.09.2013
№ 222);  

- про ігнорування Радою адвокатів міста Києва та невиконання приписів За-
кону з приводу відрахування обов’язкової частини щорічних внесків
адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування
на рахунок НААУ, що призвело до судового спору та ухвалення
07.04.2015 Господарським судом міста Києва рішення про стягнення
з Ради адвокатів міста Києва на користь НААУ 862 тис. 340 грн. 66
коп. та 17 тис. 558 грн. 60 коп. судового збору;

- про усунення порушень Радою адвокатів міста Києва вимог ЗУ «Про ад-
вокатуру та адвокатську діяльність» та рішень РАУ щодо застосування
єдиної форми бланків витягу з ЄРАУ; 

- про усунення порушень Радою адвокатів міста Києва вимог ЗУ «Про ад-
вокатуру та адвокатську діяльність» рішень РАУ щодо застосування
єдиної форми бланків посвідчення адвоката України та свідоцтва про
право на заняття адвокатською діяльністю.

Поз. Продавець Видобуток 
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(з ПДВ)
Умови транспортування

1 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 25 16 6 158,23 7 389,88 184 747,00 400 2 955 952,00
залізницею:EXW - Гнідинцівський ГПЗ (Інкотермс - 2010). Обсяги виробництва серпня 

2016 р. Термін відвантаження серпень 2016 р.

2 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 20 13 6 158,23 7 389,88 147 797,60 260 1 921 368,80 автотранспортом: EXW - Гнідинцівський ГПЗ(Інкотермс - 2010) Обсяги виробництва 
серпня 2016 р. Термін відвантаження  серпень 2016 р.

3 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 20 19 6 158,23 7 389,88 147 797,60 380 2 808 154,40
автотранспортом: EXW - Качанівське в-во Качанівського ГПЗ (Інкотермс - 2010). 

Обсяги виробництва серпня 2016 р. Термін відвантаження  серпнеь 2016 р.

4 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 20 25 6 158,23 7 389,88 147 797,60 500 3 694 940,00
автотранспортом: EXW - Глинсько-Розб. в-во. Качанівського ГПЗ (Інкотермс - 2010). 

Обсяги виробництва серпня 2016 р. Термін відвантаження серпень 2016 р.

5 ПАТ «Укрнафта» Долинський ГПЗ 20 4 6 158,23 7 389,88 147 797,60 80 591 190,40 автотранспортом: EXW - Долинський  ГПЗ (Інкотермс - 2010). Обсяги виробництва 
серпня 2016 р. Термін відвантаження серпень 2016 р.

Порядок подання заявок на участь в аукціоні та перелік документів, що додаються до них, розмір гарантійного внеску та порядок його сплати визначено в Регламенті організації та проведення спеціалізованих аукціонів з 
продажу скрапленого газу для потреб населення на ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа», ознайомитись з яким можна на офіційному веб-сайті біржі: www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання заявок: до 18:00, 

27.07.2016 р., за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1. Довідки за телефоном: (044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00.

Загальний обсяг, тонн:

ПАТ «Укрнафта»
1)  умови поставки залізницею: Продавець передає скраплений газ виробництва Гнідинцівського ГПЗ на умовах EXW  -  Гнідинцівський ГПЗ (Інкотермс - 2010). Оплату за перевезення скрапленого 
газу залізничним  транспортом здійснює покупець по окремому договору з транспортною організацією.

2) Продавець проводить відвантаження  оплачених обсягів скрапленого газу у автомобільний транспорт покупця.

Загальна вартість (з ПДВ), грн.:
1 620
11 971 605,60

Оголошення про проведення спеціалізованого аукціону з продажу скрапленого газу для потреб населення №21(194)-2 на базі ПрАТ «УМВБ»
28.07.2016 р. о 14-00 за адресою: м.Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» відбудеться спеціалізований аукціон

з продажу скрапленого газу для потреб населення №21(194)-2, який підлягає реалізації згідно постанови КМУ №570 від 16.10.14 р. 
Обсяги скрапленого газу та характеристики позицій, запропоновані до продажу:



�����Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, �факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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17 серпня 2016 року о 12.00 годині у приміщенні
Малиновського районного суду м. Одеси, каб. 220,
головуючий суддя Маркарова С. В., слухається по-
зовна заява Публічного акціонерного товариства Ко-
мерційного банку «ПриватБанк» до Фаєд Ахмед Атта
про стягнення заборгованості.

