НаГальНО

БУДІВНИЦТВО ДОРІГ
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Міністерство охорони
здоров’я роз’яснило,
кому вигідно скасувати
міжнародні закупівлі
ліків

На Вінниччині визначатимуть
переможців тендерів не за
пропискою, а за мобільністю
й гарантійними
зобов’язаннями

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П’ЯТНИЦЯ, 20 СІЧНЯ 2017 РОКУ

№11 (5880)

ЦІНА ДОГОВІРНА

Олег НаливайкО:

«З’явився
повноцінний
суспільний мовець.
Це впевнений
свідомий крок на
шляху до європейських
прагнень,
до виконання вимог
Революції гідності».

Візерунки українського
півострова
Фото з сайту krymr.org

ЦИТАТА ДНЯ

2

Голова НТКУ про реєстрацію нової юридичної особи —
Національної суспільної телерадіокомпанії України

Уряд укотре подбав про
учасників Революції гідності
НОРМОТВОРЧІСТЬ. Уряд схвалив законопроект щодо додаткового соціального захисту учасників Революції гідності.
Його розроблено на виконання одного з доручень Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана за результатами зустрічі з ініціативною групою постраждалих на Майдані, повідомляє
департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
І ось цієї середи Кабінет Міністрів схвалив законопроект щодо внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», розроблений Міністерством
соціальної політики, яким зокрема передбачено надання майданівцям статусу учасника бойових дій.
Законопроектом передбачено визначення такого статусу для
майданівців, які зазнали тілесних ушкоджень, що не призвели
до інвалідності. При цьому громадяни, які стали інвалідами
внаслідок поранень під час антитерористичної операції, зможуть отримати статус інваліда війни.

ЦИФРА ДНЯ

14,605
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млрд м

природного газу видобула торік компанія
«Укргазвидобування», що на 0,5% більше,
ніж позаторік

ПОЧАТКИ. Сьогодні, у День Автономної Республіки Крим,

важливо нагадати, що її корінне населення —
кримськотатарський народ

Судний день для суддів
РЕФОРМА. Вища рада правосуддя прийматиме рішення про звільнення служителів Феміди

з посад і даватиме згоду на їх затримання чи арешт
Ірина ПОЛІЩУК,
«Урядовий кур’єр»
ині одне з головних завдань
для України — досягнення
справедливого правосуддя. Адже довіра до суддівської системи
— приблизно 4%. І це попри те,

Н

що із суду виходить половина
тих, хто отримав рішення на
свою користь. А все тому, що навіть вони знають, якою ціною його
отримали.
Напередодні
новорічних свят парламент ухвалив Закон «Про Вищу раду
правосуддя». У перші дні нового

року президент його підписав.
Цей закон набув чинності. Тож
які зміни чекають на українське
правосуддя, з’ясовував «Урядовий кур’єр».
Коментуючи закон, міністр
юстиції Павло Петренко наголосив, що це ключовий крок у

реформі судової системи. «Без
цих законодавчих змін ми не
мали б змоги сформувати нову
відкриту, прозору й чесну судову гілку влади, — сказав
очільник Мін’юсту. — Отже, не
могли б забезпечити реалізацію
права на чесний суд та спра-

ведливість для кожного українця».
Під час реформи ми забезпечимо прозорість та реальний
контроль над головним судовим органом країни
представників
громадськості.
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 19 січня 2017 року
4 820103 080046

USD 2749.1865
EUR 2931.7325
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 4.6452
за 10 рублів

/ AU 333957.43

AG 4706.61
PT 271619.63
за 10 тройських унцій

PD 208663.26

20 січня 2017 року, п’ятниця, № 11

www.ukurier.gov.ua
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документи
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 січня 2017 р. № 10
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 11 січня 2017 р. № 7-р
Київ

Про погодження призначення Ноздріна В. М.
виконуючим обов’язки голови правління
публічного акціонерного товариства
«Магістральні газопроводи України»
Погодитися з пропозицією Міністра енергетики та вугільної промисловості
щодо призначення Ноздріна Валерія Миколайовича виконуючим обов’язки голови правління публічного акціонерного товариства «Магістральні газопроводи
України».
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

1. У Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. № 740
(Офіційний вісник України, 2006 р., № 22, ст. 1623; 2009 р., № 74, ст. 2533;
2011 р., № 101, ст. 3707; 2012 р., № 71, ст. 2870; 2015 р., № 50, ст. 1603;
2016 р., № 54, ст. 1894):
1) пункт 24 після слова «суддям» доповнити словами «, членам та уповноваженим працівникам секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України»;
2) пункт 25 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
«членам та уповноваженим працівникам секретаріату Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України — її Головою;».
У зв’язку з цим абзаци третій — шостий вважати відповідно абзацами четвертим — сьомим.
2. Підпункти 9—12 і 14 пункту 12 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня
2014 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 54, ст. 1455), виключити.

ПОСТАНОВА
від 11 січня 2017 р. № 10
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету
Міністрів України та визнання таким, що
втратило чинність, розпорядження Кабінету
Міністрів України від 25 жовтня 2010 р.
№ 2042
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів
України від 25 жовтня 2010 р. № 2042 «Про граничну чисельність працівників
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» (Офіційний вісник України,
2010 р., № 84, ст. 2961).
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН



оголошення



оголошення



КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 11 січня 2017 р. № 13
Київ

Про внесення змін до пункту 12 Положення
про порядок передачі об’єктів права
державної власності
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до пункту 12 Положення про порядок передачі об’єктів права державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21
вересня 1998 р. № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної

оголошення

Оголошення
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів
АТ «ЕРДЕ БАНК»
організатором торгів «ІТ-Контракт»
Номер лота
Q3923078579b1199
Q3923078579b1200
Q3923078579b1201
Q3923078579b1202
Q3923078579b1203
Q3923078579b1204
Q3923078579b1205
Q3923078579b1206
Місце проведення аукціону:
Дата проведення аукціону:
Час проведення аукціону:
Детальна інформація по лоту
(параметри, забезпечення,
початкова ціна, правила участі в
аукціоні):

Коротка назва лота/номер кредитного договору
Право вимоги за кредитним договором №05-K
08.02.2008
Право вимоги за кредитним договором №K-213/11
07.10.2011
Право вимоги за кредитним договором №K-27/12
20.03.2012
Право вимоги за кредитним договором №37/07-UAH
30.11.2007
Право вимоги за кредитним договором №K-31/12
26.03.2012
Право вимоги за кредитним договором №K-178/11
04.08.2011
Право вимоги за кредитним договором №11/07-USD
Право вимоги за кредитним договором №K-170/11
25.07.2011
http://torgi.fg.gov.ua:80/prozorrosale
20.02.2017
з 11:00 до 16:00
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/58-erdebank/8960-20022017-202

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Банкова, 39а) розглядає
цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний
банк України» до Чернишова Івана Анатолійовича, Єкатериненка Костянтина Олександровича, Моїсеєнко Ольги Яківни про
стягнення заборгованості.
Відповідачі Чернишов Іван Анатолійович,
1964 р.н., Єкатериненка Костянтин Олександрович, 1987 р.н., Моїсеєнко Ольга Яківна,
1967 р.н., викликаються на 24 січня 2017
року на 09.00 годину до Добропільського
міськрайонного суду, кабінет № 15, для
участі у розгляді справи у відкритому судовому засіданні.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття, повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
у їх відсутність.
Суддя Здоровиця О.В.

оголошення

Пункт 12 викласти в такій редакції:
«12. У разі передачі об’єктів, визначених підпунктом «д» пункту 2 цього Положення, державний орган приватизації у п’ятиденний строк після прийняття рішення
про приватизацію об’єкта повідомляє про це відповідному органу, уповноваженому
управляти державним майном, який у п’ятиденний строк з дня отримання такого
повідомлення приймає рішення про передачу майна підприємства в управління
державному органу приватизації та надає органу приватизації перелік кандидатур
до складу комісії з питань передачі об’єкта, а також повідомляє місцевому органу
виконавчої влади.
Державний орган приватизації у п’ятиденний строк з дня отримання переліку
кандидатур затверджує склад комісії з питань передачі об’єкта і призначає свого
представника головою комісії, до складу якої включаються представники органу,
уповноваженого управляти державним майном, підприємства і органу приватизації.
Передача майна здійснюється в місячний строк з дня прийняття рішення про
приватизацію шляхом оформлення акта приймання-передачі, який складається
на основі даних акта інвентаризації державного підприємства, затвердженого органом, уповноваженим управляти майном, аудиторського висновку та/або результатів внутрішнього аудиту, проведеного органом, уповноваженим управляти
майном, та містить перелік майна, що підлягає приватизації, включно з будівлями,
спорудами, обладнанням, інвентарем, сировиною, продукцією, правами вимог,
боргами, в тому числі зобов’язаннями державного підприємства.
До акта приймання-передачі додаються:
копія статуту (положення) підприємства (у разі наявності);
контракт з керівником підприємства та/або рішення органу, уповноваженого
управляти державним майном, про призначення керівника або виконувача обов’язків керівника підприємства;
правовстановлюючі документи на нерухоме майно та земельні ділянки (у разі
їх наявності);
перелік майна, що не підлягає приватизації та передачі державному органу
приватизації, в тому числі матеріальні носії секретної інформації.».

оголошення



оголошення

від
від

Номер лота
Q3923078537b1373

від
від

Q3923078537b1374

від

Q3923078537b1375
від

від

Місце проведення аукціону:
Дата проведення аукціону:
Час проведення аукціону:
Детальна інформація по лоту
(параметри, забезпечення,
початкова ціна, правила участі
в аукціоні):

Коротка назва лота/номер кредитного договору
Права вимоги за кредитним договором № 145
від 11.12.2006
Права вимоги за кредитним договором № 35 від
01.03.2007
Права вимоги за кредитним договором № 66 від
30.05.2007
http://torgi.fg.gov.ua:80/prozorrosale
20.02.2017
з 11:00 до 16:00
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/119kiyv/8949-2002017-201

ПОВІСТКА
ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового
розслідування
Єрьомін
Дмитро
Олександрович,
15.06.1975 року народження, уродженець м.
Макіївки Донецької області, громадянин України, який проживає за адресою: Донецька
область, м. Макіївка, 48-й квартал, буд. 1, кв.
3, на підставі ст. ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК
України, вам необхідно з’явитися 23.01.2017,
24.01.2017 у період часу з 09.00 до 18.00
годин до кабінету № 509 слідчого управління
прокуратури Донецької області до слідчого
в особливо важливих справах Надежденка
С.В., за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Університетська, 6, для отримання
повідомлення
про
підозру,
проведення слідчих дій, ознайомлення з матеріалами кримінального провадження та
отримання обвинувального акту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
№ 42016050000000669 від 27.07.2016 за ч. 1
ст. 258-3 КК України.

Першотравневий районний суд м. Чернівці викликає Кшевицького Альфреда Станіславовича,
07.04.1962 р.н., останнє відоме місце перебування
за адресою: м. Чернівці, пров. Миру, 4/1, як відповідача у судове засідання по цивільній справі за позовом
Публічного
акціонерного
товариства
комерційного банку «Приватбанк» до Кшевицького
Альфреда Станіславовича про стягнення заборгованості.
Розгляд справи призначено на 01.02.2017 р. о 09
год. 30 хв. у приміщенні Першотравневого районного суду, розташованого за адресою: м. Чернівці,
вул. Головна, 105, каб. № 2.
У разі вашої неявки в судове засідання, справу
буде розглянуто за вашої відсутності.
Суддя І. В. Іщенко

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа №761/30586/16-ц за позовом Лисенко Валерії
Миколаївни до Лисенка Михайла Сергійовича про надання дозволу
на виїзд дитини без згоди батька.
Розгляд зазначеної справи призначено на 24.01.2017 р. об 11.30
год. у Шевченківському районному суді м. Києва. Шевченківський
районний суд міста Києва викликає Лисенка Михайла Сергійовича
(останнє відоме місце проживання: Луганська обл., м. Первомайськ,
вул. Ростовська, 10/27) як відповідача.
Явка до суду обов’язкова. У разі неявки справа буде розглядатися
за наявними в ній доказами.
Суддя В. М. Маліновська



ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 січня 2017 р. № 13
ЗМІНИ,
що вносяться до пункту 12 Положення про порядок передачі
об’єктів права державної власності

Оголошення
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів
ПАТ «АКБ «КИЇВ»
організатором торгів «ІТ-Контракт»

ПОВІСТКА
ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового
розслідування
Безрученко
Юлія
Олександрівна,
12.09.1977 року народження, уродженка м.
Макіївки Донецької області, громадянка України, яка проживає за адресою: Донецька
область, м. Макіївка, вул. Генерала Данилова,
буд. 36, кв. 15, на підставі ст. ст. 133, 135,
290, 297-5 КПК України, вам необхідно з’явитися 23.01.2017, 24.01.2017 у період часу з
09.00 до 18.00 годин до кабінету № 509 слідчого управління прокуратури Донецької області до слідчого в особливо важливих
справах Надежденка С.В., за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Університетська, 6, для отримання повідомлення про
підозру, проведення слідчих дій, ознайомлення з матеріалами кримінального провадження та отримання обвинувального акту у
кримінальному провадженні, внесеному до
Єдиного реєстру досудових розслідувань за
№ 42016050000000653 від 25.07.2016 за ч. 1
ст. 258-3 КК України.

