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Зменшити корупційні
чинники у військкоматах
допоможе
Єдиний реєстр
військовозобов’язаних

ЧЕТВЕР, 29 грудня 2016 РОКУ		
ЦИТАТА ДНЯ

ЮРІЙ ЛУЦЕНКО:
«Я категорично
за політику демонтажу
незаконних МАФів — вони
не просто спотворюють
обличчя столиці, вони не
платять податки.
Але незаконні будівлі
треба не зносити,
а демонтувати».

Уряд вніс зміни до постанови «Про затвердження зразка
бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі,
обміну, пересилання, вилучення, повернення державі,
знищення паспорта громадянина України для виїзду
за кордон, його тимчасового затримання та вилучення»

№247 (5867)

ЦІНА ДОГОВІРНА

«Треба боротися
до кінця й вірити»

Генеральний прокурор України про впорядкування
столиці у цивілізований спосіб

Сенатори-республіканці
прилетять до Києва
ГЕОПОЛІТИКА. Впливові американські сенатори, представники Республіканської партії США Джон Маккейн та Ліндсі
Грем відвідають Україну 30—31 грудня, повідомляє ІнтерфаксУкраїна.
Сенатори здійснюють європейське турне країнами, які зіштовхнулися з проявами російської агресії, пише американський сайт The Hill. Парламентарії побували в Естонії, і, окрім
України, в їхньому графіку — Грузія, Литва, Латвія, а також
Чорногорія. Перебуваючи в Таллінні, сенатор Грем в інтерв’ю
CNN заявив, що Росія намагається вплинути на виборчий процес не лише у США, а й втручається у вибори, порушуючи право демократичних країн на самовизначення, у всьому світі.
Як відомо, у вересні нижня палата Конгресу США ухвалила
закон «Про підтримку стабільності й демократії в Україні», який
передбачає надання Україні летальної зброї та продовження
антиросійських санкцій. Щоб він набув чинності, його має підтримати Сенат і підписати президент США.

ЦИФРА ДНЯ

367

5
3
добровільно об’єднаних
територіальних громад
утворено у 2016 році

НА ВІЙНІ ЯК НА ВІЙНІ. Герой України генерал-майор Ігор Гордійчук

нині очолює Київський військовий ліцей імені Івана Богуна.
У розмові з «УК» поділився думками про виховання патріотів

Куди ми йдемо і що отримаємо?

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр виніс на широкий загал Середньостроковий план

пріоритетних дій уряду до 2020 року
Катерина МАЦЕГОРА,
«Урядовий кур’єр»

О

стання у 2016-му році зустріч міністрів розпочалася нестандартно. Уявіть ситуацію: відчиняються двері Малої зали засідань уряду,

і до Прем’єр-міністра наближаються 11 скаутів «Пласту»
з Вифлеємським вогнем миру. Ще мить, і учасники заходу здіймаються з місць та замикають коло біля трибуни. З
неї глава уряду презентуватиме проект Середньострокового

плану пріоритетних дій до 2020
року. Це станеться за кілька хвилин після того, як молоді активісти заспівають «Пісню Вифлеємського вогню миру». Цього разу захід розпочинався і завершувався оптимістичними нотами. Володимир

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ

4 820103 080039

USD 2665.0670
EUR 2783.6625
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 4.3791
за 10 рублів

Гройсман не приховував радощів, коли казав про дотримання урядом своєї обіцянки
— вона стосувалася підготовки
стратегічного документа КМУ
до кінця нинішнього року.
«Мені б дуже хотілося,
щоб ми зробили все від нас

залежне, щоб врешті-решт
бути владою, яка має зовсім
інший ґатунок, зовсім іншу
філософію, щоб люди побачили в нас тих, хто
реально розуміє ситуацію і може проводити зміни.

встановлені Національним банком України на

28 грудня 2016 року
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нкрекп повідомляє
додаток 55
до постанови Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
30.04.2015 № 1543
(у редакції постанови НкрЕкП
від 02.12.2016 № 2127)

додаток 62
до постанови Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
30.04.2015 № 1543
(у редакції постанови НкрЕкП
від 02.12.2016 № 2127)

Структура тарифів на послугу з централізованого постачання
гарячої води Обласного комунального підприємства
«Донецьктеплокомуненерго»

Структура тарифів на послугу з централізованого постачання
гарячої води Приватного акціонерного товариства «Енергія»
без ПДВ

без ПДВ
№
з/п

Найменування показників

1

2
Собівартість власної теплової енергії,
1 врахована у встановлених тарифах на
теплову енергію
Витрати на придбання води для послуги
2
з гарячого водопостачання
Розрахунковий прибуток,
3
усього, у т. ч.:
3.1 чистий прибуток

для потреб
бюджетних
установ
грн/куб. м
3

для потреб інших
споживачів
грн/куб. м
4

71,65

71,65

8,65

7,85

0,00

0,00

№
з/п

Найменування показників

1

2
Собівартість власної теплової енергії,
1 врахована у встановлених тарифах на
теплову енергію

Витрати на придбання води для послуги
з гарячого водопостачання
Розрахунковий прибуток,
3
усього, у т. ч.:
3.1 чистий прибуток
3.2 податок на прибуток
4 Плановані тарифи на послугу
2

0,00

0,00

3.2 податок на прибуток

0,00

0,00

4 Плановані тарифи на послугу

80,30

79,50

Структура тарифів на послугу з централізованого постачання
гарячої води Публічного акціонерного товариства
«Черкаське хімволокно»
без ПДВ
№
з/п

Найменування показників

2
Собівартість власної теплової енергії,
1 врахована у встановлених тарифах на
теплову енергію
Витрати на придбання води для послуги
2
з гарячого водопостачання
Розрахунковий прибуток,
3
усього, у т. ч.:
3.1 чистий прибуток
3.2 податок на прибуток
4 Плановані тарифи на послугу
1

для потреб
бюджетних
установ
грн/куб. м
3

для потреб інших
споживачів
грн/куб. м
4

72,24

72,24

3,70

3,70

0,58

0,58

0,48
0,10
76,52

0,48
0,10
76,52

Директор Департаменту із регулювання відносин
у сфері теплопостачання
С. Черних
додаток 57
до постанови Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
30.04.2015 № 1543
(у редакції постанови НкрЕкП
від 02.12.2016 № 2127)

Структура тарифів на послугу з централізованого постачання
гарячої води Державного підприємства
«Криворізька теплоцентраль»
без ПДВ
№
з/п

Найменування показників

2
Собівартість власної теплової енергії,
1 врахована у встановлених тарифах на
теплову енергію
Витрати на придбання води для послуги
2
з гарячого водопостачання
Розрахунковий прибуток,
3
усього, у т. ч.:
3.1 чистий прибуток
3.2 податок на прибуток
4 Плановані тарифи на послугу
1

для потреб
бюджетних
установ
грн/куб. м
3

для потреб інших
споживачів
грн/куб. м
4

72,03

72,03

4,32

4,32

0,00

0,00

0,00
0,00
76,35

0,00
0,00
76,35

Директор Департаменту із регулювання відносин
у сфері теплопостачання
С. Черних
додаток 58
до постанови Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
30.04.2015 № 1543
(у редакції постанови НкрЕкП
від 02.12.2016 № 2127)

Структура тарифів на послугу з централізованого постачання
гарячої води Комунального підприємства теплових мереж
«Криворіжтепломережа»
без ПДВ
№
з/п
1

Найменування показників

2
Собівартість власної теплової енергії,
1 врахована у встановлених тарифах на
теплову енергію
Витрати на придбання води для послуги
2
з гарячого водопостачання
Розрахунковий прибуток,
3
усього, у т. ч.:
3.1 чистий прибуток
3.2 податок на прибуток
4 Плановані тарифи на послугу

