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

ЦИФРА ДНЯ

Оборона�потребує
додаткових�видатків�

АКТУАЛЬНО. У зв’язку із зростанням чисельності особового
складу війська після ухвалення закону про чисельність Збройних
сил та в ході часткової мобілізації у 2015 році Міністерству оборо-
ни необхідні додаткові 7,7 мільярда гривень. Міністр оборони Сте-
пан Полторак звернувся з листом до Прем’єр-міністра Арсенія
Яценюка з пропозицією віднайти можливість спрямування таких
коштів для потреб Збройних сил із забезпечення особового скла-
ду, членів сімей загиблих, інвалідів та поранених учасників АТО.

З цієї суми 3,9 мільярда потрібні для виплати грошового забез-
печення військовослужбовцям; 1,8 мільярда — на їхнє речове за-
безпечення; 1,3 мільярда — на харчування особового складу; 432,5
мільйона гривень — на виплату грошової допомоги сім’ям загиблих
та пораненим військовослужбовцям, які брали участь в антитеро-
ристичній операції; додаткові 181,8 мільйона необхідні для облаш-
тування навчальних центрів, полігонів, польових таборів і блокпос-
тів; на 120 мільйонів гривень зростуть виплати для грошової ком-
пенсації за піднайом жилих приміщень військовослужбовцями.

Вимушені переселенці з Криму та сходу відчувають підтримку держави: 
нині на потреби цих людей перераховано понад 4 мільярди гривень
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Соціальний захист
буде справедливим

Студент із Черкащини
Владислав Джулай
розробив підзарядку,
яка працює в окопі

ДОпОмОга вІйськОвИм

4 Постанова Кабінету Міністрів України 
про «Деякі питання запровадження 
марок акцизного податку нового зразка 
для алкогольних напоїв і тютюнових виробів»

ОРІЄНТИР
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ЕКСКЛЮЗИВ. Міністр�наголосив,�що�допомога�малозахищеним
має�бути�адресною

793,9 млн грн
надійшло до держбюджету

через використання механізму
податкового компромісу, повідомляє

Державна фіскальна служба

Олена ОСОБОВА,
«Урядовий кур’єр»

Посівна у краї проходить у
складних умовах: несподіва-

но дощова погода, жодного фор-
вардного контракту з Аграрним
фондом України, що дало б змогу
взяти безвідсотковий кредит на
добрива та пальне, мінування

близьких до лінії розмежування
земель. Розраховувати аграріям
доводиться лише на талан та
власну кишеню.

Торішні ціни на соняшник та
кукурудзу (вдвічі вищі, ніж за-
звичай) зумовили «моду» на
них серед аграріїв нинішньої
весни. До того ж через постійні
дощі у краї не змогли в опти-

мальні терміни посіяти ранні
ярі зернові. 

А ось кукурудзу як пізню
культуру починають висівати на
початку травня. Тож фахівці
припускають, що на вільних пло-
щах аграрії захочуть посіяти са-
ме царицю полів.

«За законом про землю, втру-
чатися, вимагати від власника

землі, що саме сіяти, ми не може-
мо. Їх не фінансують із держав-
ної скарбниці, а лише із власної
кишені, отже вони роблять так,
як вважають за краще, — розпо-
відає директор департаменту
агропромислового розвитку Лу-
ганської обласної військово-ци-
вільної адміністрації Григорій
Кравченко. — Але ми долучаємо

науковців, щоб застерегти: не
можна вирощувати лише соняш-
ник. Рекомендуємо висівати всі
культури».

За його словами, до рекомен-
дацій таки прислухаються: льо-
ну посіяли майже 5 ти-
сяч гектарів, гірчиці (хоч
і не планували) — майже
4 тисячі. 6

Аграрії тікають з «ЛНР» 
ПОСІВНА. На�українській�Луганщині�розширюються�площі�під�кукурудзою�

ЦИТАТА ДНЯ

АЙВАРАС АБРОМАВИЧУС: 

Міністр економічного розвитку і торгівлі про перевірку
до кінця року найбільших державних компаній,
що мають стратегічне значення 

«Попередньо�майже
47�найбільших

компаній�повинні
пройти�міжнародний

аудит.�Ми�хочемо
запустити�процес».�
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реклама. оголошення
Старобільський районний суд Луганської області ви-

кликає як відповідача Стегній Людмилу Василівну у су-
дове засідання для розгляду цивільної справи за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборго-
ваності. 

Засідання відбудеться 26.05.2015 р. о 09.15.
У разі неявки відповідача у призначений час або не-

повідомлення про причини неявки справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по
справі вважається належним чином повідомленим про
час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя І. В. Кудрявцев

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Бахтігозіна Олександра Абдулло-
вича у судове засідання для розгляду цивільної справи
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення забор-
гованості. 

Засідання відбудеться 26.05.2015 р. о 09.00.
У разі неявки відповідача у призначений час або не-

повідомлення про причини неявки справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по
справі вважається належним чином повідомленим про
час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя І. В. Кудрявцев

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Коршун Світлану Геннадіївну у су-
дове засідання для розгляду цивільної справи за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборго-
ваності. 

Засідання відбудеться 26.05.2015 р. о 08.45.
У разі неявки відповідача у призначений час або не-

повідомлення про причини неявки справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по
справі вважається належним чином повідомленим про
час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя І. В. Кудрявцев

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Сімакова Антона Олександровича
у судове засідання для розгляду цивільної справи за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності. 

Засідання відбудеться 26.05.2015 р. о 08.00.
У разі неявки відповідача у призначений час або не-

повідомлення про причини неявки справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по
справі вважається належним чином повідомленим про
час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя І. В. Кудрявцев

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Арцибашева Олександра Мико-
лайовича у судове засідання для розгляду цивільної
справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення
заборгованості. 

Засідання відбудеться 25.05.2015 р. о 08.45.
У разі неявки відповідача у призначений час або не-

повідомлення про причини неявки справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по
справі вважається належним чином повідомленим про
час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя І. В. Кудрявцев

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Крутикову Роузу Юріївну у судове
засідання для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ
КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості. 

Засідання відбудеться 26.05.2015 р. о 08.15.
У разі неявки відповідача у призначений час або не-

повідомлення про причини неявки справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по
справі вважається належним чином повідомленим про
час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя І. В. Кудрявцев

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Руденко Марину Миколаївну у су-
дове засідання для розгляду цивільної справи за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборго-
ваності. Засідання відбудеться 25.05.2015 р. о 08.15. 

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по
справі вважається належним чином повідомленим про
час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя І. В. Кудрявцев

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Піскунову Ліанну Василівну у су-
дове засідання для розгляду цивільної справи за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборго-
ваності. Засідання відбудеться 25.05.2015 р. о 08.00. 

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по
справі вважається належним чином повідомленим про
час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя І. В. Кудрявцев

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Черникову Тетяну Григоріївну  у
судове засідання для розгляду цивільної справи за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності. Засідання відбудеться 25.05.2015 р. о 16.00. 

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по
справі вважається належним чином повідомленим про
час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя В. О. Озеров

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Ману Олександра Сергійовича у
судове засідання для розгляду цивільної справи за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності. Засідання відбудеться 26.05.2015 р. об 11.00.