Іллінецький районний суд Вінницької області викликає Колісніченка Віктора Олександровича,
02.10.1994 року народження, останнє відоме місце
проживання: смт Дашів, вул. Козицького, буд. 18, Іллінецького району Вінницької області, в судове засідання як відповідача по цивільній справі
№ 131/1458/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «Приват Банк»
до Колісніченка Віктора Олександровича про стягнення заборгованості.
Судове засідання призначено на 08 год. 30 хв. 21
лютого 2017 року в залі засідань Іллінецького районного суду Вінницької області за адресою: м. Іллінці Вінницької області, вул. Європейська, 28,
22700.
В разі неявки в судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.
Голова суду М. В. Шелюховський



власності» (Офіційний вісник України, 1998 p., № 38, ст. 1405; 2011 р., № 35, ст.
1451; 2012 р., № 79, ст. 3200), зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні спеціального досудового розслідування. Підозрювана Лозова Валентина Сергіївна, 15 квітня 1975 року народження, уродженка
підгоспу «Піщане» Куп’янського району Харківської області, українка, громадянка України,
яка мешкала за адресою: Харківська область, м. Куп’янськ, в’їзд Ювілейний, буд. 4. кв. 15,
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України викликається о 10 год. 00 хв. 23 січня
2017 року до слідчого СВ Куп’янського відділу поліції ГУНП в Харківській області Редько
О.Р. за адресою: Харківська область, м. Куп’янськ, вул. Харківська, 14, каб. 207, для вручення
повідомлення про підозру та відкриття та надання доступу до матеріалів кримінального провадження, а також проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні
№ 12014220370001127. Поважні причини неприбуття особи на виклик слідчого згідно зі статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття підозрюваного передбачені статтями 139, 323
КПК України.

оголошення



ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового
розслідування
Підозрюваному Неєру Віктору Іонатановичу,
14.04.1955 р.н., який зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Новогродівка, вул. Мічуріна, буд. 6,
кв. 47, на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам
необхідно з’явитися «23», «24» та «25» січня 2017 року,
у період часу з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. до каб. №
6 3-го відділення (з дислокацією в м. Краматорськ) слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області,
до слідчого Бичкова М.С., за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, буд.56А, для проведення слідчих (процесуальних) дій за
Вашою участю у кримінальному провадженні №
22015050000000334 від 07.08.2015 року, за підозрою
Вас у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.

ПОВІСТКА
ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового
розслідування
Резникова
Лілія
Володимирівна,
25.07.1958 року народження, уродженка м.
Донецька Донецької області, громадянка України, яка проживає за адресою: Донецька
область, м. Донецьк, вул. Арістова, буд. 1
(гуртожиток), на підставі ст. ст. 133, 135, 290,
297-5 КПК України, вам необхідно з’явитися
23.01.2017, 24.01.2017 у період часу з 09.00
до 18.00 годин до кабінету № 509 слідчого
управління прокуратури Донецької області до
слідчого в особливо важливих справах Надежденка С.В., за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Університетська, 6,
для отримання повідомлення про підозру,
проведення слідчих дій, ознайомлення з матеріалами кримінального провадження та отримання
обвинувального
акту
у
кримінальному провадженні, внесеному до
Єдиного реєстру досудових розслідувань за
№ 42016050000000651 від 25.07.2016 за ч. 1
ст. 258-3 КК України.

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» в рамках реалізації
«Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки
енергоблоків атомних електростанцій» за кредитні кошти
ЄБРР/Євратом проводить відкриті міжнародні торги на закупівлю товарів і супутніх послуг за «Принципами та правилами закупівель товарів, робіт і послуг ЄБРР» на:
• заміну вимикачів 6 кВ в каналах СБ і СВБ загальностанційних і блочних схем власних потреб (ВП);
• модернізацію схем РЗА систем живлення власних потреб 6 кВ;
• модернізацію розподільчих пристроїв 0,4 кВ;
• модернізацію схем РЗА із впровадженням реле на мікроелектронній базі (№ RFP-15201-15204-1520615208-114-GOODS-1).
«Запрошення до участі в торгах» опубліковано на сайтах
ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» http://energoatom.kiev.ua та ЄБРР
http://ebrd.com.
Контактні телефони ГУП КзПБ: +380 (44) 277-79-87,
+380 (44) 206-97-97. E-mail: pmu@direkcy.atom.gov.ua.



ПОВІСТКА
ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового
розслідування
Стратейчук
Людмила
Зиновіївна,
30.07.1968 року народження, уродженка м.
Макіївки Донецької області, громадянка України, яка проживає за адресою: Донецька
область, м. Донецьк, вул. Артема, буд. 167,
кв. 13, на підставі ст. ст. 133, 135, 290, 297-5
КПК України, вам необхідно з’явитися
23.01.2017, 24.01.2017 у період часу з 09.00
до 18.00 годин до кабінету № 509 слідчого
управління прокуратури Донецької області до
слідчого в особливо важливих справах Надежденка С.В., за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Університетська, 6,
для отримання повідомлення про підозру,
проведення слідчих дій, ознайомлення з матеріалами кримінального провадження та отримання
обвинувального
акту
у
кримінальному провадженні, внесеному до
Єдиного реєстру досудових розслідувань за
№ 42016050000000650 від 25.07.2016 за ч. 1
ст. 258-3 КК України.

Дворічанський районний суд Харківської області викликає Сябрука Андрія Олександровича, 1990 року народження,
останнє відоме місце реєстрації: с. Великий Виселок, вул.
Центральна (колишня Жовтнева), буд. 18, кв. 2, Дворічанського району, Харківської області, як відповідача в судове
засідання по цивільній справі № 618/769/16-ц, провадження
№ 2/618/20/17 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Сябрука
Андрія Олександровича про стягнення заборгованості, призначене на 26 січня 2017 року о 09.00 год. Судове засідання
відбудеться в залі № 1 приміщення Дворічанського районного суду Харківської області за адресою: смт Дворічна, вул.
Осіння, 1, Дворічанського району, Харківської області.
За неможливості явки відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки. У разі неявки до суду в зазначений день та час без поважних причин, неповідомлення
про причини неявки, справа буде розглянута за відсутності
відповідача на підставі наявних доказів із постановленням
заочного рішення.

Втрачений диплом спеціаліста КВ № 43792302 від
31 травня 2012 р., додатки до
нього та додатки до диплому
бакалавра № 41739114, видані
Національним технічним університетом України «Київським
Політехнічним
Інститутом»
Калініченку Борису Ігоровичу,
вважати недійсними.

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

Суддя Є. А. Рябоконь
Білоцерківський міськрайонний суд викликає як відповідача Костюченко Світлану
Вікторівну по цивільній справі
№ 357/12009/16-ц за позовом
КП БМР «Білоцерківтепломережа» про стягнення заборгованості на 03.02.2017 року на
09 год. 00 хв., м. Біла Церква,
вул. Першотравнева, 4а, зал суду
№ 4.

Суддя О. В. Бондаренко
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оголошення
Інформаційне повідомлення АТ «УкрСиббанк»
АТ «УкрСиббанк» повідомляє про внесення до ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ АТ «УКРСИББАНК» З МОЖЛИВІСТЮ ВІДКРИТТЯ ТА РОЗРАХУНКОВО-КАСОВОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ КАРТКОВИХ (ПОТОЧНИХ) РАХУНКІВ, опублікованих
в газеті «Голос України», № 164 (4414) від 30.08.2008 р., з усіма наступними змінами та доповненнями (надалі - Правила), наступних
змін, а саме:
1. Розділ ІІ Правил «Спеціальні терміни, що використовуються в
Розділі ІІ» доповнити абзацами 10 – 14 наступного змісту:
«Продукти Банку» (або «Сервіси) – послуги Банку щодо відкриття
та ведення поточних, у тому числі карткових, та вкладних рахунків
клієнтів Банку, здійснення їх розрахунково-касового обслуговування,
залучення коштів у депозити та надання і обслуговування кредитів, а
також інші послуги/набір банківських послуг, що надаються Банком
клієнтам.
«система Star24» (або «СДБО») – комплексна система дистанційного обслуговування Банку за допомогою доступу через канали
зв’язку, зокрема мережі Інтернет, мобільного телефону тощо, призначена для управління, контролю та отримання клієнтами Банку інформації щодо Продуктів Банку, зокрема щодо укладених
Позичальниками Кредитних договорів та стану обслуговування заборгованості за ними.
Для отримання Позичальниками доступу до системи Star24 використовуються Особистий ключ (логін) та Особистий пароль.
«засоби ідентифікації та аутентифікації» - по тексту Правил разом
Особистий ключ та Особистий пароль.
«Особистий ключ» (або «SMID») – унікальний десятизначний цифровий ідентифікатор (логін) Позичальника, що використовується для
ідентифікації Позичальника у якості клієнта Банку як при особистому
контакті зі співробітниками Банку (у відділенні Банку), так і при використанні дистанційних банківських послуг (дзвінки до інформаційнодовідкової служби Банку, керування рахунками, отримання інформації
щодо здійснених операцій з використанням системи Star24 через Інтернет, тощо). Особистий ключ друкується на картці клієнта Банку,
якому відповідно до договорів, укладених з Банком відкрито картковий(-і) рахунок(-нки) та/або на екземплярі Кредитного договору Позичальника та/або видається Банком Позичальнику у відділенні Банку.
Чинним вважається Особистий ключ, наданий Банком Позичальнику
останнім. Даний термін не є тотожним терміну «Особистий ключ», що
використовується у Законі України «Про електронний цифровий підпис»;
«Особистий пароль» – унікальний цифровий пароль клієнта Банку
(Позичальника), що разом з Особистим ключем використовується для
входу в систему Star24. Особистий пароль встановлюється самостійно
клієнтом Банку (Позичальником) при першому вході в систему Star24
і відомий лише клієнту Банку (Позичальнику). Особистий пароль для
першого входу в систему Star24 надсилається Банком на персональний безпечний номер мобільного телефону, повідомлений Позичальником Банку в письмовій формі (шляхом надсилання
SMS-повідомлення);
«Інструкції» – Інструкції користувача системи Star24 для клієнтів
Банку-фізичних осіб, які розміщені в мережі Інтернет за адресою
www.my.ukrsibbank.com. Сторони погоджуються вважати Інструкції
додатком до Договору, що становить його невід’ємну частину.
2. викласти пункт 9.11. Розділу І даних Правил у наступній редакції:
«9.11. Строк дії Договору встановлюється з дати його укладення
(дати підписання Договору Сторонами), а в частині обслуговування в
системі Star24 – з моменту відповідного підключення до системи
Star24 в порядку, визначеному Договором, до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором, якщо інше не передбачено
Договором.»
3. викласти пункт 7.1.5. Розділу ІІ Правил «Спеціальні умови для
Договорів типу Б» у наступній редакції:
«7.1.5. Сторони домовились, що користуючись Кредитною карткою
при купівлі товарів на території Партнерів Банку , Позичальнику можуть бути встановлені окремі умови користування кредитними коштами в рамках суми кредитних коштів, що спрямовуються на оплату
товару (зокрема пільгова процента ставка, окремий графік погашення
частини кредиту), про що Сторони укладають додаткову угоду до Кредитного договору. При цьому такий метод користування Позичальником кредитними коштами Банку надалі по тексту цих Правил
іменуватиметься «спеціальний платіжний план». При цьому, у випадку
наявності на Картковому рахунку Позичальника суми власних коштів
на момент здійснення операції за методом «спеціальний платіжний
план», виконується автоматичне погашення останнього платежу
(згідно графіку платежів) та/або його частини на всю суму залишку
власних коштів. Якщо сума власних коштів більша або дорівнює заборгованості за операцією «спеціальний платіжний план», здійснюється повне дострокове погашення даної заборгованості.»
4. викласти абзаци 1- 6 пункту 7.1.7. Розділу ІІ Правил «Спеціальні
умови для Договорів типу Б» у наступній редакції:
«7.1.7. Мінімальна сума поповнення карткового рахунку розраховується Банком в Білінгову дату за формулою:
С = П+О+Н де, С – мінімальна сума поповнення, П – сума поповнення за поточний період, О – сума непогашеного несанкціонованого
овердрафту (у разі наявності); Н – сума не здійснених Позичальником
обов’язкових поповнень попередніх періодів (у разі наявності).
Сума П (поповнення за поточний період) розраховується як сума
3-х складових частин:
1) 100% нарахованих процентів та комісій за розрахунковий період,
2) платежу Позичальника на погашення заборгованості за операцією «спеціальний платіжний план» згідно Графіку платежів, зазначеному у додатковій угоді до Кредитного договору, що укладається
відповідно до п.7.1.5. цих Правил (у разі її укладання) та у щомісячних
виписках про операції на Картковому рахунку,
3) певний %, зазначений в Кредитному договорі, від заборгованості
за кредитом за виключенням із цієї заборгованості суми Н (не здійснених Позичальником обов’язкових поповнень попередніх періодів)
та заборгованості за операцією «спеціальний платіжний план».»
5. викласти абзац 1 пункту 7.1.8. Розділу ІІ Правил «Спеціальні
умови для Договорів типу Б» у наступній редакції:
7.1.8.Позичальник доручає Банку з метою сплати нарахованих процентів, комісій, платежів за операцією «спеціальний платіжний план»
та інших платежів за користування Кредитною карткою здійснювати
договірне списання грошових коштів з рахунків Позичальника, відкритих у Банку в порядку, передбаченому Кредитним договором. Списання здійснюється в дату зарахування коштів Позичальником у
межах зарахованої суми. Черговість погашення заборгованості Позичальника визначається в п.7.2.12. цих Правил.»
6. викласти пункт 7.1.15. Розділу ІІ Правил «Спеціальні умови для
Договорів типу Б» у наступній редакції:
«7.1.15. У випадку наявності заборгованості Позичальника на дату
закінчення строку дії ліміту кредитування заборгованість Позичальника може бути переведена до типу «спеціальний платіжний план», а