для потреб
бюджетних
установ
грн/куб. м
3

для потреб інших
споживачів
грн/куб. м
4

73,44

71,70

4,32

4,32

0,00

0,00

0,00
0,00
77,76

0,00
0,00
76,02

Директор Департаменту із регулювання відносин
у сфері теплопостачання
С. Черних

для потреб інших
споживачів
грн/куб. м
4

72,99

72,99

10,45

10,45

0,00

0,00

0,00
0,00
83,44

0,00
0,00
83,44

Директор Департаменту із регулювання відносин
у сфері теплопостачання
С. Черних

Директор Департаменту із регулювання відносин
у сфері теплопостачання
С. Черних
додаток 56
до постанови Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
30.04.2015 № 1543
(у редакції постанови НкрЕкП
від 02.12.2016 № 2127)

для потреб
бюджетних
установ
грн/куб. м
3

24.11.2016

ПОСТАНОВА
київ

№ 2016

Про затвердження Змін до Типового
договору транспортування природного газу
відповідно до абзацу першого частини другої статті 32 Закону україни
«Про ринок природного газу» Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Типового договору транспортування природного
газу, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня
2015 року № 2497, зареєстрованого в Міністерстві юстиції україни 06 листопада 2015 року за № 1383/27828, що додаються.
2. департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері протягом
двох років здійснювати моніторинг величини фактично використаної потужності об’єкта прямого споживача.
НкрЕкП через три роки здійснити всебічний аналіз механізму визначення
величини замовленої потужності об’єкта прямого споживача та розглянути
питання щодо доцільності внесення змін до Типового договору транспортування природного газу за підсумками такого аналізу.
3. департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
україни в установленому законодавством порядку.
4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.
Голова Комісії Д. Вовк
ЗАТвЕрдЖЕНо
Постанова Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
24.11.2016 № 2016
Зміни
до Типового договору транспортування природного газу
1. у розділі VIII:
1) пункт 8.2 викласти в такій редакції:
«8.2. у разі якщо Замовник є прямим споживачем, величина договірної
добової потужності Замовника повинна бути не меншою за максимальне
(пікове) добове використання природного газу за період з 01 вересня попереднього року до 01 вересня поточного року, але не більшою за величину
добової максимальної витрати (об’єму) газу комерційного вузла обліку за
стандартних умов, визначеної в додатку 3 до цього договору.
оператор до 15 вересня поточного року надає на поштову адресу Замовника інформацію про його максимальне (пікове) добове використання природного газу за період з 01 вересня попереднього року до 01 вересня поточного року, що підтверджується звітом обчислювача/коректора комерційного
вузла обліку.
у випадку якщо розподіл потужності (додаток 1 до цього договору) для
прямого споживача на наступний газовий рік суперечить вимогам абзацу першого цього пункту, Сторони зобов’язані внести зміни до розподілу потужності
(додаток 1 до цього договору) до початку наступного газового року.
розподіл потужності надається прямому споживачу на період не менше
одного року, крім випадків нових точок виходу (у поточному газовому році) з
газотранспортної системи до прямого споживача у газовому році, в якому
було здійснено приєднання такого споживача.
для нових точок виходу з газотранспортної системи до прямого споживача
у газовому році, в якому було здійснено приєднання такого споживача, розподіл потужності надається прямому споживачу до кінця поточного газового
року. у подальшому розподіл потужності надається такому прямому споживачу на період не менше одного року.
для нових точок виходу з газотранспортної системи до прямого споживача
розмір добової договірної потужності Замовника для першого газового року
визначається згідно з величиною максимальної витрати (об’єму) газу комерційного вузла обліку за добу за стандартних умов, яким має бути обладнаний
об’єкт Замовника, що приєднується до газотранспортної системи, вказаних в
опитувальному листі.
величина договірної потужності Замовника, який є прямим споживачем,
не може бути змінена до закінчення періоду, на який вона була розподілена,
за винятком випадків збільшення величини договірної потужності за ініціативою Замовника.
якщо на комерційному воГ (ПввГ) встановлено два і більше вимірювальних трубопроводів на базі лічильників газу та/або за методом змінного перепаду тиску, які обліковують природний газ в одному напрямку передачі газу
(та які працюють почергово, наприклад за необхідності окремого обліку в
міжсезонні періоди тощо), величина максимальної витрати (об’єму) газу
комерційним вузлом обліку визначається за вимірювальним трубопроводом,
що має найбільшу максимальну вимірювану об’ємну витрату природного
газу.
якщо на комерційному воГ (ПввГ) встановлено два і більше вимірювальних трубопроводів на базі лічильників газу та/або за методом змінного перепаду тиску, які обліковують природний газ в одному напрямку передачі газу
(та які працюють одночасно) або які обліковують природний газ за різними
напрямками передачі газу, величина максимальної витрати (об’єму) газу
комерційним вузлом обліку визначається за сумою максимальних вимірюваних об’ємних витрат природного газу вищезгаданими вимірювальними трубопроводами.»;
2) в абзацах дев’ятому та десятому пункту 8.4 цифри «2017» замінити
цифрами «2018».
2. у пункті 9.4 розділу IX:
1) після слова «Замовник» доповнити словами та символами «, крім вартості послуг, вказаних в абзаці другому цього пункту,»;
2) доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«оплата вартості послуг балансування оператором газорозподільної системи за рахунок виділених субвенцій з державного бюджету на покриття
пільг, субсидій та компенсацій побутовим споживачам проводиться у строки
та за процедурою, передбаченою Порядком перерахування деяких субвенцій
з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та
компенсацій, затвердженим постановою кабінету Міністрів україни від 11
січня 2005 року № 20, у сумі, що не перевищує вартості послуг розподілу фактично спожитого природного газу зазначеними споживачами за розрахунковий період.».
3. у додатку 3:
1) назву стовпчика 5 викласти в такій редакції:
«Максимальна витрата (об’єму) газу комерційним вузлом обліку за добу за
стандартних умов **»;
2) після символу та слів «*далі – ПППГ.» доповнити символами та словами
«** визначається шляхом множення максимальної витрати (об’єму) газу
комерційним вузлом обліку за годину на 24».
Директор Департаменту із регулювання відносин
у нафтогазовій сфері
Т. Рябуха
24.11.2016