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по
справі вважається належним чином повідомленим про
час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя В. О. Озеров

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Кударенка Віктора Павловича у су-
дове засідання для розгляду цивільної справи за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборго-
ваності. 

Засідання відбудеться 26.05.2015 р. о 08.30.
У разі неявки відповідача у призначений час або не-

повідомлення про причини неявки справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по
справі вважається належним чином повідомленим про
час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя І. В. Кудрявцев

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Жердєву Ларису Миколаївну у су-
дове засідання для розгляду цивільної справи за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборго-
ваності. Засідання відбудеться 26.05.2015 р. о 10.30.

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по
справі вважається належним чином повідомленим про
час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя В. О. Озеров

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Кучеренко Марину Григорівну  у
судове засідання для розгляду цивільної справи за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності. 

Засідання відбудеться 25.05.2015 р. о 13.00. 
У разі неявки відповідача у призначений час або не-

повідомлення про причини неявки справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по
справі вважається належним чином повідомленим про
час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя О. М. Березка

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Олейнікова Олексія Сергійовича  у
судове засідання для розгляду цивільної справи за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності. 

Засідання відбудеться 25.05.2015 р. о 15.30. 
У разі неявки відповідача у призначений час або не-

повідомлення про причини неявки справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по
справі вважається належним чином повідомленим про
час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя О. М. Березка

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Сітнікова Валерія Михайловича у
судове засідання для розгляду цивільної справи за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності. 

Засідання відбудеться 26.05.2015 р. об 11.15.
У разі неявки відповідача у призначений час або не-

повідомлення про причини неявки справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по
справі вважається належним чином повідомленим про
час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя В. О. Озеров

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Яроша Руслана Анатолійовича у
судове засідання для розгляду цивільної справи за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності. 

Засідання відбудеться 26.05.2015 р. о 10.00.
У разі неявки відповідача у призначений час або не-

повідомлення про причини неявки справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по
справі вважається належним чином повідомленим про
час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя В. О. Озеров

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Кравцова Едуарда Володимиро-
вича у судове засідання для розгляду цивільної справи
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення забор-
гованості. 

Засідання відбудеться 25.05.2015 р. о 14.30. 
У разі неявки відповідача у призначений час або не-

повідомлення про причини неявки справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по
справі вважається належним чином повідомленим про
час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя О. М. Березка

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Сейранова Арарата Сержиковича
у судове засідання для розгляду цивільної справи за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності. 

Засідання відбудеться 25.05.2015 р. о 08.30.
У разі неявки відповідача у призначений час або не-

повідомлення про причини неявки справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по
справі вважається належним чином повідомленим про
час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя І. В. Кудрявцев

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Яценка Євгена Олександровича у
судове засідання для розгляду цивільної справи за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності. 

Засідання відбудеться 25.05.2015 р. о 14.00. 
У разі неявки відповідача у призначений час або не-

повідомлення про причини неявки справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по
справі вважається належним чином повідомленим про
час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя О. М. Березка

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Пімінова Андрія Анатолійовича у
судове засідання для розгляду цивільної справи за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності. 

Засідання відбудеться 26.05.2015 р. о 10.45.
У разі неявки відповідача у призначений час або не-

повідомлення про причини неявки справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по
справі вважається належним чином повідомленим про
час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя В. О. Озеров

Приазовський районний суд Запорізької області викликає
відповідачів Антонову Аліну Іванівну, 13.08.1983 р.н., останнє ві-
доме місце проживання: Донецька область м. Новоазовськ, 
вул. Леніна, 75-а, кв.1, Антонова Івана Івановича, 09.04.1988 р.н.,
останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Новоа-
зовськ, вул. Гагаріна, 23, в судове засідання в цивільній справі
за позовом ПАТ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ» до Анто-
нової Аліни Іванівни, Антонова Івана Івановича про стягнення за-
боргованості, яке призначене на 16 годину 08 червня 2015 року
і відбудеться у приміщенні суду за адресою: вул. Пушкіна, 5, 
смт Приазовське Приазовського району Запорізької області.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідачі вважа-
ються повідомленими про час і місце розгляду справи і у разі
неявки до суду справа буде розглянута за відсутності відповіда-
чів на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Діоба Г. О.

Красноармійський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85302, м. Красноармійськ, вул. Горького, 20) роз-
глядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
про стягнення заборгованості.

Відповідачі: Субота Сергій Володимирович, Панькова
Тамара Федорівна, Халілов Натіг Халіл огли, Фомичов
Геннадій Миколайович, Небитова Лілія Олександрівна,
викликаються на 22 травня 2015 року о 08-30 год. до
суду, каб. № 3, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Токарєв А. Г.

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Лук’янову Олену Вікторівну у су-
дове засідання для розгляду цивільної справи за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборго-
ваності. 

Засідання відбудеться 25.05.2015 р. о 15.00. 
У разі неявки відповідача у призначений час або не-

повідомлення про причини неявки справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по
справі вважається належним чином повідомленим про
час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя О. М. Березка

Києво-Святошинський районний суд Київської об-
ласті повідомляє Кириченка Віктора Миколайовича, Да-
нильчука Віталія Миколайовича, що цивільна справа 
№ 369/3413/15-ц (провадження № 2/369/1876/15) за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Райффай-
зен Банк Аваль» в особі Житомирської обласної дирекції
Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк
Аваль» до Кириченка Віктора Миколайовича, Даниль-
чука Віталія Миколайовича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором призначена до слухання
на 27 травня 2015 року об 11.40 годині в приміщенні
Києво-Святошинського районного суду Київської об-
ласті за адресою: м. Київ, вул. Мельниченка, 1.

Суддя Л. М. Ковальчук

Уманський міськрайонний суд Черкаської області ви-
кликає Скомороху Юрія Миколайовича в судове засі-
дання по цивільній справі за позовом Шевченко Наталії
Євгенівни до Скоморохи Юрія Миколайовича про ви-
знання особи такою, що втратила право користування
житловим приміщенням, який зареєстрований за адре-
сою: вул. Декабристів, 64, м. Умань Черкаської області.

Судове засідання відбудеться 29 травня 2015 року 
о 09 год.00 хв. в приміщенні Уманського міськрайонного
суду за адресою: м. Умань, вул. Садова, 5. У разі неявки
відповідача справа буде розглянута без Вашої участі.

Суддя Коваль А. Б.

Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомир-
ської області викликає Карпюка Сергія Сергійовича,
10.06.1977 р. н., в якості відповідача, який зареєстрова-
ний: м. Новоград-Волинський, вул. Рибалко, 5, кв. 2, по
справі за позовом Нюкала Ігоря Федоровича до Карпюка
Сергія Сергійовича про визнання особи такою, що втра-
тила право користування житловим приміщенням, яка
буде розглядатися 26 травня 2015 року о 10 год. 40 хв. у
приміщенні Новоград-Волинського міськрайонного суду
за адресою: м. Новоград-Волинський, вул. І Франка, 31,
суддею Заполовською Т. Г.

В разі неявки в судове засідання відповідача справу
буде розглянуто за його відсутності.