саме розподілена на певну кількість рівних (ануїтетних) платежів із
визначенням графіку їх погашення.»
7. доповнити Розділ ІІ Правил «Спеціальні умови для Договорів
типу Б» підрозділом 9 «Обслуговування в системі Star 24» наступного
змісту:
«9. Обслуговування в системі Star 24
9.1. Особливості обслуговування Позичальника в системі Star 24
(за Договорами типу Б)
9.1.1. Для цілей застосування цих Правил Банк за допомогою системи Star 24 здійснює дистанційне обслуговування Позичальника та
забезпечує обмін технологічною та іншою інформацією між Сторонами в частині надання Позичальнику інформації щодо отриманих на
умовах цих Правил та Кредитного(-их) договору(-ів) кредитів та інформації з питань обслуговування Позичальником кредитів, зазначених у цьому пункті Правил.
9.1.2. Обслуговування в системі Star24 та надання інших послуг
здійснюється відповідно до Договору, в тому числі Інструкцій, та
вимог законодавства за допомогою усіх можливих сервісів системи
Star24, що впроваджені в Банку або будуть впроваджені в майбутньому, у рамках встановлених Банком лімітів.
9.1.3. Банк має право в односторонньому порядку вносити зміни
до Інструкцій. У випадку внесення змін Банк розміщує Інструкцію (з
урахуванням змін) на сайті Банку www.my.ukrsibbank.com та/або повідомляє про це Позичальника засобами системи Star24. Користування Позичальником системою Star24 після внесення змін до
Інструкції вважається згодою Позичальника щодо продовження обслуговування за Договором з урахуванням внесених змін до Інструкцій.
9.1.4. У випадку, якщо станом на дату укладення Договору між Банком та Позичальником уже укладено окремий договір дистанційного
банківського обслуговування, положення цього Договору щодо обслуговування в системі Star24 застосовуються до Позичальника в частині, що не суперечить договору дистанційного банківського
обслуговування.
9.1.5. Доступ до системи Star24 надається тільки повнолітнім дієздатним фізичним особам, що користуються Продуктами Банку і здійснюють їх обслуговування через систему Star24 особисто. Дистанційне
банківське обслуговування за довіреністю не здійснюється.
9.1.6.Банк підключає Позичальника до системи Star24 з дати отримання Позичальником Особистого ключа та Особистого пароля у порядку, встановленому Договором, у т.ч. Інструкціями.
9.1.7. Сторони домовились, що обслуговування в системі Star24
для цілей цих Правил здійснюється з використанням Особистого
ключа та Особистого пароля.
9.1.8. Позичальникам, яким до дати оформлення Кредитного договору не було надано доступ до системи Star24 на підставі раніше
укладеного з Банком договору дистанційного банківського обслуговування, Особистий ключ надається Банком при оформленні Кредитного договору шляхом зазначення Особистого ключа на екземплярі
Кредитного договору Позичальника.
У випадку необхідності заміни Особистого ключа (у випадку блокування за ініціативою Позичальника або Банку) Позичальник звертається до Контакт-центру для отримання інформації щодо порядку
отримання нового Особистого ключа. При цьому, чинним вважається
Особистий ключ, наданий Банком Позичальнику останнім.
9.1.9. З метою отримання Особистого пароля для першого входу
до системи Star 24, в тому числі і після його зміни, Позичальник надає
Банку персональний номер мобільного телефону у порядку, передбаченому п. 7.4.10. Розділу ІІ даних Правил, та підтверджує, що такий
номер є персональним та безпечним для отримання повідомлень, що
містять у собі конфіденційну інформацію.
У разі необхідності заміни персонального номеру мобільного телефону на інший або у випадку, якщо такий номер мобільного телефону
не був зазначений у Кредитному договорі, Позичальник має звернутись до Контакт-центру для отримання інформації щодо порядку заміни або встановлення(надання) персонального номеру мобільного
телефону.
9.1.10.Позичальник оплачує надані Банком за допомогою системи
Star24 послуги за Договором у розмірі згідно з Тарифами Банку, що
діють у відповідності до умов (порядку), встановлених Договором.
9.1.11.Обслуговування Продуктів Банку за допомогою системи
Star24 передбачає направлення Позичальником до Банку інформаційних запитів щодо проведених операцій, їх обробку Банком та отримання Позичальником інформації за Продуктами Банку відповідно
до Договору.
9.1.12. Інформаційні запити до Банку, що формуються Позичальником із використанням системи Star24, повинні містити усі обов’язкові реквізити, що визначені вимогами Договору, зокрема Інструкцій,
та законодавства. Інформаційні запити до Банку, які не містять необхідних реквізитів, передбачених Договором та/або законодавством,
Банком не розглядаються та в обробку не приймаються.
9.1.13. Сторони визнають достатнім та безпечним метод захисту
каналів передачі даних за допомогою системи Star24 та приймає на
себе ризики використання вказаного методу захисту, що підтверджується підписом Позичальника під цим Договором.
9.1.14. Своїм підписом під Кредитним договором або відповідним
документом Позичальник визнає та приймає на себе ризики користування системою Star24 із застосуванням Особистого ключа та Особистого пароля, передбачених цими Правилами, та забезпечує
особисте використання та запобігання їх використанню третіми особами.
9.1.15. Сторони визнають як єдину шкалу часу при роботі з системою Star24 київський час. Контрольним є час системних годинників
апаратних засобів Банку.
9.1.16. У випадках компрометації, несанкціонованого доступу,
втрати, викрадання засобів ідентифікації та аутентифікації та/або персонального номеру мобільного телефону або в разі виникнення такої
підозри чи загрози Позичальник негайно припиняє використання системи Star24, вживає термінових заходів щодо блокування скомпрометованих засобів ідентифікації та аутентифікації чи персонального
номеру мобільного телефону та негайно повідомляє про це Контактцентр будь-яким зручним способом, а також Банк у найкоротший термін – письмово.
9.1.17. У випадках компрометації, несанкціонованого доступу,
втрати, викрадання засобів ідентифікації та аутентифікації та/або персонального номеру мобільного телефону, зазначеного в Договорі
(Кредитному договорі або у відповідному документі), або в разі виникнення такої підозри чи загрози Банк негайно припиняє проведення
обслуговування Позичальника в системі Star24, вживає термінових
заходів щодо блокування скомпрометованих засобів ідентифікації та
аутентифікації та повідомляє про це Позичальника будь-яким зручним способом.
9.1.18. Після повідомлення Позичальником Контакт-центру про
випадок (або виникнення підозри чи загрози) компрометації, несанкціонованого доступу, втрати, викрадання засобів ідентифікації та ау-

тентифікації та/або персонального номеру мобільного телефону Банк
протягом 2-х годин вживає всіх необхідних заходів для повного блокування засобів ідентифікації та аутентифікації Позичальника. До моменту блокування засобів ідентифікації та аутентифікації, в тому числі
протягом часу, необхідного для повного блокування засобів ідентифікації та аутентифікації, Банк не несе відповідальності за дії Позичальника, що здійснені в системі Star24 з використанням засобів
ідентифікації та аутентифікації Позичальника.
9.2.Права та обов’язки Сторін за Договорами типу Б при обслуговуванні в системі Star24
9.2.1. Банк має право:
9.2.1.1. Здійснювати обслуговування Позичальника в системі
Star24 відповідно до Договору, в тому числі Інструкцій, та вимог законодавства.
9.2.1.2. Запроваджувати нові програмно-технічні та технологічні
засоби з метою поліпшення функціонування системи Star24.
9.2.1.3. Здійснювати постійне блокування Особистого пароля та
Особистого ключа за власною ініціативою та за ініціативою Позичальника у порядку, встановленому Договором, у тому числі Інструкціями.
9.2.1.4. Надсилати повідомлення, та/або надавати інформацію Позичальнику з питань обслуговування Позичальника в системі Star24,
в тому числі конфіденційну інформацію та інформацію, що містить
банківську таємницю, за телефоном, що зазначений в Кредитному
договорі та/або наданий Позичальником Банку в письмовій формі (в
анкеті, що оформлюється Позичальником при зверненні до Банку для
отримання кредиту та/або в анкеті, що оформляється Позичальником
в рамках ідентифікації/реідентифікації згідно внутрішніх процедур
Банку та/або в заяві на зміну засобу ідентифікації або при оформленні
відповідного запиту в банкоматі Банку, або в іншому договорі/заяві
Позичальника, що дає Позичальнику право користуватися послугами
Банку за допомогою системи Star24) та/або за телефоном, повідомленим Позичальником при зверненні Позичальника до Контакт-центру Банку та зафіксованим в системі Банку.
9.2.2. Банк зобов’язаний:
9.2.2.1. Надавати консультації Позичальнику з приводу обслуговування Позичальника та роботи в системі Star24 за телефоном, вказаним на сайті Банку.
9.2.2.2. Підключити Позичальника до системи Star24, здійснювати
обслуговування Позичальника за допомогою системи Star24 та передати йому Особистий ключ та Особистий пароль у порядку, визначеному Договором.
9.2.2.3.Надсилати SMS-повідомлення Позичальнику, що містять
Особистий пароль, на персональний номер мобільного телефону Позичальника.
9.2.2.4. Обробляти за допомогою засобів системи Star24 інформаційні запити Позичальника та виконувати їх за умови дотримання Позичальником правил оформлення і передачі таких запитів, а також
процедури їх захисту шляхом використання засобів ідентифікації та
аутентифікації.
9.2.2.5. За зверненням Позичальника будь-яким можливим способом, впровадженим в системі Star24 та передбаченим Інструкціями,
здійснювати постійне блокування (без можливості поновлення) діючих Особистого ключа та Особистого пароля.
9.2.2.6.У разі звернення Позичальником до Банку щодо заміни засобів ідентифікації та аутентифікації, у порядку, передбаченому Договором, виконати наступні дії відповідно до такої заяви:
• згенерувати та забезпечити Позичальника новими засобами ідентифікації та аутентифікації та/або
• внести зміни до системи Star24 та надсилати інформаційні повідомлення, на персональний номер мобільного телефону.
Забезпечення Позичальника новим Особистим ключем можливе
лише у разі здійснення постійного (без можливості поновлення) блокування Банком або Позичальником існуючого Особистого ключа.
9.2.2.7.Інформувати Позичальника про внесення змін до Інструкцій
та/або зміну режиму роботи в системі Star24 згідно з умовами Договору.
9.2.3. Позичальник має право:
9.2.3.1. Отримувати послуги у межах можливостей системи Star24
відповідно до умов Договору.
9.2.3.2. Отримати Особистий ключ в порядку, передбаченому Договором.
9.2.3.3. У разі необхідності ініціювати постійне, без можливості поновлення, блокування Особистого пароля та/або Особистого ключа
усіма можливими способами, впровадженими в системі Star24 та передбаченими Інструкціями.
9.2.3.4. У разі блокування Особистого ключа або Особистого пароля
отримати новий Особистий ключ та/або пароль у порядку, передбаченому Договором.
9.2.3.5. Припиняти дію існуючих послуг, що надаються за допомогою системи Star24, шляхом підписання між Сторонами додаткової
угоди щодо внесення змін до Договору у відділенні Банку, в якому
Позичальником було укладено Договір.
9.2.3.6. Здійснювати зміну персонального номеру мобільного телефону Позичальника на новий у порядку, передбаченому Договором.
9.2.4. Позичальник зобов’язаний:
9.2.4.1. Дотримуватись усіх технічних, організаційних, правових та
інших вимог, встановлених Банком щодо роботи з системою Star24
відповідно до цього Договору, Інструкцій та вимог законодавства.
9.2.4.2. При використанні системи Star24 Позичальник зобов’язується виконувати вимоги та рекомендації Банку з питань інформаційної безпеки, що наведені в Інструкціях.
Забезпечити збереження засобів ідентифікації та аутентифікації в
системі Star24 таким чином, щоб виключити розголошення інформації та їх використання третіми особами. Не передавати та не розголошувати Особистий ключ та Особистий пароль іншим особам,
відповідати за їх зберігання та використання.»
Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення
в офіційному друкованому виданні, а саме: 20.01.2017 р.
Датою початку дії змін до Правил є 20.01.2017 р.
Заступник Голови Правління –
Начальник Юридичного департаменту