В судове засідання як відповідач викликається
Фаєд Ахмед Атта.

В разі неявки в судове засідання, справа буде роз-
глянута за відсутності відповідача на підставі наяв-
них доказів.

Відповідачка по справі за позовом ПАТ «Акцент-
Банк» про стягнення заборгованості, Зірковська Інга
Андріївна, 16.12.1973 р.н., викликається в судове за-
сідання, яке відбудеться в Бердичівському міськрай-
онному суді Житомирської області за адресою: 
м. Бердичів, вул. Житомирська, 30-а, о 16 годині 
00 хвилин 07 вересня 2016 року.

У разі неявки у судове засідання відповідачки Зір-
ковської Інги Андріївни судовий розгляд буде про-
ведено у її відсутності в порядку ст. 169 ч. 4 ЦПК
України (постановлено заочне рішення).

Суддя Т. М. Потапова

Тульчинський районний суд (вул. Перемоги, 16,
м. Тульчин, Вінницької області) викликає Костюка
Олександра Яковича, зареєстрованого за адресою:
смт Кирнасівка, Тульчинський район, вул. 50-річчя
Жовтня, 86/2, Вінницької області як відповідача по
цивільній справі № 148/1224/16-ц за позовом ПАТ
«Приват Банк» до Костюка Олександра Яковича про
стягнення заборгованості. Судовий розгляд справи
призначено на 13 год. 00 хв. 20.09.2016 року за вище
вказаною адресою. В разі неявки відповідача справу
може бути розглянуто у його відсутність на підставі
наявних у справі доказів.

Суддя С. В. Ковганич

Приазовським районним судом Запорізької об-

ласті викликається до суду Філатова Ольга Володи-

мирівна (останнє відоме місце проживання: 87620,

Донецька обл., Новоазовський р-н, с. Хомутове, вул.

Леніна, буд. 4) на 11 годин 00 хвилин 28.07.2016 р.

для участі у розгляді справи № 325/883/16-ц по суті

за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення за-

боргованості за кредитним договором.

Суддя Апалькова О. М.

Волноваський районний суд Донецької області (85700, 
м. Волноваха, вул. Ювілейна, 29) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Шершень Олександра
Юрійовича про стягнення заборгованості.

Відповідач у справі Шершень Олександр Юрійович заре-
єстрований за адресою: с. Жовтневе, вул. Радянська, 31,
Волноваського району, Донецької області, на 11 серпня 2016
року о 10.00 год. викликається до суду, для участі у розгляді
справи по суті.

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

Суддя Мохов Є. І.

Овідіопольський районний суд Одеської області ви-
кликає Біюн Дмитра Анатолійовича, 03 червня 1977 року
народження, як відповідача по цивільній справі 
№ 509/1926/16-ц за позовом Біюн Лариси Валеріївни до
Біюн Дмитра Анатолійовича, третя особа, яка не заявляє
самостійних вимог на предмет спору Служба у справах
дітей Овідіопольської районної державної адміністрації,
про надання дозволу на виїзд дитини за кордон без
згоди батька до досягнення дитиною повноліття.

Судове засідання відбудеться 10.08.2016 року о 10.30
в приміщенні Овідіопольського районного суду Одеської
області за адресою: 67801, вул. Берегова, 9, смт Овідіо-
поль, Одеської області.

Суддя А. І. Бочаров

Попаснянський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача Шпак Ганну Миколаївну, що мешкає за
адресою: Луганська область, Попаснянський район, с. Голу-
бівське, вул. Пржевальського, 10. у судове засідання по ци-
вільній справі № 423/1146/16-ц за позовом ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК» до Шпак Ганни Миколаївни про стягнення
заборгованості, яке відбудеться 08 серпня 2016 року о 09
год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Попасна, вул. Суворова, 6. Резервна дата розгляду
справи 15 серпня 2016 року о 09 год. 00 хв.

У разі неявки до суду та не повідомлення причин неявки,
або якщо такі причини суд визнає неповажними справа буде
вирішена на підставі наявних у справі даних та доказів.