В провадженні Красноармійського міськрайонного суду До-
нецької області знаходиться цивільна справа №2/235/1460/15 за
позовом ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» до Смоляка Вік-
тора Леонідовича, 22.01.1962 р. н., який мешкає за адресою: 
м. Донецьк, вул. Прудова, 10/81, про стягнення заборгованості.

Відповідач Смоляк В. Л. викликається до Красноармійського
міськрайонного суду Донецької області, кабінет № 11 (вул. Горь-
кого, 20, м. Красноармійськ Донецької області) на 26 травня
2015 р. на 09.30 год. до суду для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута без його
участі.

Суддя Г. В. Назаренко

Конотопський міськрайонний суд Сумської 
області викликає Голуба Сергія Миколайовича, 1982
року народження (зареєстрованого в м. Конотоп, 
вул. Клубна, 87, Сумської області), як відповідача по
цивільній справі №2/577/662/15 за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Голуба Сергія Миколайовича про
стягнення заборгованості в сумі 27463,34 грн, в су-
дове засідання, яке відбудеться 02 червня 2015 року
о 09.00 годині в приміщенні суду за адресою: Сум-
ська область, м. Конотоп, вул. Садова, 8, каб. 5, те-
лефон 2-56-48. При собі необхідно мати паспорт.

Суддя В. В. Гетьман

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Дзер-
жинськ, вул. 50 років Жовтня, 4) розглядає цивільну справу за позо-
вами ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» до Драч Олени Петрівни,
Герелюка Василя Дмитровича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Відповідачі по справі: Драч Олена Петрівна (зареєстрована за адре-
сою: м. Донецьк, вул. Потійська, буд. 7), Герелюк Василь Дмитрович
(зареєстрований: с. Червоне, вул. Берестова, буд. 56, к. 20), виклика-
ються на 02 червня 2015 року на 09-10 год. до суду, каб. № 8, для участі
у розгляді справи по суті.

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

Суддя Є. В. Челюбєєв

Оголошення про продовження роботи III З’їзду адвокатів України
Шановні адвокати!

Продовження роботи III З’їзду адвокатів України після перерви призначено на 12-13 червня
2015 року.

Початок реєстрації делегатів З’їзду  відповідно до їх мандатів о 10 годині 00 хвилин.
Початок роботи З’їзду об 11 годині 00 хвилин.
Місце проведення: приміщення Будинку кіно за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 6.
До порядку денного III З’їзду адвокатів України включені питання:
– щодо призначення членів Вищої ради юстиції;
– обрання члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
– різне.

Головуюча на III з’їзді адвокатів України 
В. В. Гайворонська

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85104, м. Костянти-
нівка, Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу за позовом
Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» до Буряка Романа Івановича
про стягнення заборгованості за кредитним договором та договорами поруки, третя
особа – Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «Колбіко».

Відповідач у справі – Буряк Роман Іванович, 08.07.1965 р.н., останнє відоме місце
проживання: Донецька область, м. Макіївка, вул. Панченко, 41-Б, викликається до
суду на 27 травня 2015 року о 09 год. 00 хв., каб. № 20, для участі у розгляді справи
по суті.

Відповідачеві пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У
випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки інакше
справа буде розглянута за його відсутності. 

Суддя О. В. Бєлостоцька 
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Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає як відповідача Пугач Дмитра Олександровича
у судове засідання для розгляду цивільної справи за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності. 

Засідання відбудеться 26.05.2015 р. о 14.30 (резервне
судове засідання відбудеться 29.05.2015 р. о 14.30).

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по
справі вважається належним чином повідомленим про
час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя В. С. Полєно

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає як відповідача Лямцева Марка Миколайовича
у судове засідання для розгляду цивільної справи за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності. 

Засідання відбудеться 26.05.2015 р. о 16.00 (резервне
судове засідання відбудеться 29.05.2015 р. о 16.00).

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по
справі вважається належним чином повідомленим про
час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя В. С. Полєно

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає як відповідача Величко Оксану Юріївну у судове
засідання для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ
КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості. 

Засідання відбудеться 26.05.2015 р. о 14.00 (резервне
судове засідання відбудеться 29.05.2015 р. о 14.00).

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по
справі вважається належним чином повідомленим про
час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя В. С. Полєно

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає як відповідача Кузьміна Сергія Євгенійовича у
судове засідання для розгляду цивільної справи за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності. 

Засідання відбудеться 26.05.2015 р. о 15.00 (резервне
судове засідання відбудеться 29.05.2015 р. о 15.00).

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по
справі вважається належним чином повідомленим про
час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя В. С. Полєно

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає як відповідача Застрожнікову Світлану Анато-
ліївну у судове засідання для розгляду цивільної справи
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення забор-
гованості. 

Засідання відбудеться 26.05.2015 р. о 13.00 (резервне
судове засідання відбудеться 28.05.2015 р. о 13.00).

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по
справі вважається належним чином повідомленим про
час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя В. Г. Скворцова

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає як відповідача Мартіросян Єрванда Жораєвича
у судове засідання для розгляду цивільної справи за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності. 

Засідання відбудеться 26.05.2015 р. о 12.00 (резервне
судове засідання відбудеться 28.05.2015 р. о 12.00).

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по
справі вважається належним чином повідомленим про
час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя В. Г. Скворцова

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає як відповідача Соболева Віктора Миколайо-
вича у судове засідання для розгляду цивільної справи
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення забор-
гованості. 

Засідання відбудеться 26.05.2015 р. о 16.30 (резервне
судове засідання відбудеться 29.05.2015 р. о 16.30).

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по
справі вважається належним чином повідомленим про
час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя В. С. Полєно

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає як відповідача Черноволову Олену Олексан-
дрівну у судове засідання для розгляду цивільної справи
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення забор-
гованості. 

Засідання відбудеться 26.05.2015 р. о 15.30 (резервне
судове засідання відбудеться 29.05.2015 р. о 15.30).

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по
справі вважається належним чином повідомленим про
час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя В. С. Полєно

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає як відповідача Жукова Бориса Володимиро-
вича у судове засідання для розгляду цивільної справи
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення забор-
гованості. 

Засідання відбудеться 25.05.2015 р. о 09.00.
У разі неявки відповідача у призначений час або не-

повідомлення про причини неявки справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по
справі вважається належним чином повідомленим про
час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя Т. І. Кобзій

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає як відповідача Нейман Едуарда Рейнгольдо-
вича у судове засідання для розгляду цивільної справи
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення забор-
гованості. 

Засідання відбудеться 25.05.2015 р. о 10.15.
У разі неявки відповідача у призначений час або не-

повідомлення про причини неявки справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по
справі вважається належним чином повідомленим про
час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя Т. І. Кобзій

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає як відповідача Бредіхіна Сергія Вікторовича у
судове засідання для розгляду цивільної справи за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності. 

Засідання відбудеться 25.05.2015 р. о 10.30.
У разі неявки відповідача у призначений час або не-

повідомлення про причини неявки справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по
справі вважається належним чином повідомленим про
час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя Т. І. Кобзій

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає як відповідача Козаченка Івана Степановича у
судове засідання для розгляду цивільної справи за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності. 