ПОСТАНОВА
київ

№ 2017

Про внесення змін до Кодексу
газорозподільних систем та Типового договору
транспортування природного газу
відповідно до статей 4, 32 Закону україни «Про ринок природного газу» та
Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого указом Президента україни від 10 вересня 2014 року № 715, Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. унести до глави 3 розділу VIII кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року
№ 2494, зареєстрованого в Міністерстві юстиції україни 06 листопада 2015
року за № 1379/27824 такі зміни:
1) абзаци п’ятий – десятий пункту 4 замінити чотирма новими абзацами:
«к = 0,01 – до 31 грудня 2016 року;
к = 0,03 – з 01 січня 2017 року до 31 грудня 2017 року;
к = 0,05 – з 01 січня 2018 року до 31 грудня 2018 року;
к = 0,1 – з 01 січня 2019 року;».
у зв’язку з цим абзаци одинадцятий – тринадцятий вважати відповідно
абзацами дев’ятим – одинадцятим;
2) абзаци п’ятий – десятий пункту 5 замінити чотирма новими абзацами:
«к = 0,01 – до 31 грудня 2016 року;
к = 0,03 – з 01 січня 2017 року до 31 грудня 2017 року;
к = 0,05 – з 01 січня 2018 року до 31 грудня 2018 року;
к = 0,1 – з 01 січня 2019 року;».
у зв’язку з цим абзаци одинадцятий – тринадцятий вважати відповідно
абзацами дев’ятим – одинадцятим.
2. унести до розділу Х Типового договору транспортування природного
газу, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня
2015 року № 2497, зареєстрованого в Міністерстві юстиції україни 06 листопада 2015 року за № 1383/27828, такі зміни:
1) абзаци третій – восьмий пункту 10.4 замінити чотирма новими абзацами:
«к = 0,01 – до 31 грудня 2016 року;
к = 0,03 – з 01 січня 2017 року до 31 грудня 2017 року;
к = 0,05 – з 01 січня 2018 року до 31 грудня 2018 року;
к = 0,1 – з 01 січня 2019 року;».
у зв’язку з цим абзаци дев’ятий – чотирнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим – дванадцятим;
2) абзаци третій – восьмий пункту 10.5 замінити чотирма новими абзацами:
«к = 0,01 – до 31 грудня 2016 року;
к = 0,03 – з 01 січня 2017 року до 31 грудня 2017 року;
к = 0,05 – з 01 січня 2018 року до 31 грудня 2018 року;
к = 0,1 – з 01 січня 2019 року;».
у зв’язку з цим абзаци дев’ятий – чотирнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим – дванадцятим.
3. департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
україни в установленому законодавством порядку.
4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.
Голова Комісії Д. Вовк
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ РОСТОК»
повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря за адресою: 03067 м. Київ, бульвар Вацлава Гавела,
будинок 4. ПАТ «коМПАНІя роСТок» здає в оренду свої приміщення стороннім організаціям. для підтримання приміщень в належному стані задіяна
служба по обслуговуванню та ремонту обладнання. Підприємство належить
до 3-ї групи об’єктів, для яких розробляються «документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих
речовин в атмосферу».
На період проведення інвентаризації на майданчику ПАТ «коМПАНІя
роСТок» діє 5 стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в
атмосферу. джерелами утворення забруднюючих речовин є: токарна та зварювальна дільниці, котельня Палацу культури «роСТок», яка працює на
вугіллі. всього в атмосферне повітря викидається 22 забруднюючі речовини, миттєвий обсяг викидів дорівнює 0,11879703 г/сек, валовий викид становить 30,8121215 т/рік. основними забруднюючими речовинами є оксиди
азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту (0,011802
т/рік), оксид вуглецю (0,103524 т/рік), ангідрид сірчистий (0,016361 т/рік),
заліза оксид (0,000599 т/рік), марганець та його сполуки (0,000025 т/рік),
речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (0,066528 т/рік), емульсол (0,000216 т/рік), парникові гази та важкі метали.
На період проведення робіт з обґрунтування обсягів викидів для отримання дозволу, згідно з результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, установлено, що концентрації забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів не перевищують Гдк.
Зауваження та пропозиції просимо надсилати в місячний термін до
Солом’янської державної адміністрації за адресою: 03020, м. київ, пр-т
Повітрофлотський, 41, Солом’янська районна в місті києві державна адміністрація, тел.207-09-75.
красноармійський міськрайонний суд донецької області (85302,
м. красноармійськ, вул. Горького, 20) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «укрсоцбанк» про стягнення заборгованості за договором кредиту.
відповідач Метла віталій вікторович викликається на 10 січня 2017
року об 11.00 год. до суду, каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті.
відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та
докази. у випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Хмельова С. М.
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Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідання
відповідачів по справі № 409/2640/16-ц за
позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Агібалової
Наталії Сергіївни, Агібалової Ольги Іванівни,
Агібалова Миколи Вікторовича, Агібалова
Сергія Миколайовича, Юсіпова Сергія Михайловича, Юсіпової Тетяни Борисівни про
стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 17.01.2017
року о 14-30 год. (резервна дата 31.01.2017
року о 14-30 год.) в залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.
Викликається відповідач:
— Агібалова Наталія Сергіївна, останнє відоме місце реєстрації: м. Луганськ, кв. Героїв
Сталінграда, буд. 12, кв. 265;
— Агібалова Ольга Іванівна, останнє відоме місце реєстрації: м. Луганськ, кв. Героїв
Сталінграда, буд. 11, кв. 97;
— Агібалов Микола Вікторович, останнє
відоме місце реєстрації: м. Луганськ, кв. Героїв Сталінграда, буд. 11, кв. 97;
— Агібалов Сергій Миколайович, останнє
відоме місце реєстрації: м. Луганськ, кв. Героїв Сталінграда, буд. 11, кв. 97;
— Юсіпов Сергій Михайлович, останнє відоме місце реєстрації: м. Луганськ, кв. Героїв
Сталінграда, буд. 12, кв. 265;
— Юсіпова Тетяна Борисівна, останнє відоме місце реєстрації: м. Луганськ, кв. Героїв
Сталінграда, буд. 12, кв. 265.
У випадку неявки відповідачів справу буде
розглянуто за їх відсутності за наявними доказами.

Ковельський міськрайонний суд 16.09.2016 р.
вирішив: Позов задовольнити частково.
Стягувати з Радзієвського Сергія Сергійовича,
1970 р.н., аліменти на користь Радзієвської Інни
Володимирівни, 25.05.1977 р.н., на утримання
неповнолітньої дитини - сина Олександра,
26.01.2004 р.н., у твердій грошовій сумі в розмірі
по 700 (сімсот) грн щомісячно, починаючи з
18.08.2016 р. та продовжуючи до досягнення дитиною повноліття.
В решті позову — відмовити.
Рішення в частині стягнення аліментів в
межах суми платежу за один місяць у розмірі
700 (сімсот) грн допустити до негайного виконання.
Стягнути з Радзієвського Сергія Сергійовича
на користь Радзієвської Інни Володимирівни 420
(чотириста двадцять) грн судових витрат.
Стягнути з Радзієвського Сергія Сергійовича
на користь доход держави 551 (п’ятсот п’ятдесят
одну) грн 20 коп. судового збору.
Заочне рішення може бути переглянуто
судом, що його ухвалив, за письмовою заявою
відповідача, поданою протягом десяти днів з дня
отримання його копії.
Рішення може бути оскаржено позивачем в
апеляційному порядку до апеляційного суду Волинської області через Ковельський міськрайонний суд Волинської області шляхом подання
в 10-денний строк з дня проголошення рішення
апеляційної скарги.
У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення, заочне рішення
може бути оскаржене відповідачем в апеляційному порядку. У цьому випадку строк на апеляційне оскарження починається з дня винесення
ухвали про залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення.

Суддя Максименко О.Ю.
Болградський районний суд Одеської області повідомляє відповідача Кару Сергія Федоровича, 24 листопада 1969 року
народження, останнє відоме місце реєстрації
за адресою: вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, № 37,
кв. 88, м. Болград, Одеська область, що
31.01.2017 року о 14.00 годині в залі судового
засідання № 4 Болградського районного суду
Одеської області за адресою: Одеська область,
м. Болград, вул. 25 Серпня, № 192, відбудеться
судове засідання по цивільній справі
№ 497/2078/16-ц за позовом Моторного
(транспортного) страхового бюро України до
Кара Сергія Федоровича про відшкодування в
порядку регресу витрат, пов’язаних з регламентною виплатою.
Болградський районний суд пропонує відповідачу Карі Сергію Федоровичу подати пояснення, заперечення та усі наявні у нього докази
по справі особисто або через представника.
У разі неявки в судове засідання Кари Сергія
Федоровича, справа може бути розглянута за
відсутністю відповідача та його представника
за наявними в ній доказами.

Загублений договір дарування 202,
18.03.2009 року, посвідчений приватним
нотаріусом Резніченко О.А. про дарування
квартири 37 у будинку 6 по вул. Стадіонній в м. Донецьку,

Суддя С. Л. Бойко

Токмацький районний суд викликає у
судове засідання на 08 годину 30 хвилин
10 січня 2017 року до Токмацького районного суду (м. Токмак, вул. Володимирсъка, 28, каб. №7) як відповідача
Войчева Віталія Вікторовича по справі за
позовом ПАТ «Державний ощадний банк
України» в особі філії — Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» до Войчева Віталія Вікторовича про стягнення
заборгованості.
Суддя Гавілей М.М.