Суддя М. В. Мазур

В провадженні Лисянського районного суду Черка-
ської області перебуває цивільна справа за позовом ПАТ
КБ «ПРИВАТБАНК» до Вороніна Віталія Олександровича,
останнє місце реєстрації в с. Бужанка, Лисянського
району, Черкаської області, вул. Жовтнева, б. 71, про
стягнення заборгованості за договором кредиту.

Відповідач Воронін Віталій Олександрович виклика-
ється в судове засідання, яке відбудеться 01 серпня 2016
року об 11.00 годині в приміщенні Лисянського район-
ного суду Черкаської області в смт Лисянка, вул. Неза-
лежності, 4, зал № 7. У разі неявки відповідача в судове
засідання справу буде розглянуто на підставі наявних
матеріалів

Суддя Пічкур С. Д.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут,
Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ
АКБ «Капітал» до Курносової Тетяни Олександрівни та Маковецької Кате-
рини Миколаївни про стягнення заборгованості.

Відповідачі по справах викликаються до суду (м. Бахмут, Донецька об-
ласть, вул. Миру, 5, кім. 313) для участі у розгляді справи по суті. Курносова
Тетяна Олександрівна, 11.09.1953 р.н. (яка мешкає: Донецька область, 
м. Бахмут, пров. Першотравневий, 39, місце реєстрації невідоме), викли-
кається на 26 липня 2016 року о 08 годині 30 хвилин; Маковецька Катерина
Миколаївна, 25.02.1947 р.н. (яка мешкає: Донецька область, м. Бахмут, вул.
Льотчиків, 49, місце реєстрації невідоме) викликається на 26 липня 2016
року о 08 годині 45 хвилин до суду, кабінет № 313, для участі у розгляді
справи по суті. Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачів, вони повинні повідо-
мити суд про причину неявки, інакше справи будуть розглянуті в їхню від-
сутність. 

Суддя Радченко Л. А.

01.08.2016 року об 11.00 годині у приміщенні Но-

воайдарського районного суду Луганської області

буде слухатись цивільна справа № 419/2037/16-ц, 

№ 2/419/315/2016 за позовом Авершина Андрія Сер-

гійовича до Авершина Дмитра Сергійовича про ви-

знання особи такою, що втратила право

користування жилим приміщенням.

Суддя Л. Д. Добривечір

Вугледарський міський суд Донецької області (85670, м. Вуг-
ледар, вул. Трифонова, 22) розглядає цивільну справу за позо-
вом Бахтіярової О. В. до Бахтіярова В. П. про стягнення аліментів
на утримання неповнолітньої дитини.

Відповідач по справі: Бахтіяров Віталій Павлович, 15.10.1969
року народження, 85600, Донецька обл., м. Мар’їнка, вул. Тель-
мана, буд. 6.

Справу призначено до розгляду на 11.00 годину 29 липня
2016 року.

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

Суддя Дочинець С. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, До-
нецька область, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 5) розглядає цивільну
справу № 219/4438/16-ц; 2/219/2441/2016 за позовною заявою Мо-
накової Ганни Олександрівни до Ляскала Євгенія Олександровича,
третя особа: Донецька обласна державна адміністрація в особі Органу
опіки та піклування про позбавлення батьківських прав.

Відповідач по справі: Ляскало Євгеній Олександрович (останнє ві-
доме суду місце реєстрації за адресою: Донецька область, м. Єна-
кієве, пр. Леніна, буд. 98, кв. 46) викликається 28 липня 2016 року на
09 годину 30 хвилин до суду, каб. 301, для участі в 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 за його відсут-
ності. 

Суддя Конопленко О. С.

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгляда-
ється доручення Турецького суду щодо отримання свідчень
обвинуваченої Романової Еліни Сергіївни.

Обвинувачена по справі: Романова Еліна Сергіївна (ос-
таннє відоме місце проживання: Донецька область, м. Гор-
лівка, вул. Мінська, будинок 63, квартира 77), викликається
на 28 липня 2016 року о 14 годині 00 хвилин до судді Кри-
вошеєва Д. А., для участі у розгляді справи по суті.

У випадку неприбуття обвинувачена повинна повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у її
відсутність. 

Голосіївський районний суд м. Києва викликає як відпо-
відача Шматка Володимира Ілліча по цивільній справі 
№ 752/5157/16-ц за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва «Укрсоцбанк» до Глущенка В’ячеслава Володимировича,
Шматка Володимира Ілліча про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 13 жовтня 2016 року о 12
год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. 
П. Потєхіна, 14А, каб. 35.