С. М. Панов

Банківська та Генеральна ліцензія № 75, видані НБУ 05.10.2011 року. Усі види банківських послуг.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє,
що по цивільних справах за позовами ПАТ КБ «Приватбанк» до:
29.04.2016 р.
Єфремов Володимир Анатолійович, справа № 409/593/16-ц
11.10.2016 р.
Костюкова Тетяна Генадіївна, справа № 409/593/16-ц
Ковальов Ілля Іванович, справа № 409/1588/16-ц
Соловей Олексій Михайлович, справа № 409/1306/16-ц
Мухтарова Людмила Іванівна, справа № 409/1318/16-ц
12.10.2016 р.
Хорошилов Максим Ігорович, справа № 409/1689/16-ц
13.10.2016 р.
Зубенко Євген Юрійович, справа № 409/2252/16-ц
1.11.2016 р.
Косенко Максим Миколайович, справа № 409/1670/16-ц
7.11.2016 р.
Лемтюгов Олександр Олександрович, справа №409/2379/16-ц
Сліченко Ігор Борисович, справа №409/2373/16-ц
Рабінович Ігор Михайлович, справа №409/2363/16-ц
Іванов Михайло Павлович, справа №409/2362/16-ц
Михайлова Олена Іванівна, справа №409/2372/16-ц
Бєляєва Інна Михайлівна, справа №409/2305/16-ц
Борисюк Сергій Вікторович, справа №409/1292/16-ц
15.11.2016 р.
Левін Олексій Олександрович, справа № 409/2374/16-ц
Щуров Олександр Миколайович, справа №409/2367/16-ц
Ляшенко Наталія Петрівна, справа №409/2378/16-ц
Шушпанов Микола Петрович, справа №409/2381/16-ц
23.11.2016 р.
Бобир Олена Михайлівна, справа №409/2364/16-ц
Кравченко Олександр Олександрович, справа №409/2365/16-ц
Черепахіна Наталія Володимирівна, справа №409/2254/16-ц
06.12.2016 р.
Полчкова Ірина Володимирівна,справа №409/1693/16-ц
Мокляк Валентина Володимирівна,справа №409/1594/16-ц
Сафонова Ірина Володимирівна,справа №409/2310/16-ц
12.12.2016 р.
Горячева Алла Олександрівна, справа № 409/2248/16-ц
21.12.2016 р.
Скапенко Вячеслав Валерійович, справа №409/2651/16-ц
Сабініна Ольга Генадіївна, справа № 409/2722/16-ц
22.12.2016 р.
Криворученко Тетяна Володимирівна, справа №409/2666/16-ц
Стрігунова Надія Василівна, справа №409/2309/16-ц
Сєряк Олександр Олександрович, справа № 409/2307/16-ц
Суддя О. Ю. Максименко
17.11.2016 р.
Дорофеева Вікторія Володимирівна, справа №409/1922/16-ц
Мартиненко Любов Василівна, справа №409/1921/16-ц
Козінцев Володимир Володимирович, справа №409/1880/16-ц
Афанасьєва Світлана Миколаївна, справа №409/1851/16-ц
21.11.2016 р.
Карпов Валерій Володимирович, справа №409/1831/16-ц
Біц Ірина Валентинівна, справа №409/1835/16-ц
Рожнов Микола Сергійович, справа №409/1858/16-ц
16.12.2016 р.
Маринич Тетяна Миколаївна, справа №409/1948/16-ц
Руда Світлана Володимирівна, справа №409/1938/16-ц
Третьяков Ігор Анатолійович, справа №409/1936/16-ц
Котова Марина Анатоліївна, справа №409/1945/16-ц
Лапчевська Тетяна Вікторівна, справа №409/1969/16-ц
Манукян Аіда Мнацаканівна, справа №409/1943/16-ц
Виговський Віктор Вікторович, справа №409/1942/16-ц
Суддя В. С. Полєно
13.10.2016 р.
Цупікова Валентина Вікторівна, справа № 409/2002/16-ц
16.12.2016 р.
Гончарова Яна Геннадіївна, справа № 409/2566/16ц
26.12.2016 р.
Сушилова Інна Володимирівна, справа №409/2659/16-ц
Лихобабіна Олена Петрівна, справа №409/2668/16-ц
Головенко Ірина Анатоліївна, справа №409/2653/16-ц
28.12.2016 р.
Дятлов Олексій Генадійович, справа №409/2662/16-ц
Ветух Людмила Михайлівна, справа №409/2661/16-ц
Завада Валентин Леонтійович, справа №409/2663/16-ц
Дурнєв Микола Іванович, справа №409/2657/16-ц
Малько Олег Миколайович, справа №409/2656/16-ц
Горбачова Віра Олександрівна, справа №409/2665/16-ц
Челишев Сергій Сергійович, справа №409/2660/16-ц
29.12.2016 р.
Сажнєва Людмила Іванівна, справа № 409/2726/16-ц
Суддя О. Г. Третяк
про стягнення заборгованості судом були ухвалені заочні рішення, позовні вимоги задоволені повністю або частково.
Одночасно роз`яснюємо відповідачам по справах, що заочне рішення може бути переглянуто Білокуракинським районним судом
Луганської обл. шляхом подання відповідачем заяви про перегляд
заочного рішення до цього суду протягом десяти днів з дня опублікування цього оголошення.

Вінницький міський суд Вінницької області викликає як відповідача Альтібта Алі Абедалхалека, в
судове засідання, яке відбудеться 30.01.2017 року
о 09 год. 30 хв. в складі головуючого судді Гриневича B. C. (зал с/з № 38, вул. Грушевського, 17,
м. Вінниця), по цивільній справі № 127/24775/16-ц
за позовною заявою ПАТ КБ «Приватбанк» до Альтібта Алі Абедалхалека про стягнення заборгованості. У випадку неявки, справа буде розглянута без
участі відповідача.

Гончар Алла Володимирівна викликається до Хмельницького міськрайонного суду (вул. Героїв Майдану,
54, поверх 4, кабінет 412) в судове засідання на 02 лютого 2017 року о 17 годині 30 хвилин як відповідачка
для судового розгляду цивільної справи за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Гончар Алли Володимирівни
про стягнення заборгованості. У випадку неявки відповідачки судовий розгляд справи буде проведено за її
відсутності на підставі наявних в матеріалах справи доказів. В разі неможливості явки на вказану дату за вказаною адресою відповідачка зобов’язана повідомити
суд про причини неявки.

Обухівський районний суд Київської області по цивільній справі 2-114/17 за позовом ПАТ КБ «Приват
Банк» викликає як відповідача Лаліані Йосифа Едвардовича на 26 січня 2017 року на 09 годину 00 хвилин.
Судове засідання відбудеться під головуванням
судді Потабенко Л.В., в приміщенні Обухівського
районного суду Київської області, що розташоване за
адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, б. 20.
В разі неявки відповідача в судове засідання справа
буде розглянута у його відсутність на підставі наявних
у справі доказів.

Суддя О. В. Козак

Суддя Л. В. Потабенко

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205,
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну справу
№ 2/229/1378/2016 за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційного банку «Приватбанк» до Махна
Валерія Леонтійовича про стягнення заборгованості. Відповідач у справі Махно Валерій Леонтійович, 25 квітня
1960 року народження (останнє місце проживання:
м. Дружківка, Донецька обл., вул. Радченко, 38, кв. 302),
викликається на 26 січня 2017 р. на 16.00 годину до суду,
зал судового засідання № 1 для участі у розгляді справи
по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. В разі неявки відповідача справа
буде розглянута у його відсутності.

Дзержинський міський суд Донецької області
(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну
справу за позовом ТОВ «Порше Мобіліті» до Дубравіна
Олександра Степановича про стягнення заборгованості. Відповідач по справі Дубравін О. С. (зареєстрований за адресою: 83003, м. Донецьк, просп.
Ленінський, 33/6), викликається на 23 січня 2017 року
на 14.00 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 за його відсутності.

Тульчинський районний суд Вінницької області викликає Колоса Юрія Анатолійовича, 04.10.1982 року народження, останнє відоме місце проживання, за адресою: вул.
Менделєєва, 15, м. Тульчин, Вінницька область, як відповідача по цивільній справі № 148/2231/16-ц за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Колоса Юрія Анатолійовича про
стягнення заборгованості.
Судовий розгляд справи призначено на 31.01.2017 р. о
09.00 год. за адресою: вул. Перемоги, 16, м. Тульчин, Вінницька область.
В разі неявки відповідача справу може бути розглянуто
за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя А. Л. Гонтар

Суддя Н. В. Нємиш

Суддя О. В. Саламаха

Южноукраїнський міський суд Миколайовської
області викликає в судове засідання на 06.02.2017 р.
о 08.30 год., за адресою: Миколаївська область
м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3-А до
судді Савіна О. І. як відповідача Гринько Василя
Михайловича у цивільній справі № 486/1177/16-ц
за позовною заявою ПАТ КБ «Приват Банк» до
Гринько Василя Михайловича про стягнення заборгованості.
В разі неявки відповідача, справу буде розглянуто без його участі, за наявними доказами у
справі.

Горностаївський районний суд Херсонської області
викликає Дмитренка Ігоря Миколайовича в судове засідання, яке відбудеться 24 січня 2017 року о 09.00 годині для розгляду цивільної справи № 655/843/16-ц за
позовом Товариства з обмеженою відповідальністю
«ОТП Факторинг Україна» до Дмитренка Ігоря Миколайовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Адреса суду: Херсонська область, смт Горностаївка, вул. Торгова, 10. Явка відповідача обов’язкова. У разі неявки відповідача в судове засідання,
справа буде розглянута за його відсутності, на підставі
наявних у справі доказів.

Сандульський Владислав Вячеславович, житель
м. Тульчина, Вінницької області, вул. Леонтовича, 12, викликається 27 січня 2017 року на 13 год. 30 хв. в судове
засідання до Тульчинського районного суду Вінницької області (м. Тульчин, вул. Перемоги, 16) як відповідач по цивільній справі за позовом ПАТ «КБ «Приватбанк» до нього
про стягнення заборгованості.
Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України, з опублікуванням
оголошення про виклик, відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи.
Відповідно до ч. 2 ст. 305 ЦПК України неявка сторін або
інших осіб, які беруть участь у справі, належним чином повідомлених про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.

Суддя Посунько Г. А.

Суддя А. П. Карнаух

Білоцерківський міськрайонний суд Київської
області викликає Невєрову Галину Олександрівну,
Невєрова Олександра Юрійовича по цивільній
справі № 357/10554/16-ц за позовом Комунального
підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» до Невєрової Галини Олександрівни, Невєрова Олександра Юрійовича, про
стягнення боргу за надані послуги з опалення та підігріву води на 24 січня 2017 року на 10 год. 00 хв.
Адреса суду: м. Біла Церква, вул. Першотравнева,
4а, зал суду № 4.
Суддя О. В. Бондаренко

Білоцерківський міськрайонний суд (09100, м. Біла Церква, вул. Першотравнева, 4-а, зал судового засідання № 6,
суддя Цуранов А. Ю) викликає як відповідачку Єрмоліну
Тетяну Григорівну по цивільній справі за позовом Комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» до Єрмоліної Тетяни Григорівни
про стягнення боргу, розгляд вищезазначеної справи призначено на 1 лютого 2017 року о 14 год. 00 хв.
У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута
за вашої відсутності на підставі наявних у справі доказів.
З опублікуванням у пресі оголошення про виклик відповідачка вважається повідомленою про час та місце розгляду справи згідно з вимогами ст. 74 ЦПК України.

Зарічний районний суд м. Суми відповідно до ч. 9 ст. 74
ЦПК України викликає Порядіна Вадима Борисовича, 11
травня 1961 року народження, останнє відоме місце проживання: м. Суми, пров. Громадянський, 1, як відповідача у цивільній справі за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приватбанк» до Порядіна Вадима Борисовича про стягнення заборгованості за кредитним договором, в судове засідання на 31 січня 2017 року на
09.00 годину за адресою: м. Суми, вул. Академічна, 13, кабінет № 506, головуючий по справі суддя Кривцова Г. В.
До зазначеної дати відповідачу пропонується надати пояснення або заперечення на позов та докази на їх підтвердження. У разі неявки відповідача справа буде
розглядатися у його відсутність в заочному порядку.