Засідання відбудеться 25.05.2015 р. о 09.30.
У разі неявки відповідача у призначений час або не-

повідомлення про причини неявки справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по
справі вважається належним чином повідомленим про
час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя Т. І. Кобзій

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає як відповідача Назарову Любов Юріївну у су-
дове засідання для розгляду цивільної справи за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості. 

Засідання відбудеться 26.05.2015 р. о 12.30 (резервне
судове засідання відбудеться 28.05.2015 р. о 12.30).

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по
справі вважається належним чином повідомленим про
час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя В. Г. Скворцова

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає як відповідача Тібiашвiлi Георгiя Миколайо-
вича у судове засідання для розгляду цивільної справи
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення забор-
гованості. 

Засідання відбудеться 26.05.2015 р. об 11.30 (резер-
вне судове засідання відбудеться 28.05.2015 р. об 11.30).

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по
справі вважається належним чином повідомленим про
час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя В. Г. Скворцова

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає як відповідача Колєснікову Катерину Микола-
ївну у судове засідання для розгляду цивільної справи
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення забор-
гованості. 

Засідання відбудеться 26.05.2015 р. о 09.40 (резервне
судове засідання відбудеться 29.05.2015 р. о 09.40).

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по
справі вважається належним чином повідомленим про
час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя В. В. Тімінський

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає як відповідача Насонову Марію Панасівну у су-
дове засідання для розгляду цивільної справи за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості. 

Засідання відбудеться 26.05.2015 р. об 11.00 (резер-
вне судове засідання відбудеться 29.05.2015 р. об 11.00).

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по
справі вважається належним чином повідомленим про
час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя В. В. Тімінський

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає як відповідача Книшова Євгена Петровича у су-
дове засідання для розгляду цивільної справи за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості. 

Засідання відбудеться 26.05.2015 р. о 10.00 (резервне
судове засідання відбудеться 29.05.2015 р. о 10.00).

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по
справі вважається належним чином повідомленим про
час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя В. В. Тімінський

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає як відповідача Дегтяренка Олександра Мико-
лайовича у судове засідання для розгляду цивільної
справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення
заборгованості. 

Засідання відбудеться 26.05.2015 р. о 09.30 (резервне
судове засідання відбудеться 28.05.2015 р. о 09.30).

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по
справі вважається належним чином повідомленим про
час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя В. Г. Скворцова

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає як відповідача Люлькiна Андрiя Володимиро-
вича у судове засідання для розгляду цивільної справи
за позовом ПАТ «Акцентбанк» про стягнення заборгова-
ності. 

Засідання відбудеться 26.05.2015 р. о 9.00 (резервне
судове засідання відбудеться 28.05.2015 р. о 9.00).

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по
справі вважається належним чином повідомленим про
час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя В. Г. Скворцова

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає як відповідача Водінова Ярослава В’ячеславо-
вича у судове засідання для розгляду цивільної справи
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення забор-
гованості. 

Засідання відбудеться 26.05.2015 р. об 11.00 (резер-
вне судове засідання відбудеться 28.05.2015 р. об 11.00).

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по
справі вважається належним чином повідомленим про
час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя В. Г. Скворцова

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає як відповідача Батiщева Сергiя Олександро-
вича у судове засідання для розгляду цивільної справи
за позовом ПАТ «Акцентбанк» про стягнення заборгова-
ності. 

Засідання відбудеться 26.05.2015 р. о 09.00 (резервне
судове засідання відбудеться 29.05.2015 р. о 09.00).

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по
справі вважається належним чином повідомленим про
час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя В. В. Тімінський

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає Дмитрієнка Миколу Михайловича як відповідача
в судове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ
№420/991/15-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Дельта Банк» до Дмитрієнка Миколи Михай-
ловича про стягнення заборгованості, яке відбудеться
29 травня 2015 року о 13 годині 00 хвилин (резервна
дата судового засідання - 5 червня 2015 року о 14 годині
00 хвилин) у приміщенні Новопсковського районного
суду за адресою: вул. Леніна, 28, смт Новопсков Луган-
ської області.

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

Суддя Р. Р. Потапенко

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає як відповідача Коржова Юрія Володимировича
у судове засідання для розгляду цивільної справи за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності. 

Засідання відбудеться 26.05.2015 р. о 10.20 (резервне
судове засідання відбудеться 29.05.2015 р. о 10.20).

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по
справі вважається належним чином повідомленим про
час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя В. В. Тімінський

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає як відповідача Сердюка Олега Анатолійовича
у судове засідання для розгляду цивільної справи за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності. 

Засідання відбудеться 26.05.2015 р. о 10.30 (резервне
судове засідання відбудеться 28.05.2015 р. о 10.30).

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по
справі вважається належним чином повідомленим про
час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя В. Г. Скворцова

Києво-Святошинський районний суд Київської об-
ласті повідомляє Багері Семнані Аббас Хоссейна, що
цивільна справа № 369/3444/15-ц (провадження 
№ 2/369/1890/15) за позовом Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» до
Багері Семнані Аббас Хоссейна про стягнення забор-
гованості за кредитним договором призначена до
слухання на 25 травня 2015 року о 09.00 годині в
приміщенні Києво-Святошинського районного суду
Київської області за адресою: м. Київ, вул. Мельни-
ченка, 1.

Суддя Л. М. Ковальчук

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає Коростовську Віру Анатоліївну як відповідача в
судове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ
№420/996/15-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Дельта Банк» до Коростовської Віри Анатолі-
ївни про стягнення заборгованості, яке відбудеться 29
травня 2015 року о 14 годині 00 хвилин (резервна дата
судового засідання - 5 червня 2015 року о 15 годині 00
хвилин) у приміщенні Новопсковського районного суду
за адресою: вул. Леніна, 28, смт Новопсков Луганської
області.

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

Суддя Р. Р. Потапенко

Дружківський міський суд Донецької області (84205, 
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядатиме цивільну
справу № 2/229/566/2015 за позовом Басюк Аліни Вікторівни
до Басюка Михайла Вікторовича про надання дозволу на
тимчасовий виїзд за кордон неповнолітньої дитини без
згоди батька. Відповідач у справі: Басюк Михайло Вікторо-
вич, 26 жовтня 1982 року народження (останнє місце про-
живання: квартал 55, буд. №9, кв. №48, м. Ясинувата,
Донецька область) викликається на 25 травня 2015 року о
10.00 годині до суду, зал № 5, для участі в розгляді справи
по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. В разі неявки відповідача справа буде роз-
глянута у його відсутності. 

Суддя Рагозіна С. О.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул. Артема, 5)
розглядатиме цивільну справу за позовом ПАТ «Промінвес-
тбанк» до Іванющенка Юрія Володимировича про стягнення
заборгованості.

Відповідач по справі: Іванющенко Юрій Володимирович,
мешкає: м. Єнакієве, вул. Горна, 5-а Донецької області, 
викликається до суду (Донецька область, м. Артемівськ, 
вул. Артема, 5, каб. 201) для участі в розгляді справи по суті
на 11.06.2015 р. о 12 год. 00 хв.

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

Суддя Воробйова І. В.