Татарбунарський районний суд Одеської області викликає в судове засідання
на 10.01.2017 р. о 14 год. 00 хв. як відповідача Алєксєєнка Тараса Олександровича по цивільній справі №515/1829/16-ц
за позовом Іванченка Миколи Васильовича до Алєксєєнка Тараса Олександровича про усунення перешкод у
користуванні правом власності шляхом
визнання особи такою, що позбавлена
права користування житловим приміщенням. Адреса суду: вул. Горького, 2, м. Татарбунари, Одеська область, 68100. У разі
неявки відповідача в судове засідання,
розгляд справи відбудеться за відсутності.
Суддя Сивоконь Т. І.
Суддя І. М. Логвинюк

Приморський районний суд міста
Одеси повідомляє, що 31 січня 2017 р.
о 12 годині 00 хвилині в залі засідань
№ 221 в приміщенні суду за адресою:
місто Одеса, вул. Балківська, 33, відбудеться слухання справи за позовом Бондарука Василя Калиновича до Бондарчук
Раїси Федорівни, Коваленка Михайла Миколайовича про визнання правочину недійсним.
В судове засідання у вищевказаний час
викликається відповідач Коваленко Михайло Миколайович. В разі його неявки в
судове засідання позов може бути розглянутий за його відсутністю та на підставі наявних у справі доказів.
Суддя Л.М. Чернявська

Бориспільський міськрайонний суд Київської області повідомляє, що 20.01.2017 р.
о 14.00 год. відбудеться розгляд справи
№359/5571/15-ц за позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» до Іванової Л. П., Схіртладзе
О. М. Івановій Лідії Павлівні та Схіртладзе
Олександру Муртазовичу необхідно з’явитись до Бориспільського міськрайсуду за
адресою: м. Бориспіль, вул. Київський
шлях, 72, зал с/з №10. У випадку неявки
відповідача, від якого не надійшло заяви
про розгляд справи за його відсутності
або якщо повідомлені ним причини неявки визнані неповажними, буде ухвалено
заочне рішення.
Суддя І. В. Муранова-Лесів

В провадженні Зарічного районного
суду м. Суми знаходиться цивільна справа
№ 591/5560/16-ц за позовом Яковенко
Ганни Віталіївни до Коблик Надії Олексіївни про відшкодування збитків на придбання майна.
Зарічний районний суд м. Суми у відповідності до ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає до суду Коблик Надію Олексіївну,
останнє відоме місце проживання:
м. Суми, вул. 20 років Перемоги, буд. 4,
кв. 23, як відповідачку по справі на 17 лютого 2017 року о 14.30 годині.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Зарічного районного суду м. Суми
за адресою: м. Суми, вул. Академічна, 13,
каб. № 407, 4-й поверх, головуючий суддя Грищенко О.В. При собі необхідно
мати документ, що посвідчує особу.
В разі неявки відповідачки в судове засідання, справа буде розглянута в її відСуддя О. Ф. Яковець сутність за наявними в ній матеріалами.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідання
відповідача по справі № 409/2678/16-ц за позовом Савицького Анатолія Миколайовича до
Юр’ївської селищної ради Лутугинського
району Луганської області про встановлення
додаткового строку для прийняття спадщини.
Судове засідання відбудеться 16.01.2017
року о 13.30 год. (резервна дата 30.01.2017
року о 13.30 год.) у залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.
Викликається представник відповідача Юр’ївської селищної ради Лутугинського
району Луганської області, останнє місцезнаходження: смт Юр’ївка, Лутугинський район
Луганської області.
У випадку неявки представника відповідача справу буде розглянуто за його відсутності за наявними доказами.

Новоград-Волинський міськрайонний суд
Житомирської області викликає Невмержицького Сергія Євгенійовича, який проживав за адресою: вул. Шевченка, 51, кв. 83, м.
Новоград-Волинський, Житомирська область, як відповідача по цивільній справі за
позовом Невмержицької Олени Вікторівни до
Невмержицького Сергія Євгенійовича, третя
особа - Орган опіки та піклування НовоградВолинської міської ради, про дозвіл на тимчасовий виїзд за кордон неповнолітньої
дитини без згоди батька.
Судові засідання відбудуться 24.01.2017
року об 11 год. 30 хв., 17.02.2017 року о 09
год. 30 хв. у залі судових засідань № 7 у приміщенні Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області за адресою:
Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. І. Франка, 31.
У випадку неявки відповідача в судові засідання справу буде розглянуто за його відсутності із постановленням заочного
рішення.

Суддя Максименко О. Ю.

Суддя А. В. Помогаєв

В провадженні Бердянського міськрайонного суду знаходиться цивільна справа
№310/7520/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства «Державний
ощадний банк України» в особі філії —
Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Краснокутського Віталія Миколайовича про стягнення заборгованості за
кредитом.
Розгляд справи призначено на
19.01.2017 р. о 15 годині 30 хвилин в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область,
м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб.
406, суддя Троценко Т.А., тел. (код 06153)
3-55-31. Суд викликає Краснокутського
Віталія Миколайовича як відповідача.
Явка відповідача до суду є обов’язковою.
В разі неявки відповідача справа буде розСуддя О. Я. Тимощук глянута за наявними матеріалами.

В провадженні судді Бердянського
міськрайонного суду Дністрян О.М. знаходиться цивільна справа за позовом публічного
акціонерного
товариства
«Державний ощадний банк України» в
особі філії — Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» про стягнення заборгованості:
№310/7640/16-ц
до
Темлякова Юрія Анатолійовича.
Розгляд справи призначено на
16.01.2017 року на 09 год. 00 хв. в приміщенні Бердянського міськрайонного суду
за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб.307.
Суд викликає як відповідача Темлякова
Юрія Анатолійовича. У разі неявки відповідача, справа буде розглянута за наявними в ній матеріалами.
Суддя Дністрян О. М.

Охтирський міськрайонний суд Сумської
області викликає третю особу — Старосту
(Фетько) Марію Василівну, 08.11.1960 р.н.,
по цивільній справі № 583/3245/16-ц, провадження № 2/583/1086/16 у судове засідання для розгляду цивільної справи за
позовом Хромцової Євдокії Іванівни до
Грінченківської сільської ради Охтирського
району Сумської області, третя особа: Староста (Фетько) Марія Василівна, про встановлення факту проживання однією
сім’єю.
Розгляд справи відбудеться 12 січня
2017 року о 08.30 год. у приміщенні Охтирського міськрайонного суду Сумської
області за адресою: вул. Незалежності, 5,
м. Охтирка, Сумська область.
У разі неявки третьої особи справу буде
розглянуто без її участі.
Суддя Мовчан Н.В.

області повідомляє, що 08 грудня 2016
року Лисичанським міським судом Луганської області винесено заочне рішення
у цивільній справі № 415/4706/16-ц за позовом Нед Алевтини Володимирівни до
Латишева Євгена Юрійовича про надання
дозволу на виїзд неповнолітньої дитини
за межі України без згоди батька, яким
позовні вимоги Нед А. В. були задоволені.

В провадженні Роменського міськрайонного суду Сумської області перебуває цивільна справа № 585/2997/16-ц, провадження
№ 2/585/886/16 за позовом Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський банк
розвитку» до Павленка Віталія Петровича про
стягнення заборгованості.
Роменський міськрайонний суд відповідно
до ст. 74 ч. 9 ЦПК України викликає до суду
Павленка Віталія Петровича, 06.03.1977 року
народження, останнє відоме місце проживання: Сумська область, м. Ромни, вул. Коржівська, 65, кв. 70, як відповідача по справі
на 10 січня 2017 року о 14 год. 00 хв.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Роменського міськрайонного суду
Сумської області: м. Ромни, вул. Соборна, 12,
каб. № 1. Головуючий суддя - Яковець О.Ф.
(р.т. 05448-2-17-70).
У разі неявки відповідача Павленка Віталія
Петровича в судове засідання, справа буде
розглядатися в його відсутність на підставі
наявних у ній доказів.

Суддя С. В. Кодінцева

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідання
відповідача по справі № 409/1600/16-ц за
позовом ТДВ «Експрес Страхування» до
Черепахіна Володимира Олексійовича про
стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 16.01.2017
року о 13.00 год. (резервна дата 30.01.2017
року о 13.00 год.) у залі суду за адресою:
Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Шевченка, 2.
Викликається відповідач Черепахін Володимир Олексійович, останнє відоме
місце реєстрації: кв-л Мирний, буд. 10, кв.
95.
У випадку неявки відповідача справу
буде розглянуто за його відсутності за наявними доказами.
Суддя Максименко О. Ю.