Подільський районний суд м. Києва повідомляє,
що розгляд цивільної справи №758/14815/15-ц за
позовом Астаф’євої Алли Іванівни до Астаф’єва
Ярослава Костянтиновича, третя особа — ЖБК
«Автомат-4» про визнання права власності на частину квартири відбудеться 24.01.2017 року о 17
год. в приміщенні суду (м. Київ, вул. Хорива, 21,
каб. 17) під головуванням судді Неганової Н. В.
Роз’яснюємо, що відповідач має право видати
довіреність іншій особі для представлення своїх інтересів в суді, у разі неявки відповідача справу буде
розглянуто у його відсутність.

Білоцерківський міськрайонний суд (09100, м. Біла Церква, вул. Першотравнева, 4-а, зал судового засідання № 6,
суддя Цуранов А. Ю.) викликає як відповідача Нікітіна Валерія Михайловича по цивільній справі за позовом Комунального підприємства Білоцерківської міської ради
«Білоцерківтепломережа» до Нікітіна Валерія Михайловича про стягнення боргу. Розгляд вищезазначеної справи
призначено на 3 лютого 2017 року о 10 год. 30 хв.
У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута
за вашої відсутності на підставі наявних у справі доказів.
З опублікуванням у пресі оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи згідно з вимогами ст.74 ЦПК України.

Роздільнянський районний суд Одеської області викликає на судове засідання Єпур Тетяну Андріївну, не
зареєстровану в Роздільнянському районі Одеської,
області, по цивільній справі № 511/2575/15-ц, номер
провадження 2/511/1125/16 за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Єпур Тетяни Андріївни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться 16 лютого 2017 року
о 10 год. 30 хв. в приміщенні Роздільнянського районного суду Одеської області за адресою: м. Роздільна,
вул. Європейська, 37 «А» Одеської області.
У випадку Вашої неявки в судове засідання цивільна
справа буде розглянута без вашої присутності.

Житомирський районний суд Житомирської області викликає як
відповідачів: Томіліна Віктора Євгеновича та Курілова Геннадія Миколайовича у цивільній справі №278/2026/16-ц за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ВКФ «АМОС» до Томіліна
Віктора Євгеновича та Курілова Геннадія Миколайовича про визнання правочину недійсним. Зобов’язати Томіліна В.Є. та Курілова
Г.М. у судове засідання надати документи (виписки по банківським
рахункам, чеки, розрахунково-касові документи тощо), які підтверджують передачу (перерахування) грошових коштів позичальнику за
договором позики № 10/12/15 від 10.12.2015 року на загальну суму
3 000 000,00 грн., укладеного між Томіліним B. Є. та Куріловим Г. М.
У разі неявки в судове засідання відповідачів без поважних причин розгляд справи відбудеться за їхньої відсутності на підставі наявних доказів.
Судове засідання відбудеться 6 лютого 2017 року об 11.20 год. у
приміщенні суду за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 90, каб.
13.

У
провадженні
Малиновського
районного
суду
м. Одеси у судді Мурзенко M. В. перебуває цивільна справа за
позовом Гонцової Валентини Михайлівни, Чістаховського Діаш
Душ Сантуш Стефан до Антоніу Альфреду, Антоніу Ольги Юріївни про визнання осіб такими, що втратили право користування
житловим приміщенням, третя особа — Головне територіальне
управління державної міграційної служби України в Одеській області.
Повідомляємо Антоніу Ольгу Юріївну про час і місце судового
засідання у зазначеній справі, яке відбудеться о 12 год. 15 хв.
02.02.2017 року в залі судових засідань № 205 Малиновського
районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 1
«А». У разі неявки в судове засідання, вона має повідомити суд
про причини такої неявки. В разі неявки відповідачки в судове
Суддя О. М. Дубовік засідання суд вправі розглянути справу за її відсутністю.

Татарбунарський районний суд викликає на судове засідання Кравченко Тетяну Анатоліївну, 22 квітня 1990 року народження, на 01 лютого 2017 року на 10 год. 00 хв. як
відповідача по справі за позовною заявою ПАТ КБ «Приватбанк» до Кравченко Т.А. про стягнення заборгованості. В
разі неявки відповідача в судове засідання або визнання
причини її неявки неповажною, справа може бути розглянута за її відсутності.
Суддя Шевирін А. О.

Горностаївський районний суд Херсонської
області викликає Дмитренко Тетяну Миколаївну
в судове засідання, яке відбудеться 24 січня
2017 року о 09.00 годині для розгляду цивільної
справи № 655/848/16-ц за позовом Товариства
з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг
Україна» до Дмитренко Тетяни Миколаївни про
стягнення заборгованості за кредитним договором. Адреса суду: Херсонська область смт Горностаївка, вул. Торгова, 10. Явка відповідача
обов’язкова. У разі неявки відповідача в судове
засідання, справа буде розглянута за його відсутності, на підставі наявних у справі доказів.

Великолепетиський районний суд Херсонської області викликає відповідача Турківа
Григорія Миколайовича, 15.10.1979 року народження, у судове засідання під головуванням судді Гапоненка Р. В. у цивільній справі
649/851/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Турківа Григорія Миколайовича про
стягнення заборгованості, що відбудеться
24.01.2017 року о 09:30 год. Адреса суду:
Херсонська область, Великолепетиський
район, смт Велика Лепетиха, вул. Чкалова,
7а. У разі неявки відповідача у судове засідання, справа буде розглянута за його відСуддя Г. А. Посунько сутності на підставі наявних у справі доказів.

Орджонікідзевський районний суд м.Запоріжжя викликає
у судове засідання, яке відбудеться 06 лютого 2017 року о
14.00 годині в приміщенні Орджонікідзевського районного
суду м.Запоріжжя за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 51, Катрич Ірину Павлівну (останнє відоме місце реєстрації - м. Запоріжжя, вул. Кам’яногірська буд. 16, кв. 8)
як відповідача по цивільній справі № 335/8861/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Катрич Ірини Павлівни про
стягнення заборгованості.
Суддя Рибалко Н. І.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове засідання Александрову Катерину Семенівну, як відповідача
в цивільній справі № 328/4029/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк«Приватбанк» в особі
представника позивача Сафір Федора Олеговича до Александрової Катерини Семенівни про стягнення заборгованості за кредитним договором. Судове засідання відбудеться 27 січня 2017
року о 09.00 годині в приміщенні Токмацького районного суду
Запорізької області за адресою: Запорізька область, м. Токмак,
вул. Володимирська, буд. 28.

Шаляпін Андрій Анатолійович, останнє відоме місце проживання: м. Докучаєвськ Донецької області, вул. Горького,
буд. 7, викликається в судове засідання до Пологівського
районного суду Запорізької області як відповідач по цивільній справі №324/906/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Шаляпіна Андрія Анатолійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 27.01.2017
року о 14 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: вул. Єдності, 28, м. Пологи Запорізької області.
Суддя О. В. Ільяшевич
Суддя Іванченко М. В.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове засідання Калабановську Галину Анатоліївну, як відповідача
в цивільній справі № 328/3843/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» в особі
представника позивача Сафір Федора Олеговича до Калабановської Галини Анатоліївни про стягнення заборгованості за кредитним договором. Судове засідання відбудеться 01 лютого
2017 року о 09.00 годині в приміщенні Токмацького районного
суду Запорізької області за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну
справу № 243/10488/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Кучеренко Людмили Сергіївни про стягнення заборгованості за кредитним договором. Останнє відоме місце проживання відповідача
Кучеренко Людмили Сергіївни: Донецька область, м. Слов’янськ, вул.
Свободи, буд. 34, кв. 37. Відповідач викликається до суду на 01 лютого 2017 року на 09 год. 15 хв. для участі у судовому засіданні. Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та
докази. У випадку неприбуття в судове засідання, відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
за його відсутністю.

Суддя Ж. В. Теренчук

Суддя Андрущенко О. Ю.

Суддя Андрущенко О. Ю.

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

Втрачений судновий білет
№ 028400 на судно
ЗА-2637-К,
виданий Волошину
Олексію Анатолійовичу
від 10 квітня 2006 року,
вважати недійсним.
Втрачений довірителем
примірник
Договору про уступку
майнових прав
№ 67317 від 17.07.2014,
укладеного між ПАТ АКБ
«АРКАДА»
та Семеновим А. Г.,
вважати недійсним.
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оголошення
У провадженні Голованівського районного суду Кіровоградської області, смт Голованівськ, знаходиться
цивільна справа № 386/936/16-ц (провадження
№ 2/386/55/17) за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРАВЕКС-БАНК» до Кадієвського Валерія Григоровича про стягнення боргу за
кредитним договором.
Судовий розгляд справи призначено на 10 лютого
2017 року на 10 год. 00 хв. у Голованівському районному
суді за адресою: смт Голованівськ, вул. Соборна (Леніна),
18.
Суд викликає Кадієвського Валерія Григоровича, який
зареєстрований: смт Голованівськ, вул. Некрасова, 9, Голованівського району, Кіровоградської області у судове
засідання, як відповідача.
Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповідача до
суду та неповідомлення про причини неявки справа буде
розглянута за наявними у справі доказами з постановленням заочного рішення.

Першотравневий районний суд Донецької області
(87400, смт Мангуш, вул. Котанова 102, Першотравневого району, Донецької області) розглядає цивільну справу за позовом Ярьоменка Георгія
Георгійовича до Кашпор Світлани Іванівни про захист прав споживача, розірвання договору купівліпродажу та відшкодування матеріальної шкоди.
Відповідачка Кашпор Світлана Іванівна, мешкає:
м. Маріуполь, вул. 50 років СРСР, буд. 16, кв. 23, Донецької області, викликається на 04 квітня 2017 року
на 14.00 годину до Першотравневого районного суду
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 за її відсутністю.
Суддя Гут Ю. О.
Суддя Скудін B. Є.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Парецький Олександр Олександрович,
02.06.1985 року народження, зареєстрований за адресою:
Донецька область, м. Макіївка, мкр-н Зелений, буд. 66, кв.
61, на підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК України, вам необхідно з’явитися 23 січня 2017 року, 24 січня 2017 року та
25 січня 2017 року, у період часу з 09 год. 00 хв. до 15 год.
00 хв. до каб. 306 СВ УСБУ в Донецькій області, до слідчого
Заїки В.В. за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул.
А. Нільсена, буд. 33, для отримання повідомлення про зміну
раніше повідомленої підозри та про нову підозру, ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, отримання обвинувального акта та реєстру матеріалів при
здійсненні спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015050000000458 за ч. 1 ст.
258-3 КК України. У разі неприбуття на виклик або ухилення
від явки на виклик настають наслідки, передбачені ст. 139
КПК України.

Управління Служби безпеки України в Донецькій
області (далі – Управління) запрошує всіх зацікавлених осіб на засідання житлово-побутової комісії Управління, яке відбудеться 02.02.2017 об 11.00 в
актовому залі Управління за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, 33.
Порядок денний: розгляд питання щодо зняття з
квартирного обліку Прибиловського Владислава
Олександровича, Шинкарьова Віталія Володимировича, Берьозова Ярослава Станіславовича, Соболєва
Єгора В’ячеславовича, Заіки Руслана Валерійовича,
Матвєєва Ігоря Володимировича та членів їх сімей.
Контактний телефон: (0629) 52-63-27

Повідомлення
про прийняття рішення про подання заяви
про виключення фінансової установи
з Державного реєстру фінансових установ
Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «РАНТЬЕ», код ЄДРПОУ
39288002, місцезнаходження якої: 01601, місто
Київ, вулиця Червоноармійська, будинок 13 повідомляє, що 13 січня 2017 року прийнято Рішення Учасника Товариства (Рішення Вищого органу
Товариства №13) подати до Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг заяву про виключення фінансової
установи ТОВ «ФК «РАНТЬЕ» з Державного реєстру
Суддя Смілянський Є. А. фінансових установ.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні
спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Буга Юрій Ілліч, 14.01.1985 р.н.,
громадянин України, уродженець м. Одеси, зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Мельницька,
буд. 3, кв. 59, остання відома адреса фактичного
проживання за адресою: м. Одеса, вул. Північна, 13,
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК
України Вам необхідно з’явитися 25 січня 2017 року
о 10 год. 00 хв. в каб. № 220 до слідчого СВ УСБУ в
Одеській області Висоцької В.В., за адресою: м.
Одеса, вул. Єврейська, 43, р.т. 048-722-61-74, для
ознайомлення з матеріалами спеціального досудового розслідування № 22016160000000411 від
19.12.2016 за ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258,
ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263 КК України.