Ви маєте право подати до суду письмові заперечення
проти позову з посиланням на докази чи повідомити про по-
важність причин неявки.

В разі неявки справу буде розглянуто за наявних доказів. На-
слідки неявки в судове засідання особи, яка бере участь у справі
передбачені ст. ст. 169, 170 ЦПК України та ст. 185-3 КУпАП.

Суддя Плахотнюк К. Г.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бах-
мут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
2/219/5032/2016 за позовом Пімшина Володимира Олександро-
вича до Ізотова Віталія Віталійовича про визнання особи такою,
що втратила право користування житловим приміщенням.

Відповідач у справі: Ізотов Віталій Віталійович, останнє місце
реєстрації - Донецька область, м. Бахмут, вул. Ювілейна, 16/64,
викликається на 28.07.2016 року о 09.00 годині до суду, каб. №
213, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглядатися у його відсутність. 

Суддя Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бах-
мут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
2/219/2810/2016 за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Гінжул
Ольги Ервінівни про стягнення заборгованості.

Відповідачка у справі Гінжул Ольга Ервінівна, останнє місце
реєстрації - Донецька область, Жданівський район, смт Віль-
хівка, вул. Кірова, 26, викликається на 28.07.2016 року об 11.30
годині до суду, каб. № 213, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття, відповідачка повинна по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглядатися у її відсутність. 

Суддя Хомченко Л. І.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
адміністративна справа (236/835/16-а) за позовом Оста-
пенко Алли Олександрівни до Управління Пенсійного
фонду України в місті Харцизьку Донецької області про
визнання дій протиправними.

Позивач Остапенко А. О. викликається до каб. № 6
суду на 27 липня 2016 року о 09 годині 00 хвилин, для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Бєлоусов А. Є.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39
а) розглядає цивільну справу за позовом Мартинової Тетяни
Олексіївни до Пирогова Миколи Олександровича про стягнення
аліментів.

Відповідач Пирогов Микола Олександрович викликається на
28 липня 2016 року о 09.00 годині до Добропільського міськ-
районного 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 відповідачу не-
обхідно повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута у його відсутність на підставі наявних у ній даних чи
доказів і ухвалено заочне рішення. 

Суддя Лаврушин О. М.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова,
157) розглядає цивільну справу № 233/2934/16-ц за позовом
Дідоренка Геннадія Анатолійовича до Дідоренко Ольги Бори-
сівни про розірвання шлюбу.

Відповідачка у справі Дідоренко Ольга Борисівна,
08.03.1973 р.н., останнє відоме місце реєстрації якої: м. Ма-
кіївка Донецької області, пос. Первомайський, пров. Хибин-
ський, буд. 26, викликається до суду на 27 липня 2016 року о
08.10 годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. С. Малінов

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) роз-
глядається кримінальна справа за обвинуваченням
Смирнова Андрія Васильовича за ст. 258-3 ч. 1 
КК України.

Обвинувачений Смирнов Андрій Васильович ви-
кликається до каб. № 15 суду на 28.07.2016 року о
09 годині 30 хвилин, для участі у розгляді справи по
суті.

У разі неявки обвинуваченого справа буде розгля-
нута у його відсутності за наявними доказами. 

Суддя Ткачов О. М.

Димитровський міський суд Донецької області
(Донецька область, м. Мирноград, вул. Центральна,
буд. 73) викликає Почепка Дениса Сергійовича,
23.05.1979 року народження, на 27 липня 2016 року
об 11.00 год. як відповідача у цивільній справі
№2/226/475/2016 за позовом Почепко Анни Мико-
лаївни до Почепка Дениса Сергійовича про стяг-
нення аліментів на неповнолітніх дітей.

У разі неявки в судове засідання справа буде роз-
глянута у вашу відсутність на підставі наявних у ній
доказів.

Суддя Т. О. Коваленко

Комунарський районний суд м. Запоріжжя викликає в су-
дове засідання відповідачку Стрельчук Людмилу Павлівну,
останнє відоме місце проживання якої: м. Енергодар, вул.
Будівельників, буд. 42, кв. 55, у зв’язку з розглядом цивіль-
ної справи № 333/2546/16-ц за позовом Публічного акціо-
нерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до
Стрельчук Людмили Павлівни про зняття арешту із застав-
ного майна.