Лисичанськйй міський суд Луганської

Рівненський міський суд відповідно до
ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає Машталіра
Руслана Володимировича, який проживає за
адресою: Київська область, м. Біла Церква,
вул. Привокзальна, 45, кв. 1, як відповідача в
судове засідання (м. Рівне, вул. Шкільна, 1),
яке відбудеться 11 січня 2017 року об 11 год.
30 хв. по справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЛД БУД» до
Машталіра Руслана Володимировича, третя
особа, яка не заявляє самостійних вимог,
приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Яковенко Віктор Ігорович,
про визнання договорів купівлі-продажу
квартир недійсними.
7 грудня 2016 року відповідач в судове засідання не з’явився.
У разі повторної неявки 11 січня 2017 року
об 11 год. 30 хв. розгляд справи буде проводитись без його участі на підставі наявних у
ній доказів.

Козелецький районний суд Чернігівської області повідомляє, що судове засідання у цивільній справі № 734/3423/16ц за позовною заявою Вовченко (Ткач) Тетяни Григорівни до
Ткача Василя Володимировича про визнання особи такою,
що втратила право на користування житловим приміщенням
у зв’язку з відсутністю в ньому понад шість місяців без поважних причин, призначене до розгляду в судовому засіданні
на 09 годину 30 хвилин 5 січня 2017 року під головуванням
судді С.М. Бараненка в приміщенні суду за адресою: смт Козелець, вул. Свято-Преображенська, 7 Чернігівської області.
Для участі у справі як відповідач викликається Ткач Василь
Володимирович, 15.02.1978 р. н., останнє відоме місце реєстрації: Козелецький район, Чернігівська область, смт Десна,
вул. Довженка, буд. 46 а, кв. 48, 17024.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи,
тому в разі відсутності відомостей про причини неявки відповідача повідомленого належним чином, причину неявки
буде визнано судом неповажною і суд вирішує справу на підставі наявних даних чи доказів (ухвалює заочне рішення).

Охтирський міськрайонний суд Сумської області
викликає відповідача Шийка Сергія Івановича,
12.02.1961 р.н., по цивільній справі № 583/3505/16-ц,
провадження № 2/583/1188/16 у судове засідання
для розгляду цивільної справи за позовом Кучера
Андрія Миколайовича до Шийка Сергія Івановича про
стягнення боргу за договором позики.
Розгляд справи відбудеться 11 січня 2017 року о
08.30 год. у приміщенні Охтирського міськрайонного
суду Сумської області за адресою: вул. Незалежності,
5, м. Охтирка, Сумська область.
У разі неявки відповідача справу буде розглянуто
без його участі.
Суддя Мовчан Н.В.

18 січня 2017 року о 10 годині 00 хвилин в Індус-

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу №233/5550/16-ц
за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Машкіна А.І. про стягнення заборгованості. Відповідач у справі Машкін Андрій
Іванович, останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Макіївка, вул. Кутузова, буд.12, кв. 2, викликається до суду на 08 год. 30 хв. 04 січня 2017 року (корп.
№2, каб. №21) для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу Машкіну А.І. пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за його відсутності.

тріальному районному суді м. Дніпропетровська відбудеться розгляд цивільної справи №202/7536/16-ц
за позовною заявою Лукашова Василя Васильовича
до Зінов’євої Ірини Анатоліївни. Явка до суду відповідача Зінов’євої Ірини Анатоліївни обов’язкова. У
разі неявки справа буде розглянута в порядку ст. 169
ЦПК України.
Суддя Г. В. Бєсєда

вважати недійсним.
Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє, що 22.12.2016
року було винесено рішення по цивільній
справі № 409/2420/16-ц за позовом Бакалової Анастасії Олександрівни до Бакалова Дениса Васильовича про позбавлення
батьківських прав, яким позовні вимоги задоволено у повному обсязі.

Суддя Максименко О. Ю.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (85110, м. Костянтинівка Донецької обл.,
пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу
№ 233/2158/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Жмудь Євгена Петровича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач у справі Жмудь Євген Петрович,
09.09.1965 р.н., останнє відоме місце реєстрації
якого: м. Макіївка Донецької області, с. Крупської,
вул. Фролова, буд.7, кв.2, викликається до суду на
13 січня 2017 року о 08-20 годині, каб. № 15, для
участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за його відсутності.
Суддя О.С. Малінов

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідання відповідача по
справі № 409/2557/16-ц за позовом Державної іпотечної установи до Чемериса Романа Вікторовича
про стягнення заборгованості за договором про іпотечний кредит.
Судове засідання відбудеться 18.01.2017 року о
13-00 год. (резервна дата 01.02.2017 року о 13-00
год.) в залі суду за адресою: Луганська область, смт
Білокуракине, пл. Шевченка, 2.
Викликається відповідач Чемерис Роман Вікторович, останнє відоме місце реєстрації: м. Луганськ, кв.
Мирний, буд. 13, кв. 212.
У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності за наявними доказами.
Суддя Максименко О.Ю.

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області (м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) повідомляє Зайченко Валентину Михайлівну, що 22
лютого 2017 року о 15-00 годині відбудеться слухання цивільної справи №182/1242/16-ц (провадження 2/0182/1945/2016 року) за позовом
Публічного акціонерного товариства «АКБ Капітал»
до Зайченко Валентини Михайлівни про стягнення
заборгованості, під головуванням судді КобеляцьСуддя О.В. ґКаліуш кої-Шаховал І.О.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Кузьміна
Андрія Борисовича про стягнення заборгованості.
Відповідач Кузьмін А. Б. викликається до каб. № 6
суду на 13 січня 2017 року на 11 годину 00 хвилин для
участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідача справа
буде розглянута у його відсутності за наявними доказами.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Суддя Бєлоусов А.Є.
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оголошення
Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає Борцова Максима Вячеславовича як відповідача в судове засідання по цивільній справі № 426/10622/16-ц за позовною заявою
ТОВ «Порше Лізинг Україна» до Борцова Максима Вячеславовича про стягнення заборгованості та збитків
відповідно до договору про фінансовий лізинг
№ 00004162 від 20.12.2011 року, що відбудеться 24
січня 2017 року о 09.00 год.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає Ніколаєва В’ячеслава
Сергійовича як відповідача в судове засідання по цивільній справі № 426/10615/16-ц за позовною заявою ТОВ
«Порше Лізинг Україна» до Ніколаєва В’ячеслава Сергійовича про стягнення заборгованості та збитків відповідно до договору про фінансовий лізинг № 00008274
від 21.08.2013 року, що відбудеться 23 січня 2017 року
о 10.00 год.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Обухівський районний суд Київської області по цивільній справі № 372/3237/16-ц за позовом Бабака Віктора Володимировича до Бабак Алли Миколаївни про
розірвання шлюбу викликає до суду як відповідачку
Бабак Аллу Миколаївну на 4 січня 2017 року о 10 годині
00 хвилин.
Судове засідання відбудеться під головуванням судді
Мори О.М. у приміщенні Обухівського районного суду
Київської області за адресою: Київська обл., м. Обухів,
вул. Київська, б. 20 (тел. 5-12-66).
У разі неявки відповідачки на судове засідання справа
буде розглянута у її відсутність на підставі наявних у ній
доказів.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу за
позовом ПАТ «Комерційний банк «Український фінансовий
світ» до Москаленко Ольги Євгенівни про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідачка по
справі Москаленко Ольга Євгенівна (зареєстрована за адресою: 83016, м. Донецьк, Ленінський район, вул. Дніпродзержинська, 12/34) викликається на 16 січня 2017 року
об 11.00 год. до суду, каб. № 8, 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 розглянута у її відсутність.

Суддя Л. М. Осіпенко

Суддя Л. М. Осіпенко

Суддя О. М. Мора

Суддя Є. В. Челюбєєв

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом Привалової Наталії Андріївни
до Привалова Сергія Олександровича, третя особа: Орган
опіки та піклування Бердянської міської ради Запорізької
області, про надання дозволу на багаторазові тимчасові
виїзди в зону АТО неповнолітньої дитини без згоди батька.
Відповідач Привалов C.O. викликається до каб. № 6 суду
на 11 січня 2017 року о 13 годині 00 хвилин, для участі у
розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідача, справа
буде розглянута у його відсутність за наявними доказами.