Щорський районний суд Чернігівської області викликає, як відповідача Бородіна Валерія Івановича
(останнє відоме місце знаходження: м. Добропілля,
вул. Ціолковського буд. 14, Донецької області ) по
цивільній справі за позовом Бородіної Олени Анатоліївни до Бородіна Валерія Івановича про стягнення
аліментів на утримання повнолітньої дитини, яка продовжує навчатися.
Судове засідання відбудеться 31 січня 2017 року о
09.00 год. у приміщенні суду за адресою:
м. Сновськ, вул. 30 років Перемоги, 37б, Чернігівської області.
Попереджаємо, що у разі неявки відповідача —
Бородіна Валерія Івановича в судове засідання без
поважних причин або неповідомлення про причини
неявки, справу буде розглянуто у його відсутності, за
наявності доказів, що містяться в матеріалах справи.
Суддя Чигвінцев М. С.

Оржицький районний суд Полтавської області викликає як відповідачів Руденко Валентину Миколаївну,
25.06.1963 року народження, та Погорілого Володимира
Івановича, 14.07.1969 року народження, останнє відоме
місце проживання: селище Новооржицьке, вулиця Гагаріна, 10, квартира 2, Оржицького району, Полтавської
області в судове засідання по цивільній справі
№ 543/907/16-ц за позовом Худолій Валентини Прокопівни до Руденко Валентини Миколаївни та Погорілого
Володимира Івановича про визнання осіб такими, що
втратили право користування житлом, яке призначене
на 01 березня 2017 року о 15 год. 30 хв. в приміщенні
Оржицького районного суду Полтавської області за адресою: Полтавська область, селище Оржиця, вул. Центральна, 74.
В разі неявки у вказане судове засідання відповідачів
суд розгляне справу без їх участі.

У провадженні Голованівського районного суду Кіровоградської області, смт Голованівськ, знаходиться
цивільна справа № 386/902/16-ц (провадження
№ 2/386/46/17) за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Поліщука
Віктора Михайловича по кредитному договору.
Судовий розгляд справи призначено на 10 лютого
2017 року о 09 год. 30 хв. у Голованівському районному
суді за адресою: смт Голованівськ, вул. Соборна (Леніна), 18.
Суд викликає Поліщука Віктора Михайлович, який зареєстрований: смт Побузьке, вул. Заводська, буд. 1, кв.
68 Голованівського району Кіровоградської області, у судове засідання, як відповідача.
Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповідача
до суду та неповідомлення про причини неявки справа
буде розглянута за наявними в ній доказами з постановленням заочного рішення.

У провадженні Голованівського районного суду Кіровоградської області, смт Голованівськ, знаходиться
цивільна справа № 386/863/16-ц (провадження
№ 2/386/39/17) за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Шатної
Інни Володимирівни про стягнення заборгованості по
кредитному договору.
Судовий розгляд справи призначено на 10 лютого
2017 року о 09 год. 00 хв. у Голованівському районному
суді за адресою: смт Голованівськ, вул. Соборна (Леніна), 18.
Суд викликає Шатну Інну Володимирівну в судове засідання як відповідачку.
Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповідачки
до суду та неповідомлення про причини неявки справа
буде розглянута за наявними в ній доказами з постановленням заочного рішення.

Суддя Гут Ю. О.

Суддя Гут Ю. О.

Городищенський районний суд Черкаської області
повідомляє, що 23 лютого 2017 року о 14 годині 30
хвилин відбудеться слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Козловського Юрія
Сергійовича про стягнення заборгованості.
Козловський Юрій Сергійович, 02.05.1993 року
народження, уродженець с. Чаруків Луцького
району Волинської області, місце реєстрації: вул. Садова, буд. 70, с. В’язівок Городищенського району
Черкаської області, викликається в судове засідання
як відповідач, явка до суду обов’язкова.
В разі неявки останнього до зали судового засідання, справа буде розглянута за його відсутності за
наявними в ній матеріалами.
Адреса суду: вул. Першого Травня, 9, м. Городище
Черкаської області, 19500.
Суддя Синиця Л. П.

Городищенський районний суд Черкаської області повідомляє, що 23 лютого 2017 року о 15 годині 00 хвилин
відбудеться слухання цивільної справи за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Дяглюка Віталія Миколайовича про
стягнення заборгованості.
Дяглюк Віталій Миколайович, 15.10.1959 року народження, уродженець м. Городище Черкаської області,
останнє місце реєстрації: вул. Кожедуба, буд. 25, м. Городище Черкаської області, на даний час відповідно
Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління
міграційними процесами, інформація відносно місця реєстрації відсутня, викликається в судове засідання як
відповідач, явка до суду обов’язкова.
В разі неявки останнього до зали судового засідання,
справа буде розглянута за його відсутності за наявними
в ній матеріалами.
Адреса суду: вул. Першого Травня, 9, м. Городище
Черкаської області, 19500.

У провадженні Голованівського районного суду Кіровоградської області, смт Голованівськ, знаходиться
цивільна справа № 386/903/16-ц (провадження
№ 2/386/47/17) за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Думанської Віри Федорівни по кредитному договору.
Судовий розгляд справи призначено на 10 лютого
2017 року о 09 год. 40 хв. у Голованівському районному
суді за адресою: смт Голованівськ, вул. Соборна (Леніна), 18.
Суд викликає Думанську Віру Федорівну, яка зареєстрована: с. Капітанка Голованівського району Кіровоградської області, у судове засідання як відповідачку.
Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповідачки
до суду та неповідомлення про причини неявки справа
буде розглянута за наявними в ній доказами з постановленням заочного рішення.

Підозрюваний громадянин України Мягков Артем
Олександрович, 05.02.1988 року народження, уродженець с.Мяунджа Сусуманського району Магаданської області РФ, зареєстрований за адресою:
Одеська область, Біляївський район, с.Нерубайське,
вул. Шмідта, 16, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135,
297-5 КПК України Вам необхідно з’явитися в кабінет
№ 15 до старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській обл. Ісламова Р. М., за адресою: м. Одеса, вул.
Єврейська, 43, т. 0487226174, 25.01.2017 для ознайомлення з матеріалами спеціального досудового
розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
Суддя Гут Ю. О. №22016160000000415 від 19.12.2016.

Городищенський районний суд Черкаської області
повідомляє, що 23 лютого 2017 року о 14 годині 10
хвилин відбудеться слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Смірнова Володимира Володимировича про стягнення заборгованості.
Смірнов Володимир Володимирович, 17.06.1992
року народження, уродженець с. Вербівка Городищенського району Черкаської області, місце реєстрації по вул. Леніна, буд. 65, с. Вербівка,
Городищенського району, Черкаської області, викликається в судове засідання як відповідач, явка до
суду обов’язкова.
В разі неявки останнього до зали судового засідання, справа буде розглянута за його відсутності за
наявними в ній матеріалами.
Адреса суду: вул. Першого Травня, 9, м. Городище
Черкаської області, 19500.
Суддя Синиця Л. П.
Суддя Синиця Л. П.

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає в судове засідання на 06.02.2017 р. о 14.00 год. за адресою:
Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів,
3-А, до судді Савіна О. І. відповідача Новицького В’ячеслава Юрійовича у цивільній справі № 486/605/16-ц за позовною заявою
Толмачова Андрія Григоровича до Новицького Юрія Михайловича, Новицького Вадима Юрійовича, Новицького В’ячеслава
Юрійовича, треті особи: Виконавчий комітет Южноукраїнської
міської ради Миколаївської області, як Орган опіки та піклування, Новицька Ольга Василівна, про стягнення моральної та
матеріальної шкоди.
В разі неявки відповідача справу буде розглянуто без його
участі за наявними в ній доказами.

Дзержинський районний суд м. Харкова повідомляє, що судове засідання по цивільній справі
за позовом Мортон Юлії Олександрівни до Мортон Чарльза Гилберта про розірвання шлюбу,
призначене на 31 січня 2017 року о 10.00 у приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова за адресою: м. Харків, пр. Перемоги, 52-в,
каб. 118. Доводжу до відома відповідача, що у
разі Вашої неявки справу буде розглянуто за
Вашої відсутності на підставі наявних у справі
доказів.
Суддя І. В. Максимів
Суддя О. О. Руднєва

Рожнятівський районний суд Івано-Франківської області викликає Патрійчук Леона Васильовича, 1958 р.н.
як відповідача у справі за позовом Білявчук Оксани Василівни до Миндюк Галини Василівни та Патрійчук
Леона Васильовича про визнання права власності на
спадкове майно, яке відбудеться о 13 год. 00 хв. 01 лютого 2017 року в приміщенні Рожнятівського районного
суду за адресою: смт Рожнятів, вул. Шкільна, 15. Останнє відоме місце знаходження відповідача: смт Перегінське вул. Сотенного Довбуша, Рожнятівського
району, Івано-Франківської обл.
Місце знаходження відповідача на даний час не відоме. Згідно ч. 2 ст. 77 ЦПК України сторони зобов’язані повідомляти суд про причини неявки у судове
засідання.

Брусилівський районний суд Житомирської області викликає відповідача Онищенка Андрія Федоровича, для розгляду цивільної справи
№275/509/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Онищенка Андрія Федоровича, Романенко Тетяни Іванівни про стягнення заборгованості, в судове
засідання, яке відбудеться 15 лютого 2017 року о 10.00 год. за адресою: Житомирська область, смт Брусилів, вул. Лермонтова, буд. 41/6,
зал судових засідань №1. У разі неявки відповідача в судове засідання
розгляд справи відбудеться за його відсутності.
Суддя Л. І. Лівочка
Іллічівський міський суд Одеської області викликає Нарва Наталю Валентинівну, 08.08.1973 р.н., останнє відоме місце реєстрації: Одеська область,
м. Чорноморськ, вул. Данченка, 16, кв. 5, як відповідачку в судове засідання
по справі № 501/2367/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Нарва Наталі Валентинівни про стягнення заборгованості за кредитним договором, на 10.30 год. 15.02.2017 р.
за адресою: м. Чорноморськ, вул. Праці, 10, каб. 5, зал судових засідань №2.
Суд роз’яснює, що у разі неявки відповідачки справа буде розглянута в її
відсутність.

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області викликає Войтенка Василя Володимировича (останнє відоме місце його проживання: м.
Кременчук, вул. Миру, буд. 37, кв. 70), як відповідача
в судове засідання по цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський
Банк Розвитку» до Войтенка Василя Володимировича про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 23 лютого 2017
року о 14 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, 29/5, кабінет №18.
Явка до суду відповідача обов’язкова. В разі неявки, справу буде розглянуто за вашої відсутності.
Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судове засідання.
Суддя Ж. О. Кривич

Нововоронцовський районний суд Херсонської області викликає Заікіна Юрія Миколайовича, 29.05.1975 року народження, як відповідача
по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «ПриватБанк» про стягнення заборгованості, призначену на 09 год. 30 хв. 27.01.2017 року в зал суду за адресою: вул.
Тітова, 2-А, смт Нововоронцовка Херсонської області.
Суддя О. В. Гончаренко

Гирик Валерій Костянтинович, останнє відоме місце проживання:
м. Докучаєвськ Донецької області, вул. Центральна, буд. 85, кв. 21, викликається в судове засідання до Пологівського районного суду Запорізької області як відповідач по цивільній справі №324/828/16-ц за
позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Гирика Валерія Костянтиновича про
стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться
27.01.2017 року о 14 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: вул.
Єдності, 28, м. Пологи Запорізької області.
Суддя Т. В. Ледньова
Суддя Іванченко М. В.

Святошинський районний суд м. Києва викликає як відповідача Ковгана І. Є., останнє відоме
місце проживання: м. Київ, вул. Ушакова, 14, кв.
63, по справі №№ 2/759/5798/16; 759/14624/16ц за позовом Іванової Тамари Григорівни до
Ковгана Ігоря Євгеновича, третя особа: Ковган
Віталій Євгенович, про визнання особи такою,
що втратила право користування житловим приміщенням. Судове засідання призначено на
09.02.2017 p. о 12.00 год. у приміщенні Святошинського районного суду м. Києва за адресою:
м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал № 4.
Суддя Петренко Н. О.

Васильківський міськрайонний суд Київської області викликає Матвійця Георгія Володимировича, як відповідача у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 9 лютого 2017 року об 11 год. 00 хв.
у приміщенні суду за адресою: м. Васильків, вул. Шевченка, 8, каб. 304.
У разі неявки відповідача слухання справи відбуватиметься за його
відсутністю. Суд роз’яснює відповідачу обов’язок повідомлення про
причини неявки.
Суддя Г. М. Лебідь-Гавенко
Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що 23.03.2017 року
о 10 год. 00 хв. буде розглядатись цивільна справа за позовом Приватного
акціонерного товариства «Страхова компанія «Форміка» до Камсаракана
Олексія Анатолійовича про відшкодування шкоди в порядку регресу.
Камсаракан Олексій Анатолійович, останнє відоме місце проживання: м.
Київ, вул. Тургенівська, 64/68, кв. 37, викликається в судове засідання як
відповідач. У випадку неявки в судове засідання, позов буде розглянуто в
його відсутність на підставі матеріалів справи.
Адреса суду: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31, каб. 308.