Судове засідання відбудеться 25.07.2016 року о 14.45 го-
дині в залі приміщення суду за адресою: м. Запоріжжя, вул.
Маліновського, буд. 7, каб. 48.

У разі неявки відповідачки в судове засідання справа буде
розглянута за її відсутності за наявними в ній доказами.

Суддя Наумова І. Й.

Димитровський міський суд Донецької області (До-
нецька область, м. Мирноград, вул. Центральна, буд. 73)
викликає Данильчука Дмитра Олександровича,
25.10.1980 року народження та Іванова Микиту Валері-
йовича, 19.02.1994 року народження, на 27 липня 2016
року о 09.00 год. як відповідачів у цивільній справі
№2/226/426/2016 за позовом Данильчук Юлії Дмитрівни
до Данильчука Дмитра Олександровича, Іванова Микити
Валерійовича про визнання осіб такими, що втратили
право користування житловим приміщенням.

У разі неявки в судове засідання справа буде розгля-
нута у вашу відсутність на підставі наявних у ній дока-
зів.

Суддя Т. О. Коваленко

Димитровський міський суд Донецької області (До-
нецька область, м. Мирноград, вул. Центральна, буд.
73) викликає Почепка Дениса Сергійовича, 23.05.1979
року народження, на 27 липня 2016 року о 10.00 год.
як відповідача у цивільній справі №2/226/476/2016 за
позовом Почепко Анни Миколаївни до Почепка Де-
ниса Сергійовича про визнання осіб такими, що втра-
тили право користування житловим приміщенням та
про зняття з реєстраційного обліку в квартирі.

У разі неявки в судове засідання справа буде роз-
глянута у вашу відсутність на підставі наявних у ній
доказів.

Суддя Т. О. Коваленко

Уманський міськрайонний суд Черкаської області
(20300, м. Умань, вулиця Садова, 5) викликає в су-
дове засідання на 10.45 годин 15 серпня 2016 року
Козоріз Володимира Михайловича, 12.07.1969 року
народження, як відповідача у справі за позовом ПАТ
КБ «Приват Банк» до Козоріз Володимира Михайло-
вича про стягнення заборгованості.

У разі неявки та неповідомлення суду про причини
неявки, справу буде вирішено без участі відповідача,
за наявними у справі доказами і постановлено за-
очне рішення.

Суддя О. В. Білик

Уманський міськрайонний суд Черкаської області
(20300, м. Умань, вулиця Садова, 5) викликає в су-
дове засідання на 11.00 годин 15 серпня 2016 року
Башлик Наталію Романівну, 18.01.1982 року народ-
ження як відповідача у справі за позовом ПАТ КБ
«Приват Банк» до Башлик Наталії Романівни про
стягнення заборгованості.

У разі неявки та неповідомлення суду про причини
неявки, справу буде вирішено без участі відповідача,
за наявними у справі доказами і постановлено за-
очне рішення.

Суддя О. В. Білик

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільні
справи за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Кружиліної Надії
Олександрівни про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі: Кружиліна Надія Олександрівна,
27.10.1988 року народження, мешкає: Донецька область, 
м. Юнокомунарівськ, вул. Зелена, 7, викликається на 31.08.2016
року на 09 годину 00 хвилин до суду, кабінет № 312, для участі
у розгляді справи по суті.

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

Суддя Погрібна Н. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільні
справи за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Мороз Лідії Сер-
гіївни про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі: Мороз Лідія Сергіївна, 13.04.1946 року
народження, мешкає: Донецька область, м. Єнакієве, пр. 50
років Жовтня, 37/10, викликається на 31.08.2016 року на 09 го-
дину 00 хвилин до суду, кабінет № 312, для участі у розгляді
справи по суті.

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

Суддя Погрібна Н. М.

Херсонський міський суд Херсонської області викликає
як відповідача Прокушкіна Володимира Олександровича, ос-
таннє відоме місце проживання: м. Херсон, вул. І. Кулика,
114, кв. 56, у судове засідання для розгляду цивільної
справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Прокушкіна Во-
лодимира Олександровича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Херсонського
міського суду Херсонської області 08.09.2016 року о 08.50
годині за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, 3 по-
верх, каб. 303.

У разі неявки в судове засідання відповідача, справа буде
розглянута у його відсутність за наявними в ній доказами. 