Дарницький районний суд м. Києва викликає відповідача Джемілова Ельміра Ісметовича, 17.11.1970 р.н., у
судове засідання на 30.01.2017 року о 09.30 год. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, зал 213, для участі у
цивільній справі за позовом Мішули Л.Д. до Джемілова
Е.І., 3 особи - Дарницький районний відділ Головного управління державної міграційної служби України у
м. Києві, Мозоль О.О., про визнання фізичної особи такою,
що втратила право користування жилим приміщенням.
У разі неявки відповідача до суду, оголошення вважається належним повідомленням та справу буде розглянуто по суті за наявними в ній матеріалами.

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області
по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного
товариства «Укрсоцбанк» до Жидкова Андрія Олеговича
про стягнення заборгованості викликає до суду відповідача Жидкова Андрія Олеговича, останнє відоме місце реєстрації за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул.
Комсомольська, буд. 87, кв. 120.
Судове засідання відбудеться 12 січня 2017 року о 08
годині 30 хвилин у приміщенні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Першотравнева, 4 а, зал № 3.
В разі неявки відповідача до суду справу буде розглянуто в його відсутність.

Відповідно до ст. ст. 74-76 ЦПК України Приморський
районний суд м.Одеси (суддя Ільченко Н.А.) викликає в
судове засідання як відповідача Власенко Валерію Олегівну по цивільній справі № 522/6184/16-ц за позовом
Скобського Сергія Романовича до Дежкіної Віри Захарівни, Власенко Валерії Олегівни про визнання недійсним договору дарування житлового приміщення.
Судове засідання відбудеться 15 лютого 2017 року о
12 год. 30 хв. за адресою: м.Одеса, вул. Балківська, 33,
каб. 224.
У випадку неявки в судове засідання зазначеної
особи, справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Бєлоусов А. Є.
Шевченківський районний суд м. Києва викликає
в судове засідання Шипила Олександра Вікторовича
як відповідача по цивільній справі за позовом Шипило Олени Вікторівни до Шипила Олександра Вікторовича про відшкодування матеріальної та
моральної шкоди, яке відбудеться 01.02.2017 р. о
10.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А,
4-й поверх, каб. 408. Явка до суду обов’язкова. У разі
неявки справа буде розглядатися за наявними в ній
доказами.
Суддя Піхур О. В.

Суддя М. Л. Парамонов

Суддя Жарікова О. В.

Суддя Н.А. Ільченко

Ухвалою Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 8 грудня 2016 року відкрито провадження по спеціальному досудовому розслідуванню за
обвинуваченням Борисова Андрія Олександровича у
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.
3 ст. 258, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 122 КК України
та призначене підготовче судове засідання.
До суду в якості обвинуваченого викликається Борисов Андрій Олександрович. Підготовче судове засідання
відбудеться 10 січня 2017 року о 09 годині 30 хвилин у
приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64.

Ухвалою Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 8 грудня 2016 року відкрито провадження по спеціальному досудовому розслідуванню за
обвинуваченням Полторацької Ірини Іванівни у вчиненні
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.
258-3, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 110 КК України та призначене
підготовче судове засідання.
До суду в якості обвинуваченої викликається Полторацька Ірина Іванівна. Підготовче судове засідання відбудеться 10 січня 2017 року о 14 годині 00 хвилин у
приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64.

Дарницький районний суд м. Києва викликає відповідача Войтину Андрія Івановича, останнє місце проживання
якого: м. Київ, вул. Здолбунівська, 9, кв, 49, у судове засідання, яке відбудеться 23.02.2017 року об 11 год. 15 хв. за
адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, каб. 204, для участі в
судовому розгляді цивільної справи за позовом КО «Київмедспецтранс» до Войтини Андрія Івановича про відшкодування матеріальної шкоди. При собі мати паспорт. З
опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вважається повідомленим про день, час та місце розгляду
справи і в разі неявки до суду справа може бути розглянута за його відсутності. Відповідач у випадку неявки в судове засідання зобов’язаний повідомити суд про
поважність причини неявки.

Суддя Богомолова Л. В.

Суддя Богомолова Л. В.
Жовтневий районний суд міста Маріуполя Донецької області (87555, м. Маріуполь, пр. Металургів, буд. 31) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ Банк «ТРАСТ» до Криштопа Олександра Івановича про стягнення заборгованості.
Відповідач: Криштоп Олександр Іванович,
15.09.1963 року народження, викликається на 25
січня 2017 року о 08.30 годині до суду в кабінет
№ 10 з паспортом для участі у розгляді справи.
У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута у його відсутність.
Суддя Томілін О. М.
У Подільському районному суді м. Києва
31.01.2017 р. о 09 год. 30 хв. під головуванням судді
Декаленко B.C. буде розглядатись цивільна справа
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «НЕВАЙ-ТРЕЙД» до Дякович Світлани Миколаївни, Дякович Клавдії Іванівни про виселення без
надання іншого жилого приміщення.
Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) в судове засідання обов’язкова.
При неявці відповідачів справа буде слухатись за
їхньої відсутності згідно зі ст. 169 ЦПК України.
Суддя B. C. Декаленко

Великописарівський районний суд Сумської області викликає Мариненко Марину Анатоліївну, 2 листопада 1966
року народження, уродженку: м. Краматорськ Донецької області, у судове засідання, яке відбудеться 17 січня 2017 року
о 10.00 год. у залі судових засідань суду: смт В. Писарівка,
вул. Борців Революції, 12 Сумської області, як відповідачку
по цивільній справі №575/1161/16-ц за позовом Малежика
Юрія Володимировича до Мариненко Марини Анатоліївни
про виселення з приватного житлового будинку.
Головуючий суддя по справі Савєльєва А.І.
Явка відповідачки в судове засідання обов’язкова. У
разі неявки відповідачки в судове засідання без поважної
причини або неповідомлення про причини неявки, справу
буде розглянуто без її участі на підставі наявних у ній матеріалів.
Вугледарський міський суд Донецької області (85670,
м. Вугледар, вул. Трифонова, 22) розглядає цивільну
справу за позовом Сімоненко Г.П. до Воронова І.В., Воронова А.І. про визнання договору купівлі-продажу квартири
дійсним та визнання права власності на квартиру.
Відповідачі по справі: Воронов Ігор Володимирович та
Воронов Артем Ігорович, останнє відоме місце проживання: 85670, Донецька область, м. Вугледар, вул. Трифонова, буд. 9, кв. 85.
Справу призначено до розгляду на 14.00 годину 22 лютого 2017 року. Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття,
відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у їхню відсутність.

Суддя Дочинець С. І.
Тиврівський районний суд викликає в судове засідання
як відповідача Блажка Максима Вікторовича, останнє відоме
місце проживання: с. Селище, вул. Лісова, 39 Тиврівського
району Вінницької області, по справі № 145/1908/16-ц за позовом Національної академії внутрішніх справ до Блажка
Максима Вікторовича про відшкодування витрат, пов’язаних
з утриманням у навчальному закладі, яке відбудеться
27.01.2017 р. о 09.00 год. у приміщенні Тиврівського районного суду Вінницької області за адресою: вул. Шевченка, 3,
смт Тиврів Тиврівського району Вінницької області, 23300.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази.
У разі неприбуття відповідач повинен повідомити суд про
причини неявки, інакше справу буде розглянуто у його відсутність на підставі наявних у ній доказів.

Суддя А. Г. Мазурчак

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської
області (суддя Бондаренко В.М.) викликає як відповідача
Качалова Валерія Вікторовича, 1960 року народження, останнє місце проживання якого: м. Донецьк, вул. Куйбишева, буд. 238, кв. 31, по цивільній справі № 185/9690/16-ц
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю
«Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» до Качалова Валерія Вікторовича про звернення стягнення.
Судове засідання призначене на 16 січня 2017 року о
09.00 год. за адресою: 51400, Дніпропетровська область,
м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. № 310.
У разі неявки відповідача в судове засідання, справа,
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за
його відсутності.