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає Поливяну Валентину Миколаївну як відповідача
в судове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ
№420/998/15-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Дельта Банк» до Поливяної Валентини Мико-
лаївни про стягнення заборгованості, яке відбудеться 29
травня 2015 року о 14 годині 30 хвилин (резервна дата
судового засідання — 5 червня 2015 року о 15 годині 30
хвилин) у приміщенні Новопсковського районного суду
за адресою: вул. Леніна, 28, смт Новопсков Луганської
області.

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

Суддя Р. Р. Потапенко

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядатиме
цивільну справу за позовом ТОВ «ОТП Факторинг» до
Рогожина Миколи Васильовича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором, місце проживання
якого невідомо, викликається на 16 червня 2015 року 
о 09.30 годині до суду, каб. №3, для участі у розгляді
справи по суті.

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

Суддя Літовка В. В.

Обухівський районний суд Київської області по
цивільній справі № 2-661/15 за позовом Мальцева
В. М. до Мальцева В.Б. про визнання особи такою,
що втратила право користування жилим приміщен-
ням, викликає до суду як відповідача Мальцева Во-
лодимира Борисовича 26 травня 2015 року о 15.00
год.

Судове засідання відбудеться під головуванням
судді Кравченка М. В. у приміщенні суду за адресою:
Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, б. 20.

В разі неявки відповідача справа буде розглянута
у його відсутність на підставі наявних у ній доказів.

Литкін Андрій Вікторович, остання відома адреса про-
живання: Київська обл., м. Бровари, вул. Незалежності,
буд. 7, кв. 43, викликається до Броварського міськрай-
онного суду Київської області як відповідач по цивільній
справі № 361/338/2015-ц за позовом Савченко Т. О. до
Безсонової O.B., Литкіна А.В. про визнання права влас-
ності на нерухоме майно за набувальною давністю.

Судовий розгляд справи відбудеться 5 червня 2015
року о 10 год. 00 хв. Явка до суду обов’язкова. Адреса
суду: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Грушев-
ського, 2, кабінет (зал судових засідань) № 217.

Суддя В. О. Василишин
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реклама. оголошення
Слов’янський міськрайонний суд Донецької області розгля-

дає цивільні справи за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк» про стяг-
нення заборгованості, які відбудуться 22 травня 2015 року в
приміщенні суду за адресою: 84100 м. Слов’янськ, вул. Добро-
вольського, буд. 2 та призначені:

на 09 год. 30 хв. за позовом до Лаврищевої Ганни Володими-
рівни, останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Гор-
лівка, вул. Першотравнева, 15, кв. 1 по справі №2/243/2355/2015; 

на 09 год. 45 хв. за позовом до Хватова Артема Олександро-
вича, останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Гор-
лівка, вул. 60 років СРСР, 61, кв. 33 по справі №2/243/2336/2015;

на 10 год. 00 хв. за позовом до Терегері Наталії Володими-
рівни, останнє відоме місце проживання: Донецька область, 
м. Горлівка, вул. Оленіна, 4, кв. 55 по справі №2/243/2340/2015. 

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття, відповідачі повинні пові-
домити суд про причини неявки, інакше справи будуть
розглянуті у їх відсутність. 

Суддя Мірошниченко Л. Є.

Першотравневий районний суд Донецької області
(87400, cмт Мангуш, вул. Котанова, 102 Першотравне-
вого району Донецької області) розглядатиме цивільну
справу за позовом Кредитної спілки «Азовська Кредитна
Компанія» до Бабенка Євгена Сергійовича про стягнення
суми заборгованості за кредитним договором.

Відповідач — Бабенко Євген Сергійович, зареєстро-
ваний за адресою: с. Захарівка, вул. Гагаріна, 23, Пер-
шотравневий район, Донецька область, викликається на
4 червня 2015 року о 14.30 годині до Першотравневого
районного суду для участі у розгляді справи по суті.

Суддя Скудін В. Є., кабінет № 5.
Бабенку Євгену Сергійовичу пропонується надати свої

заперечення щодо позову та докази до 4 червня 2015
року. У випадку неприбуття відповідач повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута у його відсутність за наявними матеріалами.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає як
відповідача Полонця Івана Івановича по цивільній
справі №752/3176/15-ц за позовом Товариства з об-
меженою відповідальністю «МАРКС.КАПІТАЛ» до
Полонця Івана Івановича про стягнення в порядку
регресу.

Судове засідання відбудеться 17 червня 2015 року
о 10 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: 
м. Київ, вул. П. Потєхіна, 14А, каб. 35.

Ви маєте право подати до суду письмові запере-
чення проти позову з посиланням на докази чи по-
відомити про поважність причин неявки.

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

Суддя Плахотнюк К. Г.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядатиме цивільні
справи за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення забор-
гованості до:

1. Відповідач: Калініна Наталія Аркадіївна, останнє місце ре-
єстрації та проживання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Бакин-
ська, буд. 3, викликається 3 червня 2015 року о 09 год. 00 хв. до
суду для участі у розгляді справи по суті.

2. Відповідач: Корольова Яна Віталіївна, останнє місце реєс-
трації та проживання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Дубиніна,
буд. 11, кв. 37, викликається 3 червня 2015 року о 09 год. 00 хв.
до суду для участі у розгляді справи по суті.

3. Відповідач: Томашова Наталія Георгіївна, останнє місце ре-
єстрації та проживання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Свер-
длова, буд. 24, кв. 2, викликається 3 червня 2015 року о 09 год.
00 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні пові-
домити суд про причини неявки, інакше справи будуть
розглянуті у їхню відсутність.

Суддя О. В. Неженцева

Шаргородський районний суд Вінницької області викликає в
судове засідання Мерненка Сергія Васильовича, 26.04.1975 року
народження, який зареєстрований за адресою: Вінницька об-
ласть, Шаргородський район, м. Шаргород, вул. Свято-Микола-
ївська, 39 як відповідача у цивільній справі № 152/654/15-ц за
позовом Торощиної Олени Іванівни до Мерненка Сергія Васи-
льовича, третя особа без самостійних вимог на стороні відпові-
дача Управління Державної міграційної служби України у
Вінницькій області про визнання таким, що втратив право на ко-
ристування житловим приміщенням, яке відбудеться о 09.00 го-
дині 29 травня 2015 року в приміщенні суду за адресою: 
м. Шаргород, Вінницька область, вул. Леніна, 231, зал судових
засідань №1.

У разі неявки відповідача Мерненка Сергія Васильовича в су-
дове засідання, справа буде розглянута у його відсутності на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.

При публікації оголошення про виклик до суду відповідач
Мерненко С. В. вважається повідомленим про час і місце роз-
гляду справи.

Суддя Т. О. Соколовська

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області
викликає Швидкого Сергія Васильовича (останнє відоме
місце реєстрації відповідача: с. Засулля Лубенського
району Полтавської області, вул.Тарасенка, 20-А, а ос-
таннім відомим місцем його проживання є м. Лубни По-
лтавської області, вул. Плеханова, 35, кв. 39) в якості
відповідача в судове засідання по цивільній справі за по-
зовом Гришко Оксани Миколаївни до Швидкого Сергія
Васильовича про визнання особи такою, що втратила
право на користування житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 04 червня 2015 року 
о 09-00 год. в приміщенні суду за адресою: м. Лубни,
вул. Монастирська, 17.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки справу
буде розглянуто за Вашої відсутності. Ви зобов’язані по-
відомити суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя Е. Г. Жага

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду
Дніпропетровської області знаходиться цивільна справа
№ 185/10093/14-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства «Перший Український Міжнародний Банк»
до Серіндаг Казим, третя особа ТОВ «Асал-Метал» про
стягнення боргу за кредитним договором та договором
поруки.