Суддя С. І. Майдан

Херсонський міський суд Херсонської області викликає
як відповідача Лозу Олександра Семеновича, останнє відоме
місце проживання: м. Херсон, вул. 49-ї гв. Дивізії, 28, корп.
1, кв. 212, у судове засідання для розгляду цивільної справи
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Лози Олександра Се-
меновича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Херсонського
міського суду Херсонської області 08.09.2016 року о 08.00
годині за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, 3 по-
верх, каб. 303.

У разі неявки в судове засідання відповідача, справа буде
розглянута у його відсутність за наявними в ній доказами. 

Суддя С. І. Майдан

В провадженні судді Бердянського міськрайонного
суду Черткової Н.І. знаходиться цивільна справа за по-
зовом Мазаєвої Уляни Миколаївни до Ярошко Сергія
Леонідовича про стягнення аліментів на неповнолітню
дитину та на утримання дружини: №310/2460/16-ц.

Розгляд справи призначено на 29.07.2016 року о
08.30 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: м. Бердянськ, вул. Консульська, 64.
каб. 401 Запорізької області, суддя Черткова Н. І., 
тел. 3-61-94.

Суд викликає як відповідача Ярошко Сергія Леонідо-
вича.

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

Херсонський міський суд Херсонської області викликає
як відповідача Євтушенка Віталія Георгійовича, останнє ві-
доме місце проживання: м. Херсон, вул. 9-а Східна, 29, у су-
дове засідання для розгляду цивільної справи за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Євтушенка Віталія Георгійовича
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Херсонського
міського суду Херсонської області 08.09.2016 року о 08.20
годині за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, 3 по-
верх, каб. 303.

У разі неявки в судове засідання відповідача, справа буде
розглянута у його відсутність за наявними в ній доказами. 

Суддя С. І. Майдан
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 22 ЛИПНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +10 +15    +19 +24
Житомирська +10 +15    +17 +22
Чернігівська +10 +15    +18 +23
Сумська +10 +15    +17 +22
Закарпатська +10 +15    +21 +26
Рівненська +10 +15    +17 +22
Львівська +10 +15    +19 +24
Івано-Франківська +10 +15    +19 +24
Волинська +10 +15    +19 +24
Хмельницька +10 +15    +17 +22
Чернівецька +10 +15    +19 +24
Тернопільська +10 +15    +19 +24
Вінницька +10 +15    +19 +24

Oбласть Нiч          День
Черкаська +10   +15   +19  +24
Кіровоградська +10   +15   +19  +24
Полтавська +10   +15   +19  +24
Дніпропетровська +10   +15   +19  +24
Одеська +14   +19   +25  +30
Миколаївська +13   +18   +23  +28
Херсонська +14   +19   +24  +29
Запорізька +13   +18   +23  +28
Харківська +10   +15   +19  +24
Донецька +13   +18   +21  +26
Луганська +10   +15   +19  +24
Крим +14   +19   +23  +28
Київ +13   +15   +19  +21

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

ОГОЛОШЕННЯ

Сумські діти
відпочивають
на Херсонщині

Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

ТУРБОТА. Перша група з 24 сумських дітлахів прибула до
міста Скадовськ на Херсонщині, де проведе десять незабутніх
днів на узбережжі Чорного моря. В її складі — сини і доньки
учасників та загиблих у зоні проведення АТО на сході країни —
саме цій категорії учнів у першу чергу було запропоновано пу-
тівки.

Такий відпочинок став можливим завдяки нещодавно укла-
деній угоді про співпрацю в сфері туризму та оздоровлення між
Сумською та Херсонською облдержадміністраціями, яку підпи-
сали очільники областей відповідно Микола Клочко та Андрій
Гордєєв. 

Як розповів заступник голови Сумської ОДА Микола Подоп-
ригора, в серпні до Чорного моря вирушать ще дві групи дітей.
Загалом протягом літа  у таборах Скадовська та Генічеського
району оздоровляться 73 хлопчаків  і дівчат із Сумщини віком
від 7 до 17 років.

А Сумщина організує відпочинок херсонських школярів про-
тягом наступного осінньо-зимового періоду в одному із поза-
шкільних оздоровчих закладів санаторного типу області. Цілком
ймовірно, що таким стане «Ровесник», де мають практику ор-
ганізації дитячого відпочинку.