Суддя В. М. Бондаренко
Артемівський міськрайонний суд Донецької області викликає в судове засідання, яке відбудеться
11.01.2017 року о 10.00 годині в приміщенні Артемівського міськрайонного суду Донецької області за
адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру,
5, Ніколаєнка Олександра Васильовича (останнє відоме місце реєстрації: Донецька область, Бахмутський р-н, м. Часів Яр, вул. Дніпровська (Артема),
буд. 46, кв. 73), як відповідача по цивільній справі
№ 219/11504/16-ц за позовом Бєсєдіної Наталі Олександрівни про визнання біржового контракту (договору купівлі-продажу) дійсним.
Суддя Дубовик Р. Є.
Красноармійський міськрайонний суд Донецької
області (85302, м. Покровськ, вул. Європейська, 20)
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості.
Відповідач: Маковецький В’ячеслав Вікторович
викликається на 13 січня 2017 року о 10.00 год. до
суду, каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.
Суддя Хмельова С. М.
Броварський міськрайонний суд Київської області

Відповідач Іванов Іван Олександрович, який мешкає
за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, б-р Шевченка, 240, кв. 85, викликається для участі у розгляді
справи за позовом Фільчакової М.О. до Іванова І.О. про
розірвання шлюбу на 25 січня 2017 року о 09.30 годині
в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази, якими вони обґрунтовуються. У
випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута у
його відсутність.

Суддя О. М. Колесник
Бердянським міськрайонним судом Запорізької області (суддя Прінь І.П., за адресою: м. Бердянськ, вул.
Консульська, 64, каб. № 302) 18 січня 2017 року о 09 годині 00 хвилин буде розглядатися цивільна справа за позовом
Публічного
акціонерного
товариства
«Укрсоцбанк» до Смирнова Володимира Володимировича, Смирнової Валентини Борисівни про солідарне
стягнення заборгованості за кредитним договором.
В судове засідання викликаються відповідачі: Смирнов В.В., Смирнова В.Б. У разі неявки відповідачів справа
буде розглянута за наявними в ній матеріалами.

Суддя І. П. Прінь
Херсонський міський суд Херсонської області викликає
як відповідача Мовляйка Івана Миколайовича, 16.03.1980
року народження, останнє відоме місце проживання:
м. Херсон, вул. 28 Армії, буд. 13, кв. 14, у судове засідання
для розгляду цивільної справи за позовом Березовської
К.М. в інтересах Березовської Д.І. та Мовляйко Я.І. до Мовляйка І.М. про позбавлення батьківських прав.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області 15.05.2017 року
о 09.00 годині за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського,
6/29, 3 поверх, каб. 303. У разі неявки в судове засідання
відповідача, справа буде розглянута у його відсутність за
наявними в ній доказами.

Суддя С. І. Майдан
Чорнобаївський районний суд Черкаської області викликає в судове засідання як відповідачку по цивільній
справі № 709/2530/16-ц Коваленко Світлану Вікторівну,
03.05.1964 року народження, останнє відоме місце проживання: с. Лукашівка Чорнобаївського р-ну Черкаської області, за позовом Коваленка Володимира Яковича до
Коваленко Світлани Вікторівни про розірвання шлюбу.
Судове засідання відбудеться о 9 год. 30 хв. 12.01.2017
року в залі судового засідання № 2 Чорнобаївського районного суду: вул. Центральна, № 134, смт Чорнобай Черкаської області. Явка Коваленко Світлани Вікторівни
обов’язкова та своєчасна. В разі неприбуття на визначений
судом час відповідачки в судове засідання, справа буде
розглянута без її участі.

Суддя Васильченко О. Г.

Суддя С. І. Калашник

Херсонський міський суд Херсонської області повідомляє, що 07.02.2017 р. о 08.30 год. у приміщенні суду
за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, каб.
№ 410, відбудеться слухання цивільної справи за позовом Абдураманової Олени Михайлівни до Абдураманова
Павла Рефатовича, третя особа - Абдураманова Олена
Павлівна, про визнання особи такою, що втратила право
користування жилим приміщенням.
Просимо відповідача Абдураманова Павла Рефатовича з’явитися до суду на вказані дату і час. У випадку
неявки відповідача справа буде розглянута у його відсутність.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської
області (суддя Бондаренко В.М.) викликає як відповідача Жуковського Євгена Ігоровича, 04.04.1979 року народження,
останнє місце проживання якого: м. Донецьк, пр. Партизанський, буд. 22, по цивільній справі № 185/9475/16-ц за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Порше
Мобіліті» до Жуковського Євгена Ігоровича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання призначене на 10 січня 2017 року о
09.00 год. за адресою: 51400, Дніпропетровська область,
м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. № 310.
У разі неявки відповідача в судове засідання, справа,
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за
його відсутності.

Сосницький районний суд Чернігівської області викликає відповідачів: Бакуменка Сергія Петровича, Анучкіна Володимира Олексійовича, Анучкіна Леоніда Олексійовича
по справі № 745/741/16-ц за позовом Кальченка Василя
Анатолійовича до Бакуменка Сергія Петровича, Анучкіна
Володимира Олексійовича та Анучкіна Леоніда Олексійовича про визнання права власності на нерухоме майно за
набувальною давністю та скасування державної реєстрації,
в судове засідання на 05.01.2017 року о 10.00 год., яке відбудеться в приміщенні зали суду за адресою: Чернігівська
область, смт Сосниця, вул. Чернігівська, 54, під головуванням судді Смаль І.А.
У випадку неявки відповідачів справа буде розглянута
на підставі наявних у ній доказів.
Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача по справі
№ 409/2840/16-ц за позовом ПАТ «Правекс Банк» до Богатирьова Сергія Юрійовича, Богатирьової Людмили Миколаївни про стягнення боргу за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться 26.01.2017 року о 13:00
год. (резервна дата 02.02.2017 року о 13:00 год.) в залі
суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.
Викликається відповідач Богатирьов Сергій Юрійович,
адреса: Луганська область, м. Луганськ, кв. Мирний, буд.
17, кв. 88.
Викликається відповідач Богатирьова Людмила Миколаївна, адреса: Луганська область, м. Луганськ, кв.
Мирний, буд. 17, кв. 88.
У випадку неявки відповідачів справу буде розглянуто
за їхньої відсутності за наявними доказами.

Дзержинський міський суд Донецької
області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби,
4) розглядає цивільну справу за позовом
ТОВ «Порше Мобіліті» до Міщенка Андрія
Вікторовича про стягнення заборгованості. Відповідач по справі: Міщенко Андрій Вікторович (зареєстрований за
адресою: 83000, м. Донецьк, вул. Фізкультурна, 8/2) викликається на 17 січня 2017
року о 10.00 год. до суду, каб. № 8, 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.

Дзержинський міський суд Донецької
області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби,
4) розглядає цивільну справу за позовом
ТОВ «Порше Мобіліті» до Пантелєєва
Максима Анатолійовича про стягнення заборгованості. Відповідач по справі: Пантелєєв
Максим
Анатолійович
(зареєстрований за адресою: 83000, м.
Донецьк, пр. Ленінський, 96/14) викликається на 20 січня 2017 року о 10.00 год.
до суду, каб. № 8, 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.

В провадженні Київського районного
суду м. Одеси знаходиться цивільна
справа за позовною заявою Комунальної
установи «Міський спеціалізований будинок дитини №1» до Сінгаєвської Вікторії
Василівни, третя особа Балтська районна
державна адміністрація Одеської області,
орган опіки та піклування, про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів, у зв’язку з чим повідомляємо
відповідача Сінгаєвську Вікторію Василівну про те, що судове засідання відбудеться 10 січня 2017 року об 11 год. 00 хв.
в приміщенні Київського районного суду
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 3 б, каб. 215.

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається цивільна
справа за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Правекс-Банк» до Жуковської Ірини
Володимирівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач Жуковська Ірина Володимирівна викликається до каб. № 16 суду на
10 січня 2017 року на 08 годину 15 хвилин, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У
разі неявки відповідача, справа буде розглянута у її відсутності за наявними доказами.

Суддя Полєно B.C.