Відповідач Серіндаг Казим та третя особа ТОВ «Асал-
Метал» викликаються у судове засідання на 11:45 год.
15 червня 2015 року у приміщенні Павлоградського
міськрайонного суду Дніпропетровської області: Дніп-
ропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська,
буд. 135, кабінет №409. Суддя Перекопський М. М.

Після опублікування об’яви в пресі відповідач, а також
третя особа вважаються повідомленими про дату, час та
місце розгляду справи. У разі неявки відповідача та тре-
тьої особи справу буде розглянуто за їх відсутності.

Біловодський районний суд Луганської області викликає на
29.05.2015 р. відповідачів по справах за позовами ПАТ «Дельта
Банк» про стягнення заборгованості:

— Параскуна Юрія Віталійовича, 19.10.1980 р.н., зареєстрова-
ного: м. Свердловськ, Луганська область, о 08.00 год. (справа
№408/363/15-ц).

— Надоша Надію Леонідівну, 04.02.1989 р.н., зареєстровану: смт
Михайлівка, Ровеньківський р-н, Луганська область, о 08.30 год.
(справа №431/3953/14-ц).

— Правдіна Володимира Володимировича, 30.04.1983 р.н., за-
реєстрованого: смт Михайлівка, Ровеньківський р-н, Луганська об-
ласть, о 10.00 год. (справа №408/362/15-ц).

— Макогонова Сергія Олексійовича, 21.05.1966 р.н., зареєстро-
ваного: м. Свердловськ, Луганська область, о 09.30 год. (справа
№408/360/15-ц).

— Мухіна Сергія Юрійовича, 28.07.1971 р.н., зареєстрованого:
смт Михайлівка, Ровеньківський р-н, Луганська область, о 09.00 год.
(справа №408/361/15-ц).

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Комсо-
мольська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. Д. Ткаченко

Макарівський районний суд Київської області в цивільній справі №370/78/15-ц за позовом
Прокуратури Київської області в інтересах держави до Макарівської райдержадміністрації,
Вініченка П. Д., Андрущенка М. М. та інших, про визнання недійсними розпоряджень, ви-
знання недійсними державних актів, викликає в судове засідання, яке відбудеться 3 червня
2015 року о 14 год. 00 хв. відповідача: Вініченка Петра Дмитровича, останнє відоме місце
проживання: місто Київ, вулиця Луначарського, 7, кв. 130; відповідача: Андрущенка Миколу
Миколайовича, останнє відоме місце проживання: місто Київ, вулиця Челябінська-1, кв. 27;
відповідача: Вініченко Ганну Олександрівну, останнє відоме місце проживання: місто Н.Ка-
ховка Херсонської області, вулиця Калініна-77; відповідача: Івченка Романа Віталійовича,
останнє відоме місце проживання: місто Київ, вулиця Цегельна-4/13; відповідача: Василенко
Тетяну Василівну, останнє відоме місце проживання: місто Київ, вулиця П.Запорожця-15-б,
кв. 10; відповідача: Коржилецьку Зінаїду Євгеніївну, останнє відоме місце проживання: місто
Київ, проспект Малиновського, 1-а, кв. 89; відповідача: Каневського Володимира Дмитро-
вича, останнє відоме місце проживання: місто Київ, вулиця Ю. Смолича-4, кв. 179; відпові-
дача: Кисловську Ольгу Леонідівну, останнє відоме місце проживання: місто Київ, вулиця
Булаховського, 24, кв. 33, та відповідача: Скакуна Леоніда Денисовича, останнє відоме місце
проживання: місто Київ, вулиця Булаховського, 24, кв. 33.

У разі неявки відповідачів у судове засідання, справа буде розглянута у їхню відсутність
за наявними в ній матеріалами.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Макарівського районного суду Київської об-
ласті за адресою: смт Макарів, вул. Фрунзе, 35, кабінет № 1.

Суддя М. Ю. Устимчук

Старобільський районний суд Луганської області викликає Помазанову
Юлію Єгорівну, яка зареєстрована за адресою: вул. Талаліхіна, буд. 19, 
м. Антрацит, Луганська область, як відповідача у судове засідання по цивіль-
ній справі № 431/1225/15-ц (провадження № 2/431/802/15 р.) за позовом Пуб-
лічного Акціонерного Товариства «Райффайзен Банк Аваль» до Помазанової
Юлії Єгорівни про стягнення заборгованості, яке відбудеться «25» травня
2015 року о 10 годині 00 хвилин в приміщенні суду за адресою: Луганська
область, м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 38а.

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

Суддя О. В. Форощук

В провадженні Бориспільського міськрайонного суду Київ-
ської області знаходиться цивільна справа № 2/359/1393/2015,
359/3530/15-ц за позовом Матусевич Аеліти Олександрівни до
Матусевича Андрія про розірвання шлюбу.

Розгляд вищезазначеної справи відбудеться о 09.30 год.
28.05.2015 р. за адресою: Київська область, м. Бориспіль, 
вул. Київський шлях, 72, каб. № 11.

В зв’язку з цим суд викликає відповідача Матусевича Андрія
в судове засідання на вищезазначений час та день.

Суддя В. П. Величко

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає відповідача
по цивільній справі за позовом ПАТ «Страхова компанія «Ук-
раїнська страхова група» до Сахнюка Віталія Сергійовича про
відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транс-
портної пригоди (в порядку регресу) у судове засідання, яке
відбудеться о 09 год. 00 хв. 27 травня 2015 року за адресою:
м. Суми, вул.Першотравнева, 12, каб. №16.

У разі неявки віповідача Сахнюка В. С. у судове засідання
суд вирішить справу на підставі наявних в ній доказів.

Суддя М. М. Косолап

Франківський районний суд м. Львова викликає Федоренка

Сергія Олеговича, який проживає за адресою: м. Київ, вул. Вол-

кова, 4/63, як відповідача в судове засідання, яке відбудеться

09.06.2015 року о 14 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою:

м. Львів, вул. Героїв Крут, 1в, кабінет № 217, та попереджає,

що у випадку неявки справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Мартинишин М. О.

Новопсковський районний суд Луганської області викликає Рудика Ігоря Леонідовича як від-
повідача в судове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ №420/1008/15-ц за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до Рудика Ігоря Леонідовича про стягнення
заборгованості, яке відбудеться 2 червня 2015 року о 13 годині 00 хвилин (резервна дата судового
засідання - 5 червня 2015 року о 13 годині 00 хвилин) у приміщенні Новопсковського районного
суду за адресою: вул. Леніна, 28, смт Новопсков Луганської області.

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

Бердянським міськрайонним судом, що знаходиться за адресою: вул. Комунарів,
64, м. Бердянськ, 28 травня 2015 року о 16-30 годині буде проведено судове засідання
у цивільній справі № 310/3225/15-ц за позовом Публічного акціонерного товариства
Банк «ТРАСТ» до Посохова Віктора Федоровича про стягнення заборгованості.