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

КАНІКУЛИ. Брати Данило
Турчин і Максим Грант жи-
вуть у Львові. Закінчивши
навчання в школі, вони скла-
ли ЗНО й вирішили зайняти-
ся мандрами. Та не якими-
небудь, а тривалими, через
усю країну, до самого Маріу-
поля. Цілий рік планували та-
ку подорож, уявляли, як по-
дорожують пішки містами і
селами, як ночують десь у лі-
сі…

І ось мандрування почало-
ся. Вирушили в дорогу ще 15
червня. Завдання, яке поста-
вили перед собою брати,
виявилося нелегким. Спеку й
дощ, велику втому й спрагу
— все довелося випробувати
мандрівникам. Батьки, які бу-
ли здивовані й трохи наляка-
ні рішенням хлопців, все-таки
змирилися й тепер дають по-
ради телефоном. А Данило
та Максим уже втягнулися в
ритм тривалої подорожі. До-
лають щодня близько 40—50
кілометрів. Інколи влаштову-
ють вихідні.

— Пропагуємо здоровий
спосіб життя, намагаємося по-
дати приклад активного відпо-
чинку своїм ровесникам, крім
того, у такий спосіб хочемо
символічно з’єднати захід і
схід країни, — зазначив Дани-
ло. — Не можемо втриматися
від захоплення нашою прек-
расною Україною. Тільки по-
дорожуючи можна оцінити її
велич і красу, усвідомити, яка
вона велика й різна.

Так, сидячи у Львові Україну
не вивчиш. Навіть просто ман-
друючи автомобілем чи іншим
транспортом з місцевим насе-
ленням тісно не поспілкуєшся.
Львів’яни мали нагоду  глиб-
ше зрозуміти, чим живуть не-
великі міста, приміром Пере-
яслав чи Золотоноша. Скільки
вражень, емоцій! Найяскраві-
ші вони записують, аби потім,
осмисливши побачене й почу-
те, поділитися з ровесниками
у соціальних мережах.

Київщина й Черкащина,
приміром, дуже сподобалися.
Природа тут неймовірної кра-
си. А люди живуть просто чу-
дові, готові допомогти, не
криючись, відверто розпові-

дають про себе, про свої про-
блеми. Багато й нелегко пра-
цюють, знають ціну заробле-
ному. Селяни, приміром, не
скаржаться на життя, однак
по них видно, як важко нині їм
живеться.  

До Золотоноші дійшли з
Переяслава вже надвечір і
відразу потрапили під опіку
містян. Золотоносці дізналися
про незвичних гостей майже
випадково, проте встигли
проявити гостинність. Ночів-
лею мандрівників одразу за-
безпечив готель «Зоря», а
харчування й знайомство з
містом узяв на себе місцевий
ресторатор.

Враження від міста у братів
позитивні. Завважили гарний
центр, пристойний благоус-
трій, фонтани і приємне освіт-
лення на площі. Вранці завіта-
ли й до міського голови, з
яким поговорити було про що,
адже місцевий люд ще досі
під враженням від масових
відвідин Говерли. 

Після того як гостям пода-
рували традиційні сувеніри із
символікою міста, їх попере-
дили про майбутній стратегіч-

ний об’єкт, котрий вони зібра-
лися перетнути — міст через
Дніпро, який пішки долати за-
боронено. Щоб уникнути не-
порозумінь, звістку про хлоп-
ців передали поліції, патруль-
на служба якої і перевезла ту-
ристів через міст.

У Черкасах зустріч із двома
братами-мандрівниками від-
булася в департаменті освіти
й гуманітарної політики мі-
ської ради. Освітянські про-
блеми, про які була нагода по-
говорити, однакові в різних
регіонах. На згадку про Чер-
кащину хлопці отримали істо-
ричні книжки й невеличкі су-
веніри. Допомогли мандрівни-
кам жителі краю запастися
провіантом.

Черкащина стала середи-
ною подорожі. Попереду у
львів’ян ще 700 кілометрів че-
рез Світловодськ і Дніпро. До-
дому планують повертатися
вже потягом, адже потрібно
встигнути на вступну кампа-
нію. Обидва планують стати
студентами: 18-річний Данило
хоче бути екологом, 17-річно-
го Максима приваблює мис-
тецьке життя.