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

Суддя Н. Г. Притула
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оголошення
Херсонський міський суд Херсонської області повідомляє, що 17.02.2017 р. о 09.45 год. в приміщенні
суду, за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського,
6/29, каб. № 410, відбудеться слухання цивільної
справи за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» до Желуденко Ганни Олександрівни про стягнення
заборгованості.
Просимо відповідачку Желуденко Ганну Олександрівну з’явитися до суду на вказані дату і час. У випадку неявки відповідачки справа буде розглянута у
її відсутність.
Суддя О. Й. Ігнатенко

Белянська Світлана Миколаївна викликається в
судове засідання до Пологівського районного суду
Запорізької області як відповідачка по цивільній
справі № 324/1770/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Белянської Світлани Миколаївни про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке
відбудеться 03.02.2017 року о 10 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: вул. Єдності, 28, м. Пологи,
Запорізької області.
Суддя Іванченко М. В.

Нестеренко Альона Олександрівна викликається
в судове засідання до Пологівського районного суду
Запорізької області як відповідачка по цивільній
справі № 324/1785/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Нестеренко Альони Олександрівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором,
яке відбудеться 03.02.2017 року о 09 год. 30 хв. в
приміщенні суду за адресою: вул. Єдності, 28, м. Пологи, Запорізької області.
Суддя Іванченко М. В.

Херсонський міський суд Херсонської області повідомляє, що 17.02.2017 р. о 10.15 год. в приміщенні
суду, за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського,
6/29, каб. № 410, відбудеться слухання цивільної
справи за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» до Галюк
Ольги Віталіївни про стягнення заборгованості.
Просимо відповідачку Галюк Ольгу Віталіївну
з’явитися до суду на вказані дату і час. У випадку неявки відповідачки справа буде розглянута у її відсутність.
Суддя О. Й. Ігнатенко

Черниш Володимир Сергійович викликається в
судове засідання до Пологівського районного суду
Запорізької області як відповідач по цивільній справі
№ 324/1782/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Черниш Володимира Сергійовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 03.02.2017 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні
суду за адресою: вул. Єдності, 28, м. Пологи, Запорізької області.
Суддя Іванченко М. В.

Марченко Олександр Сергійович викликається в
судове засідання до Пологівського районного суду
Запорізької області як відповідач по цивільній справі
№ 324/1984/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Марченка Олександра Сергійовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 03.02.2017 року об 11 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: вул. Єдності, 28, м. Пологи,
Запорізької області.
Суддя Іванченко М. В.

Херсонський міський суд Херсонської області повідомляє, що 17.02.2017 р. о 10.00 год. в приміщенні
суду, за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського,
6/29, каб. № 410, відбудеться слухання цивільної
справи за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» до Павлючок Яни Михайлівни про стягнення заборгованості.
Просимо відповідачку Павлючок Яну Михайлівну
з’явитися до суду на вказані дату і час. У випадку неявки відповідачки справа буде розглянута у її відсутність.
Суддя О. Й. Ігнатенко

Кудаковський Іван Володимирович викликається
в судове засідання до Пологівського районного суду
Запорізької області як відповідач по цивільній справі
№ 324/1843/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Кудаковського Івана Володимировича про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке
відбудеться 03.02.2017 року о 13 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: вул. Єдності, 28, м. Пологи,
Запорізької області.
Суддя Іванченко М. В.

Збирун Григорій Дмитрович викликається в судове засідання до Пологівського районного суду Запорізької області як відповідач по цивільній справі
№ 324/2113/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Збирун Григорія Дмитровича про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 03.02.2017 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні
суду за адресою: вул. Єдності, 28, м. Пологи, Запорізької області.
Суддя Іванченко М. В.

Херсонський міський суд Херсонської області повідомляє, що 17.02.2017 р. о 10.30 год. в приміщенні
суду, за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського,
6/29, каб. № 410, відбудеться слухання цивільної
справи за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» до Маценко
Діни
Дем’янівни
про
стягнення
заборгованості.
Просимо відповідачку Маценко Діну Дем’янівну
з’явитися до суду на вказані дату і час. У випадку неявки відповідачки справа буде розглянута у її відсутність.
Суддя О. Й. Ігнатенко
Суддя О. В. Козак

Огурцова Оксана Євгенівна викликається в судове
засідання до Пологівського районного суду Запорізької області як відповідачка по цивільній справі
№ 324/2086/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Огурцової Оксани Євгенівни про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться
03.02.2017 року об 11 год. 00 хв. в приміщенні суду
за адресою: вул. Єдності, 28, м. Пологи, Запорізької
області.
Суддя Іванченко М. В.

Попов Сергій Олександрович викликається в судове засідання до Пологівського районного суду Запорізької області як відповідач по цивільній справі
№ 324/1839/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Попова Сергія Олександровича про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 03.02.2017 року о 13 год.30 хв. в приміщенні
суду за адресою: вул. Єдності, 28, м. Пологи, Запорізької області.
Суддя Іванченко М. В.

Лопатіна Владлена Валеріївна, Гаркавлюк Вадим Петрович, Луцюк Любов Трохимівна, Залюбовський Анатолій Францович, Мельник Наталія Юріївна, Мельник Ігор
Петрович, Оганнісян Лідія Володимирівна, Шудляк Наталія Петрівна, Зюськін Володимир Володимирович,
Крук Галина Арсентіївна, Лісков Віталій Степанович, Ліскова Тетяна Олександрівна, Філоненко Руслан Петрович,
Чехомова Марія Олександрівна, Чехомов Леонід Пилипович, Волкова Альона Леонідівна, яка діє в своїх інтересах та інтересах неповнолітнього Волкова Іллі
Олександровича, Сторожук Володимир Анатолійович викликаються до Хмельницького міськрайонного суду
(вул. Героїв Майдану, 54, поверх 4, кабінет 412) у судове
засідання на 31 січня 2017 року о 14 годині 00 хвилин в
якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог
на предмет спору, для судового розгляду цивільної
справи за позовом Ковалець І.М., Проскурівської О.Е.,
Нагаєвської Ж.В., Корсун В.Г., Карвацької О.А., Даць
С.В., Козак Л.С., Березовського М.Г., Чуби Т.В., Зеленко
Л.Д., Дерій С.Г., Петрушенко Л.А., Юркова А.Д., Олійник
І.А., Леськова О.В., Віт В.Я., Сердунь Л.І., Шевчук Г.А.,
Степанчук І.В., Колесник Г.В., Михацької О.І., Дасиги
В.М., Свиридихи Т.В., Тимуш О.В., Левицького М.М., Квіцень О.П., Медведчука С.В., Андрущенка П.В. до КВП
ПМК-33, БТІ виконавчого комітету Хмельницької міської
ради, Хмельницької ОДА, Державної реєстраційної
служби Хмельницького МРУЮ, третіх осіб: Фонду державного майна регіонального відділення по Хмельницькій області, Хмельницької обласної ради, Хмельницької
міської ради, МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»,
треті особи, які не заявляють самостійних вимог на
предмет спору: Мостова Р.Є., Лопатіна В.В., Гаркавлюк
В.П., Луцюк Л.Т., Залюбовський А.Ф., Мельник Н.Ю.,
Мельник І.П., Оганнісян Л.В., Шудляк Н.П., Зюськін В.В.,
Крук Г.А., Лісков B.C., Ліскова Т.О., Філоненко Р.П.,
Ярова Т.В., ТзОВ «ЖЕД ПМК 2015», Чехомова М.О., Чехомов Л.П., Волкова А.Л., яка діє в своїх інтересах та інтересах неповнолітнього Волкова І.О., Цукерник Т.І.,
Сторожук В.А., Суконнік Л.Ю., Стецюк А.І., Ругер О.Б.,
Мартинов Ю.П., Яровий Б.Д., Василюк Н.О., Лигуш М.І.,
Виноградова Г.С., Ярова А.А., Гаджук О.С., Філоненко
Г.Л., Сердунь Р.Ф., Христиченко М.В., Капляр Н.М., Музика Т.С., Бабій Т.М., Рабченюк К.М., Сушицький Л.Б.,
Ліщук Н.М., Грищук І.С., Грищук В.В., Мельник Л.М., Селідець М.В., Мороз В.В., Юрчук В.Г., Грінкевич Г.В., Підфігурна С.В., Воловік Н.В., Шуст І.В., Грінкевич К.О.,
Лобода Ю.М., Кляйнер В.Г., Миронюк О.О., Столярський
С.В., ХМР в особі Служби у справах дітей про визнання
недійсним договору купівлі-продажу гуртожитку, визнання недійсним акту передачі майна державного підприємства, визнання недійсним права колективної
власності на нерухоме майно, зобов’язання скасувати
його державну реєстрацію. У випадку неявки третіх осіб
судовий розгляд справи буде проведено за їхньої відсутності на підставі наявних в матеріалах справи доказів. В
разі неможливості явки на вказану дату за вказаною адресою треті особи зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області повідомляє Кузнєцова Сергія Анатолійовича,
23.03.1977 р.н., який зареєстрований за адресою: м. Мелітополь, Запорізької області, вул. Р. Люксембург, 15/59,
про те, що 21 лютого 2017 року о 10.00 год. в приміщенні суду за адресою: м. Мелітополь, вул. Шмідта, 11
буде проводитись підготовче судове засідання по кримінальному провадженню відносно Кузнєцова Сергія
Анатолійовича за ст. 258-3 ч. 1 КК України.
З опублікуванням оголошення про виклик обвинувачений по справі Кузнєцов С. А. вважається повідомленим.

Броварський міськрайонний суд Київської області викликає, Беуса Леоніда Євгенійовича, 18.02.1976 р.н., як
відповідача у цивільній справі за позовом ПАТ «Європейський страховий альянс» до Беуса Леоніда Євгенійовича про відшкодування витрат, пов’язаних з виплатою
страхового відшкодування в порядку регресу, яке призначене на 25 січня 2017 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні суду, що знаходиться за адресою: Київська обл.,
м. Бровари, вул. Грушевського, 2, каб. № 309.
Одночасно суд роз’яснює, що неявка відповідача є
підставою для розгляду справи в заочному порядку, на
підставі наявних у справі документів.

Дарницький районний суд м. Києва викликає як відповідача Маківську Катерину Григорівну, 05.02.1983 р.н.,
в судове засідання на 13.02.2017 р. о 16 год. 00 хв. за
адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, зал. 213, для участі
у цивільній справі за позовом Косинського В.В. до Маківської К.Г., третя особа: Орган опіки та піклування Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації про
усунення перешкод у вихованні дитини та відшкодування моральної шкоди.
У разі неявки відповідача до суду дане оголошення
вважається належним повідомленням та справу буде
розглянуто по суті за наявними в справі матеріалами.

Роменський міськрайонний суд Сумської області повідомляє Мерзлова Руслана Володимировича про те, що 02 лютого
2017 року о 08 год. 10 хв. у приміщенні Роменського міськрайонного суду Сумської області за адресою: м. Ромни, Сумської області, вул. Соборна 12 буде слухатися в судовому
засіданні цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства КБ «Приватбанк» до Мерзлова Руслана Володимировича про стягнення заборгованості.
З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач Мерзлов Руслан Володимирович вважається повідомленим про
час і місце розгляду справи і у випадку його неявки справа
підлягає розгляду за його відсутності.

Суддя Міщенко Т. М.

Суддя Т. В. Селезньова

Суддя Парамонов М. Л.

Суддя О. О. Євлах

Вінницький міський суд Вінницької області викли-

Роменський міськрайонний суд Сумської області повідомляє Джур Ірену Антонівну про те, що 13 лютого 2017 року о

У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа
№ 310/8659/16-ц за позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» до
Фандеічева О. В. про стягнення заборгованості.
Розгляд справи призначено на 01.02.2017 року о
13.00 годин в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Консульська, 64, зала судового засідання 411.
Суд викликає Фандеічева Олексія Валерійовича як
відповідача.
Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде розглянута за наявними матеріалами.

Красноармійський міськрайонний суд Донецької
області (85302, м. Покровськ, вул. Європейська, 20)
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Правекс-Банк» про стягнення заборгованості.
Відповідач Мевлютов Павло Кемалович викликається на 25 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 Полянчук Б. І.
Суддя Хмельова C. M.

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає Барановського Сергія Васильовича,
08.07.1976 року народження, в судове засідання по
кримінальному провадженню № 1-кп/323/57/16 за
обвинуваченням Барановського Сергія Васильовича
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3,
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-1, ч. 2 ст. 28,
ст. 113, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ст. 113 КК України, яке
відбудеться 09 лютого 2017 року о 09.00 год. в приміщенні суду за адресою: Запорізька область,
м. Оріхів, вул. Чумацька, 23, каб. № 12.
Суддя Плечищева О. В.