Суддя Є. В. Челюбєєв

Суддя Є. В. Челюбєєв

Суддя О.М. Куриленко

Суддя М. В. Шаньшина

викликає як відповідачку Прус Марію Григорівну в
справі за позовом Озіян Анастасії Сергіївни до Прус
Марії Григорівни про стягнення коштів.
Розгляд справи призначено на 09.30 год. 30 січня
2017 року в приміщенні суду за адресою: місто Бровари, вулиця Грушевського, 2, каб. № 206.
Суддя Дутчак І. М.

Суддя О. Й. Ігнатенко

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Суддя В. М. Бондаренко
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
фотофакт
Фото Юрія Сапожнікова

погода на завтра

ТЕМпЕРAТУРA пO OБЛAСТЯХ УкРAЇнИ
нA 30 гРУДнЯ
Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

ДИТИНСТВО ПОЗА ЧАСОМ. Мусимо визнати: ялинкова
іграшка має свою культурну біографію. в різні суспільні періоди прикраси і атрибути свят наділялися притаманним лише їм змістом та функціями. в іграшок, на яких виросли покоління тих, хто нині ностальгує за дешевою ковбасою також
була власна історія і свої попередники. Дореволюційні іграшки принципово відрізнялися від радянських. проте не весь
«дореволюційний спадок», який влада змавпувала з різдвяної ялинки був репресований. У цьому можна пересвідчитися оглядаючи в столичному Державному музеї іграшки виставку «новорічний калейдоскоп». Тут представлено новорічні ялинкові іграшки 30-90 років ХХ століття, а також раритетні прикраси для різдвяної ялинки кінця ХіХ початку — ХХ століття. порівнювати й робити висновки кожен має змогу самотужки.

Oбласть
Черкаська
Кіровоградська
Полтавська
Дніпропетровська
Одеська
Миколаївська
Херсонська
Запорізька
Харківська
Донецька
Луганська
Крим
Київ

Нiч
-3 -8
-3 -8
-4 -9
-3 -8
-2 -7
0 -5
0 -5
0 -5
-5 -10
-3 -8
-5 -10
+2 -3
-4 -6

День
0 -5
0 -5
-1 -6
0 -5
+2 -3
+2 -3
+2 -3
+2 -3
0 -5
0 -5
0 -5
+2 -3
-1 -3

Укргiдрометцентр

Урок чуйності
ШЕФИ ПІД ЯЛИНКУ. Представники китайської компанії
Фото автора

розпочали соціальний проект зі спеціальної школи-інтернату
Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»
овий рік — одне з найочікуваніших
свят,
яке обіцяє здійснення мрій
кожному, хто вірить у дива. Та вдвічі приємніше отримувати подарунки з несподіваного боку.
Так трапилось і в Мостищенській спеціальній
загальноосвітній школі-інтернаті І—ІІ ступенів на
Київщині. Упроваджуючи
соціальну програму «Хуавей Україна» — дорогою
чуйності», компанія першу зупинку зробила саме
тут.
За українською народною традицією гостей зустріли короваєм на вишитому рушнику. Діти зібрали в одну виставу сакральні дійства Святвечора, Різдва Христового,
Маланки й Святого Василя. Новий рік зустрічали у
прибраній світлиці з дідухом, що є символом роду.
Маленькі артисти вразили
знанням найдавніших обрядів, репертуаром щедрівок і колядок. А гості із задоволенням водили «Козу» та «Маланку з Василем» і дивувалися дитячому завзяттю та щирості.
Найціннішою в цьому
передноворічному уроці
чуйності була ідея добра,

Нiч
День
-3 -8 0 -5
-3 -8 0 -5
-3 -8 0 -5
-5 -10 -1 -6
-7 -12 0 -5
-3 -8 0 -5
-3 -8 0 -5
-3 -8 0 -5
-3 -8 0 -5
-3 -8 0 -5
-3 -8 0 -5
-3 -8 0 -5
-3 -8 0 -5

Н

В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду Черткової Н.І.
знаходиться цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії — Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» про стягнення заборгованості за кредитом: №310/8145/16-ц до Чернишова Володимира Івановича, Чернишової
Надії Олександрівни, Чабана Віктора Олександровича про стягнення заборгованості.
Розгляд справи призначено на 17.01.2017 року об 11.00 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: м. Бердянськ,
вул. Консульська, 64, каб. 502 Запорізької області, суддя Черткова Н.І.,
тел. 3-63-75.
Суд викликає як відповідачів: Чернишова Володимира Івановича, Чернишову Надію Олександрівну, Чабана Віктора Олександровича.
У разі неявки відповідачів, справа буде розглянута за наявними в ній
матеріалами.
Солом’янський районний суд м. Києва викликає Кравченка Олександра
(остання відома адреса якого: 04211, м. Київ, вул. Лайоша Гавро, буд. 4 б, кв.
30), який є відповідачем по цивільній справі 760/17064/15-ц (2/760/7343/15)
за позовом Христинюк Юлії Вікторівни до Кравченка Олександра, треті особи:
Служба у справах дітей Солом’янської районної у м. Києві державної адміністрації, Служба у справах дітей Києво-Святошинської районної державної
адміністрації у Київській області про витребування дітей, визначення місця
проживання дітей та стягнення аліментів на утримання малолітніх дітей, в судове засідання на 17.02.2017 року о 09 год. 00 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, Вознесенський узвіз, 10 Б, каб. № 32.
У разі неявки до суду дане оголошення вважається належним повідомленням і справу буде розглянуто по суті у Вашу відсутність за наявними у
справі матеріалами.

Суддя Кицюк В. С.

Дійство у світлиці розчулило навіть необізнаних з українськими традиціями

уміння поділитися тим, що
маєш, широко відчинити
двері терпінню і любові до
ближнього Компанія передала закладові обладнання
для кабінету лікувальної
фізкультури та сенсорної
кімнати, розвиваючі ігри
дітям, телевізор та планшети вчителям для пошуку необхідної інформації з
метою вдосконалення навчального процесу.

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)

Працівники компанії також не залишилися без
уваги. Генеральному директорові «Хуавей Україна» Чжоу Хаодзе передали
лист подяки за підтримку
дітей з особливими потребами та ялинку з логотипом компанії, а всім гостям
власноруч зроблені сувеніри.
«Ми соціально орієнтована компанія, — каже Во-
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лодимир Білавка, представник «Хуавей Україна»,
— і працюючи в 170 країнах, усюди намагаємося
принести користь не тільки обладнанням і рішеннями для телекомунікацій, а
й допомогою тим, хто потребує підтримки та опіки.
Гадаю, наша зустріч з цим
колективом не випадкова,
дружба триватиме і міцнішатиме».

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, вул.
Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Шамрай
Дениса Олександровича, Шамрай Олександра Вікторовича про стягнення заборгованості. Відповідачі по справі викликаються до суду (м. Бахмут, Донецька
область, вул. Миру, 5, кім 302), для участі у розгляді справи по суті.
— Шамрай Денис Олександрович, який мешкає за адресою: 86400, Донецька область, м. Єнакієве, вул. Межлаука, буд. 35, кв. 4, на 11 січня 2017 року на
08 год. 00 хв.
— Шамрай Олександр Вікторович, який мешкає за адресою: 85113, Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Хабаровська, буд. 12, кв. 7, на 11 січня 2017
року на 08 год. 00 хв.
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 Фролова Н. М.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідання відповідача по справі № 409/2838/16-ц за позовом ПАТ
«Правекс Банк» до Шевченка Олександра Сергійовича, Шевченко
Світлани Миколаївни про стягнення боргу за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться 26.01.2017 року о 14:00 год. (резервна дата 02.02.2017 року о 14:00 год.) в залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.
Викликається відповідач Шевченко Олександр Сергійович, адреса:
Луганська область, м. Луганськ, кв. Мирний, буд. 13А, кв. 51.
Викликається відповідач Шевченко Світлана Миколаївна, адреса:
Луганська область, м. Луганськ, кв. Мирний, буд. 13А, кв. 51. У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності
за наявними доказами.
Суддя Полєно B.C.

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Садова, 1
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09,
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер,
п’ятницю та суботу
Зам. № 51839. Тираж 20719

Листування з читачами тiльки
на сторiнках газети.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть
iнформацiї та реклами несуть автори
та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному
центрi «Урядового кур’єра».
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф»,
04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