Суд викликає Посохова Віктора Федоровича як відповідача.
Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідача в судове засі-

дання судове засідання буде проведене за наявними матеріалами.
Суддя З. П. Пустовіт

Втраченi 07.05.2015 р. документи: 
паспорт СМ № 950573, виданий 

Днiпровським РУ ГУ МВС України 
в м. Києвi 20.07.2007 р., та посвiдчення

водiя на iм’я Сидоренка Сергiя 
Iвановича вважати недiйсними

з 07.05.2015 р.

Новопсковський районний суд Луганської області викликає Руденко Галину Леонідівну як від-
повідача в судове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ №420/1007/15-ц за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до Руденко Галини Леонідівни про стягнення
заборгованості, яке відбудеться 2 червня 2015 року о 13 годині 30 хвилин (резервна дата судового
засідання - 5 червня 2015 року о 13 годині 30 хвилин) у приміщенні Новопсковського районного
суду за адресою: вул. Леніна, 28, смт Новопсков Луганської області.

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

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області (85302, м. Красноармійськ, вул. Горького,
20) розглядатиме цивільну справу за позовом Панкевич Ірини Євгенівни про позбавлення батьківських
прав.

Відповідач Панкевич Василь Олександрович викликається на 28.05.2015 року о 13.00 год. до Крас-
ноармійського міськрайоного суду Донецької області до каб. № 3, 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 відсут-
ність.

Суддя Токарєв А. Г.

Втрачений Судновий білет

на судно «Норд-Вест-53» 2002 року 

випуску, бортовий номер УКИ-435-К 

на ім’я Панонько Тарас Богданович ,

вважати недійсним.

Новопсковський районний суд Луганської області викликає Корнєєва Володимира Юрійовича
як відповідача в судове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ №420/993/15-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до Корнєєва Володимира Юрійовича про стяг-
нення заборгованості, яке відбудеться 29 травня 2015 року о 13 годині 30 хвилин (резервна дата
судового засідання - 5 червня 2015 року о 14 годині 30 хвилин) у приміщенні Новопсковського
районного суду за адресою: вул. Леніна, 28, смт Новопсков Луганської області.

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

Фрунзенський районний суд м. Харкова викликає в судове засідання як відповідача Харковського Еду-
арда Павловича по справі за позовом Харковської Катерини Ігорівни до Харковського Едуарда Павловича,
третя особа: Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської мі-
ської ради, про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів.

Розгляд справи відбудеться о 12 год. 00 хв. 29 травня 2015 року в приміщенні суду за адресою: 
м. Харків, бул. Богдана Хмельницького, 32/38.

У разі неявки відповідача в судове засідання без поважних причин чи неповідомлення про причини
неявки, справа буде розглядатися без його участі за наявними в ній доказами.

Суддя О. В. Горпинич

ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» (код 19388768) 
на виконання ч. 2 ст. 249 Цивільного 

кодексу України повідомляє 
про скасування 06.05.2015 всіх довіренос-
тей, виданих банком (в простій та нотарі-
альній формі) до дати прийняття рішення

НБУ № 265 від 23.04.2015 «Про відкли-
кання банківської ліцензії та ліквідацію».

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Красний
Лиман, вул. Фрунзе, 13) розглядатиметься цивільна справа за позовом ПАТ
«Дельта Банк» до Чувашової Ганни Миколаївни про стягнення заборгованості за
кредитним договором № 004-04286-291110 в розмірі 3627,78 гривень.

Відповідач: Чувашова Ганна Миколаївна викликається до каб. №1 суду на 28
травня 2015 року о 08 годині 40 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Шавиріна Л. П.

Великоновосілківський районний суд Донецької області в зв’язку з роз-
глядом цивільної справи за позовом ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку»
до Черних Ольги Володимирівни та Черних Василя Станіславовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором повідомляє, що судове засі-
дання призначено на 25.06.2015 р. о 10.00 год. у приміщенні суду за
адресою: Донецька область, Великоновосілківський район, смт Велика Но-
восілка, вул. Фонтанна, 21. Суддя Якішина О. М. Суд викликає як відповідача
Черних Василя Станіславовича. Явка до суду обов’язкова. В разі неявки від-
повідача в судове засідання справа буде розглянута за його відсутності.

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області розглядає

цивільну справу за позовом ПАТ «ГРІН БАНК» про стягнення заборго-

ваності за кредитним договором.

Відповідачі: Штейнбренер Олександр Володимирович, Штейнбренер

Нелля Володимирівна викликаються на 26 травня 2015 року о 08-00

год. до суду, каб. №7, для участі у розгляді справи по суті.

Троїцький районний суд Луганської області викликає як від-
повідача в судове засідання Пилипчука Миколу Миколайовича
в справі № 433/813/15-ц-2/433/670/15 за позовом ПАТ «Райф-
файзен Банк Аваль» до Пилипчука Миколи Миколайовича про
стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 5 червня 2015 року о 09 год. 00 хв. за
адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Бондаренко Л. І.

Оболонський районний суд м. Києва викликає як відповідача
Зайця Олега Анатолійовича по цивільній справі № 2/756/2311/15р.
за позовом Непоменко Ірини Олександрівни до Зайця Олега Ана-
толійовича про стягнення суми боргу та моральної шкоди за не-
надані послуги, розгляд якої призначено на 15.07.2015 р. о 10.00
год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. №27, суддя
Богдан О. О. У разі неявки справу буде розглянуто у відсутності
відповідача.

Комісія з припинення Київського професійного ліцею «Політехнік» пові-
домляє, що згідно з наказами Міністерства освіти і науки України від 31.10.2014 р. № 1241,
від 28.11.2014 р.  № 1404, від 31.03.2015 р. № 383 Київський професійний ліцей «Політехнік»
знаходиться в процесі припинення-реорганізації шляхом приєднання до Державного на-
вчального закладу «Київський професійний електромеханічний ліцей». Претензії кредиторів
приймаються протягом двох місяців з дати публікації оголошення.

Ідентифікаційний код ліцею: 02544359, юридична адреса: 04116, м. Київ, вул. Ванди Ва-
силевської, 24.

З 1 липня 2015 р. буде змінено тип та перейменовано Державний навчальний заклад «Ки-
ївський професійний електромеханічний ліцей» на Державний навчальний заклад «Київ-
ський центр професійно-технічної освіти».
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Троїцький районний суд Луганської обл. повідом-

ляє, що 25.05.2015 року о 10 годині 00 хвилин у при-

міщенні суду відбудеться судове засідання з

розгляду цивільної справи №433/506/15ц за позовом

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до ВЕРБА АРСЕНА АНАТО-

ЛІЙОВИЧА про стягнення заборгованості.     

Суддя Ляшенко М. А.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радян-
ська, буд. 39) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ
КБ «Приватбанк» про стягнення суми боргу за кредит-
ним договором.