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає
як відповідача Решетнікову Олену Михайлівну, останнє місце мешкання: вул. Гагаріна, 11, смт Сентяківка (Фрунзе), по справі за позовом: Осипенко
Серафими Михайлівни до Решетнікової Олени Михайлівни про визнання права власності.
Слухання справи відбудеться 07.02.2017 р. о 10.00
год. за адресою: вул. Миколаївська, 17, м. Миколаїв,
зал судових засідань № 8-А.
В разі неявки в судове засідання справу буде розглянуто за вашою відсутністю.
Суддя О. І. Кирильчук

Гребінківський районний суд Полтавської області викликає
Ткаченка Володимира Володимировича як відповідача (останнє
відоме місце реєстрації: м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 14, кв. 171)
у справі за позовом Ткаченко Юлії Василівни до Ткаченка Володимира Володимировича про розірвання шлюбу.
Судове засідання відбудеться о 08.40 год. 31 січня 2017 року
у приміщенні суду за адресою: Полтавська область, м. Гребінка,
вул. Ярослава Мудрого, 4.
Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки справу буде розглянуто за вашої відсутності.

Суддя Л. М. Федорак

кає як відповідачів Мізраха Ігоря Аркадійовича, Тка- 09 год. 00 хв. у приміщенні Роменського міськрайонного суду
чука Дмитра Володимировича у цивільній справі Сумської області за адресою: м. Ромни, Сумської області, вул.
Соборна 12, буде слухатися в судовому засіданні цивільна

№ 127/26231/16-ц за позовом ТОВ «Кредитні ініціа- справа за позовом Публічного акціонерного товариства котиви» до Бойдаченко Ж. В., Мізраха І. А., Ткачука Д. В. мерційний банк «Приватбанк» до Джур Ірени Антонівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором.
З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач
10.00 год., яке відбудеться в приміщенні суду за ад- Джур Ірена Антонівна вважається повідомленою про час і
місце розгляду справи і у випадку її неявки справа підлягає
ресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, зал № 23. розгляду за її відсутності.

про стягнення заборгованості на 28.02.2017 р. на

Суддя Венгрин О. О.

Суддя В. І. Євтюшенкова

Козелецький районний суд Чернігівської області
викликає як відповідача Приватне підприємство
«Д-4», зареєстрованим місцем знаходження якого
є: м. Донецьк, вул. Архітекторів, буд. 19, Донецької
області, в судове засідання на 01 лютого 2017 року
на 12.30 год. (вул. Свято-Преображенська, 7, смт Козелець, Чернігівська область, 17000) у справі за позовом Логвин Віталія Григоровича до Приватного
підприємства «Д-4» про стягнення невиплаченої заробітної плати, середнього заробітку за час затримки розрахунку, грошової компенсації та
зобов’язання вчинити певні дії.
Суддя Бузунко О. А.

Бердянським міськрайонним судом Запорізької
області (суддя Прінь І. П., за адресою: м. Бердянськ,
вул. Консульська, 64, каб. № 302) 15 лютого 2017
року о 15 годині 30 хвилин буде розглядатися цивільна справа за позовом Публічного акціонерного
товариства «Ідея Банк» до Маленчак Михайла Івановича про звернення стягнення на предмет іпотеки.
В судове засідання викликається як відповідач
Маленчак М. І. У разі неявки відповідача справа буде
розглянута за наявними у справі матеріалами.

Приморський районний суд м. Одеси викликає в судове
засідання як відповідача Кушнір Віталія Вадимовича по цивільній справі № 522/4924/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват
Банк» про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 06.03.2017 року об 11 годині 50 хвилин в залі судового засідання № 111 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул.
Балківська, 33. В разі неявки відповідача у судове засідання
на вказану дату, справа буде розглянута за його відсутністю.
Суддя А. В. Тарасов

Приморський районний суд м. Одеси (суддя Тарасов А. В.)
викликає Цуркан Олександра Олеговича в судове засідання
як відповідача по цивільній справі за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк»
про стягнення заборгованості.
Засідання відбудеться 06 березня 2017 року о 10 год. 00
хв. в приміщенні Приморського районного суду м. Одеси за
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, зала 111.

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

Сєвєродонецький міський
суд Луганської області повідомляє, що 21 грудня 2016 р.
ухвалено заочне рішення по цивільній справі № 428/8136/16-ц
за позовом Дрозд Євгенії Юріївни до Черв’якова Олександра
Сергійовича про позбавлення
батьківських прав.

Суддя І. О. Юзефович
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
погода на завтра
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 21 СІЧНЯ

ЗИМОВА ФАНТАЗІЯ НА ЗАДАНУ ТЕМУ. На Водохреща у Львові
всі охочі мали змогу спостерігати, як з льодяних брил творять справжні дива: два дні поспіль шестеро скульпторів різьбили на площі перед
Львівським оперним театром, надихаючись сюжетами, образами та
ритмами українських колядок і щедрівок. Адже цьогорічна тема мистецького змагання — «Крижана пісня».
«Космогонія українських обрядових пісень неймовірна і широка, сягає корінням давніх-давен: тут неймовірні сюжети — від створення світу і пошуку ключів від раю, пригод невтомної Василевої кози до віншуваннь на добро та злагоду в родині», — розповів ресурсові leopo-

lis.news один зі скульпторів Гордій Старух. Політ зимової фантазії
майстрів вийшов якнайширший. Ярема Мисько задумав скульптуру
«Журавлі» за мотивами стрілецької пісні «Чуєш, брате мій…» Гордій
Старух по-своєму побачив один з найстаріших сюжетів у наших колядах — створення світу трьома птахами, Сергій Жолудь «виліпив» поетично-музичний образ вільного козака-захисника Мамая, Юрій Царенко створив «Казкову колискову». Мар’ян Король — об’ємну композицію «Щедрик» за мотивами відомої щедрівки Леонтовича, а Денис Шаманський — стіну образів та персонажів українських щедрівок
і колядок у композиції «Різдвяна…»

Фото з сайту anikeev-yuriy.livejournal.com

Гібридна війна не оминула й шашок
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»
ПОЛІТИКА НЕЗДОРОВОГО
ГЛУЗДУ. Лідера української
збірної титулованого українського шашкіста Юрія Анікєєва,
колишнього чемпіона світу, відсторонили на три роки від участі в усіх заходах Міжнародної
федерації шашок (IDF) за порушення її етичного кодексу. На
переконання президента Федерації шашок України Анатолія
Яценка, цим порушенням стала
критика Путіна і вихід на церемонію нагородження у вишиванці, повідомляє Укрінформ.
«Його звинувачують у некоректній полеміці в ЗМІ, у претензійних роздумах на тему
розвитку шашок, у якихось висловлюваннях про Путіна.
А найбільший абсурд — його
звинуватили у тому, що він вийшов на церемонію нагородження у вишиванці», — повідомив
журналістам Анатолій Яценко.
Водночас, за його словами, IDF
не надала ніяких доказів своїм
підозрам. Тож, найімовірніше,
таке рішення спричинене політичними мотивами керівництва
IDF.
«Президент Міжнародної федерації — росіянин. Росія має
кворум у цій федерації і
може протягнути будь-яке рішення», — зазначає очільник
вітчизняної федерації.
Справді, північний агресор ніяк не хоче змиритися з тим, що
вкладає величезні гроші у розвиток шашок, а найкращими

Юрій Анікєєв на власному досвіді переконався: на догоду
Кремлю біле можуть назвати чорним
стають українці. Торік, приміром, російський президент підписав указ про надання російського громадянства українській чемпіонці з шашок Дарині
Ткаченко, якій запропонували в
Росії поліпшення житлових умов
і в такий спосіб усунули сильну
суперницю. Юрія Анікєєва в такий спосіб нейтралізувати не
вдалося.
Міністр молоді та спорту Ігор
Жданов вважає, що рішення російського правління Міжнародної
федерації шашок про повторну
дискваліфікацію чемпіона світу
українця Юрія Анікєєва — тепер
уже на 3 роки — викликає огиду,
повідомляє прес-служба Мінмолодьспорту.
На переконання Ігоря Жданова, рішення незаконне, політичне і таке, що не має жодного
стосунку до елементарних норм

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

міжнародного спортивного права. Йдеться про особисте зведення рахунків та політичні репресії проти громадянина України
Юрія Анікєєва за його публічну
патріотичну проукраїнську позицію.
«Це елемент тотальної гібридної війни, яку Росія веде проти
України, в тому числі шляхом використання кишенькових та підконтрольних Кремлю міжнародних спортивних федерацій. Не
секрет, що керівництво Міжнародної федерації шашок фактично повністю складається із
громадян Росії. За наявною інформацією, рішення про дискваліфікацію Юрія Анікєєва погоджували з кураторами функціонерів IDF у російських владних структурах. Це і є сучасне
обличчя Росії — країни-агресора, терориста, країни, яка пору-

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступники головного редактора:
Павло БЕБа, Лариса УСЕНКО

шує права людини та за кращими сталінськими традиціями затуляє рота усім незгодним», —
зазначив міністр.
Ігор Жданов наголосив, що
Міністерство молоді та спорту
України, він особисто, уся українська спортивна родина на боці нашого видатного, непересічного спортсмена. За словами міністра, у тісній співпраці з Федерацією шашок України робиться
все необхідне у цій непростій ситуації.
«Я пишаюся тим, що Юрій
Анікєєв, незважаючи на різноманітні конформістські пропозиції, які надходили від російського
керівництва IDF, не зламався, не
відмовився від своїх поглядів та
особистого права вдягати на
змагання національний український одяг, одним з невід’ємних
елементів якого є наша вишиванка», — акцентував Ігор Жданов.
Посадовець закликав усіх небайдужих, патріотичних людей,
представників бізнесу, меценатів, юристів надати Юрію Анікєєву фінансову та юридичну допомогу. За словами міністра, ця
допомога потрібна нашому
спортсмену на час дискваліфікації, а також для обстоювання
своїх прав у Міжнародному
спортивному арбітражному суді
в Лозанні. Подача та супровід
позову потребує достатньо великих коштів, не менш як 50 тисяч євро, яких у спортсмена та
профільної федерації немає.
Держава втручатися в цей процес не може.

Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Нiч
День
-1 -6 -2 +3
-1 -6 -2 +3
-1 -6 -2 +3
-1 -6 -2 +3
-5 -10 -1 +4
+1 -4 +2 -3
-1 -6 +2 -3
-2 -7 +2 -3
+1 -4 +2 -3
-2 -7 +2 -3
-2 -7 +2 -3
-1 -6 +2 -3
-2 -7 -2 +3

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

Нiч
-2 -7
-3 -8
-2 -7
-4 -9
-5 -10
-4 -9
-4 -9
-3 -8
-4 -9
-5 -10
-6 -11
-5 -10
-2 -4

День
-2 +3
+2 -3
-2 +3
-2 +3
-2 +3
+2 -3
+2 -3
+1 -4
-2 +3
+1 -4
+1 -4
-1 +4
0 +2
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Чотирилапого бійця
вилікувала людська любов
Олена ОСОБОВА,
«Урядовий кур’єр»
ДОБРО. Службову вівчарку батальйону патрульної служби поліції
особливого призначення «Луганськ-1» на ім’я Каппі, що зазнала травми, прооперували із встановленням імплантата в ногу. Символічно, що
тварина проходить реабілітацію в спецпідрозділі в місті Щастя.
«Війна розкрила найкращі якості людяності і турботи за ближнього,
навіть якщо це брат (сестра) наш менший», — каже прес-офіцер відділу зв’язків з громадськістю ГУ Національної поліції у Луганській області Валентин Ткалич. За його словами, співробітники батальйону
після поранення не дали приспати собаку, волонтери і спонсори надали необхідні кошти на імплантат з Німеччини, а лікарі і медсестри
безкоштовно зробили операцію й лікували вівчарку. І тепер командир
підрозділу Олександр Ситник ставитиме Каппі на ноги і готуватиме
до подальшої служби.

Великі можливості малої
сцени
Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
МЕЛЬПОМЕНА. У Сумському академічному театрі драми та музичної комедії ім. М. С. Щепкіна перших глядачів прийняла щойно відкрита мала сцена, обладнана сучасною аудіовізуальною технікою, що вміщує до 50 шанувальників сценічного мистецтва. Її вдалося облаштувати завдяки спільним зусиллям обласної влади, управління культури
і туризму Сумської ОДА, колективу театру.
А прем’єрною виставою стала трагікомедія на одну дію за повістю
сучасного популярного автора Еріка-Еммануеля Шмітта «Оскар і рожева пані» (режисер-постановник художній керівник театру Антон Меженін). Єдину і головну роль у ній блискуче виконала заслужена
артистка України Майя Струннікова — представниця творчого колективу Харківського державного академічного українського театру
ім. Т. Шевченка. У цій роботі переплелися гумор і смуток, філософічність і безтурботність, кольори і тіні. Саме завдяки такому синтезу вдалося створити виразне театральне полотно, з яким залюбки ознайомилися перші глядачі малої сцени.
Як розповів директор сумського театру заслужений діяч мистецтв
Микола Юдін, новий формат сценічного мистецтва потребує особливої роботи не тільки акторів та творчої групи, а й самих глядачів.
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