Брати йдуть: зі Львова до Маріуполя пішки

Верховинський районний суд Івано-Франківської області повідомляє, що 15
серпня 2016 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні Верховинського районного суду за
адресою: вул. Жаб’євська, 76, селище Верховина, Івано-Франківської області,
78700, відбудеться розгляд цивільної справи за позовом Стольнікової Тетяни Ген-
надіївни до Стольнікова Олександра Олеговича про розірвання шлюбу.

В судове засідання викликається відповідач:
Стольніков Олександр Олегович, 15.03.1982 року народження, останнє відоме

зареєстроване місце проживання якого: вул. Бурбело, 9/15, м. Стаханов, Луганської
області. Фактичне місце проживання на даний час не відоме.

Відповідачу пропонується надати всі наявні докази за зазначеною справою.
Явка в судове засідання відповідача обов’язкова.
Про причини неявки відповідач зобов’язаний повідомити суд. У разі неявки від-

повідача в судове засідання без поважної причини, справу буде розглянуто за його
відсутності.

Суддя Данилюк М.П.

Сергій ДМИТРУК
для «Урядового кур’єра»

Кажуть, нам не дано
обирати місце і час, в

якому варто народитися,
але саме від нас залежить,
яку пам’ять залишимо по
собі. Петро Тимофійович
Тронько з’явився на світ
101 рік тому в слобожан-
ському селі Заброди в не-
простий революційний
час, який забрав у нього
батька. Але сам він про-
жив довге життя — пішов
від нас 2011-го. 

Та не тільки через це йо-
го називають людиною-
епохою. Він, узявши на
свої плечі всі випробуван-
ня ХХ століття,  не зігнув-
ся під їхньою вагою, а став
дослідником і тих непрос-
тих подій, і давнини, щоб
бути на сторожі нашої іс-
торичної пам’яті, добре
розуміючи, яку цінність
вона має для формування
світогляду нових поколінь
українства. 

Навіть якщо коротко пе-
релічити, що зробив для
своєї держави її славний
син, то зрозуміло, що
звання і Героя України, і
академіка НАНУ він одер-
жав цілком заслужено.
Нагадаємо про його вне-
сок у розбудову музейних
комплексів Переяслав-
Хмельницького, «Острів
Хортиця», музею історії
України у Другій світовій

війні, що розкинувся на
київських пагорбах. З його
ім’ям пов’язано віднов-
лення Успенського собору
Києво-Печерської лаври
та Михайлівського Золо-
товерхого монастиря, він
ініціював і доклав неабия-
ких зусиль для відтворен-
ня Золотих воріт. Під ке-
рівництвом Петра Тронь-
ка опрацьовано й видано
унікальну Історію міст і
сіл Української РСР.

Ще одна з великих його
справ — створення Націо-
нального музею народної
архітектури та побуту Ук-
раїни. Пам’ять про  фун-

датора  одного з найбіль-
ших скансенів Європи не
згасає і серед нинішніх
співробітників:  з нагоди
101-ї річниці від дня на-
родження Петра Тимофі-
йовича в експозиції «Ук-
раїнське село 60-х і 70-х
років ХХ ст.» у будинку
садиби села Резуненкове
Валківського району Хар-
ківської області вони ство-
рили меморіальні кімна-
ти-музеї і відкрили вис-
тавку «Академік П. Т.
Тронько — подвижник
музейної та пам’яткоз-
навчої справи України». В
основу її концепції  покла-
дено ідею ролі особистості
в житті держави. Музей-
ники прагнули відновити
інтерес сучасника до жит-
тєвої історії окремої ви-
датної постаті, тісно
пов’язаної з історією та
культурою країни.

В експозиції виставки
міститься значна кількість
копій важливих документів,
наукових робіт академіка,
його особистих  речей. Та-
кож представлено фото іс-
торико-культурних пам’я -
ток, до створення і відрод-
ження яких був причетний
голова Національної спілки
краєзнавців України П.
Тронько, зразки виданих
під його керівництвом важ-
ливих для історії збірок й
досліджень, і, безперечно,
світлини розбудови та жит-
тя скансена.

Петро Тронько повернувся
до слобожанської домівки
ШАНА. У скансені  в Пирогові відкрили меморіальні кімнати
видатного історика 

Петро Тронько прожив
довге життя, наповнене
любов’ю до України

Фото з уже далеких 1970-х: тоді розбудова скансену
тільки починалася
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