Відповідачі:
Полянська Світлана Андріївна, 27 вересня 1972 року

народження, місце реєстрації: м. Зугрес, вул. Мічуріна,
62;

Ганжа Ігор Олександрович, 23 серпня 1980 року на-
родження, місце реєстрації: м. Харцизьк, вул. 40 років
Визволення, 19/4;

Оспіщев Олексій Анатолійович, 11 травня 1975 року
народження, місце реєстрації: м. Авдіївка, вул. Чистя-
кова, 124а;

Лисенкова Алла Леонідівна, 08 лютого 1974 року на-
родження, місце реєстрації: м. Харцизьк, м-н. Металур-
гів, 15/26;

Колесна Марія Іванівна, 29 березня 1954 року народ-
ження, місце реєстрації: м. Харцизьк, вул. Радянська,
6/140.

Викликається на 03 червня 2015 року на 10:00 годину
до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 14,
для участі у розгляді справи.

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

Суддя Мамалуй М. В.

Троїцький районний суд Луганської обл. повідом-

ляє, що 25.05.2015 року о 10 годині 00 хвилин у при-

міщенні суду відбудеться судове засідання з

розгляду цивільної справи №433/495/15ц за позовом

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Копіча Володимира Ілла-

ріоновича про стягнення заборгованості.

Суддя Ляшенко М. А.

Троїцький районний суд Луганської обл. повідом-

ляє, що 25.05.2015 року о 10 годині 00 хвилин у при-

міщенні суду відбудеться судове засідання з

розгляду цивільної справи №433/503/15ц за позовом

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Буликіної Людмили

Олександрівни про стягнення заборгованості.

Суддя Ляшенко М. А.

Троїцький районний суд Луганської обл. повідом-

ляє, що 25.05.2015 року о 10 годині 00 хвилин у при-

міщенні суду відбудеться судове засідання з

розгляду цивільної справи №433/509/15ц за позовом

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Сєврюкової Тетяни Ва-

силівни про стягнення заборгованості.

Суддя Ляшенко М. А.

Троїцький районний суд Луганської обл. повідом-

ляє, що 25.05.2015 року о 10 годині 00 хвилин у при-

міщенні суду відбудеться судове засідання з

розгляду цивільної справи №433/500/15ц за позовом

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Редіної Нелі Олексан-

дрівні про стягнення заборгованості.

Суддя Ляшенко М. А.

Троїцький районний суд Луганської обл. повідом-

ляє, що 25.05.2015 року о 10 годині 00 хвилин у при-

міщенні суду відбудеться судове засідання з

розгляду цивільної справи №433/486/15Ц за позо-

вом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Середи Едуарда Іго-

ровича про стягнення заборгованості.

Суддя Ляшенко М. А.

Постійно діючим третейським судом при АУБ порушено провад-
ження у справах за позовом ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» про стяг-
нення заборгованості до:

• Міхайліченка Олександра Миколайовича (зареєстрований:
83004, м. Донецьк, вул. Буслаєва, буд. 22, кв.) та Міхайліченко На-
талії Іллівни (зареєстрована: 83007, м. Донецьк, вул. Треньова, буд.
3а-3б, кв.) справа № 826/15;

• Жуковіної Наталі Володимирівни та Жуковіна Юрія Анатолійо-
вича (зареєстровані: 83000, м. Донецьк, вул. Цусимська, буд. 69, кв.)
справа № 827/15;

• Степакіної Наталії Вікторівни та Мартиненка Віктора Геннадійо-
вича (зареєстровані: 86100, Донецька обл., м. Макіївка-12, п. Шлях
Ілліча, вул. Кремлівська, буд. 44, кв) справа №828/15,

• Вовка Валентина Юрійовича та Вовк Юлії Ігорівни (зареєстро-
вані: 94000, м. Луганськ, кв. Гагаріна, буд 20, кв.) справа № 829/15;

• Білобровського Олега Олександровича (зареєстрований: 92000,
Луганська обл., м. Лутугіне, вул. Некрасова, буд.) справа №830/15;

• Возної Наталі Миколаївни (зареєстрована: 87250, Донецька
обл., Старобешівський район, м. Комсомольське, вул. Октябрська,
буд. 91, кв.) справа № 831/15;

• Папенкова Сергія Миколайовича (зареєстрований: 94200, Луган-
ська обл., м. Алчевськ, вул. Калініна буд. 36, кв.) справа № 832/15;

• Семенова Павла Володимировича (зареєстрований: 94343, До-
нецька обл., м. Макіївка, м-н. Зелений, буд. 29, кв.) справа № 833/15;

• Карнауха Олександра Вікторовича (зареєстрований: 94700, Лу-
ганська обл., м. Ровеньки, кв. Гагаріна, буд. 21, кв.) справа № 834/15;

• Ковалькова Віктора Івановича (зареєстрований: 94482, Луган-
ська обл., Краснодонський район с. Ново-Олександрівка, вул. Кірова,
буд. ) справа № 835/15.

З позовом можна ознайомитися звернувшись до третейського
суду за телефоном (044) 5168718 або ел. поштою за адресою:
ts@aub.org.ua. Судове засідання відбудеться 25.05.2015 р. о 10-15
год. за адресою: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15, к. 811. Це ого-
лошення розміщене також на сайті третейського суду
tretsud.aub.org.ua. У випадку неявки відповідачів справа може бути
розглянута за їх відсутності.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радян-
ська, буд. 39) розглядатиме цивільні справи за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційний банк
«ПриватБанк» про стягнення суми боргу за кредитним
договором.

Відповідачі:
Бондарєва Олександра Іванівна, 12.08.1981 року 

народження, яка мешкає за адресою: Донецька обл., 
м. Харцизьк, вул. 40-річчя Визволення України, 21/106,
номер справи 227/1703/15-ц.

Христофор Юлія Володимирівна, 26.04.1987 року на-
родження, мешкає за адресою: Донецька обл., м. Іло-
вайськ, пров. Кімова, 1/29, номер справи 227/1731/15-ц.

Ковальов Михайло Іванович, 20.11.1959 року народ-
ження, який мешкає за адресою: Донецька обл., м. Хар-
цизьк, м-н Металургів, 51а/21, номер справи
227/1726/15-ц.

Приходько Валентина Григорівна, 14.03.1959 року на-
родження, мешкає за адресою: Донецька обл., м. Хар-
цизьк, вул. Ветеранів, буд. 39, номер справи
227/1743/15-ц, викликаються на 11 червня 2015 року 
о 09.00 годині до Добропільського міськрайонного суду,
кабінет № 15, для участі у розгляді справ.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття вони по-
винні повідомити суд про причини неявки, інакше
справи будуть розглянуті за їхньої відсутності. 

Суддя Мавроді Р. Ф.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радян-
ська, буд. 39 «А») розглядатиме цивільні справи за по-
зовом Публічного акціонерного товариства Комерційний
банк «Приватбанк» до Сусарєва Віктора Вікторовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач: Сусарєв Віктор Вікторович викликається
на 22 червня 2015 року о 09.00 годині до Добропіль-
ського міськрайонного суду, кабінет № 7, для участі у
розгляді справи. До розгляду цивільної справи пропо-
нується надати суду письмові пояснення та заперечення,
а також усі наявні докази по справі.

- зa позовом Публічного акціонерного товариства Ко-
мерційний банк «Приватбанк» до Бурашникової Світ-
лани Володимирівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Відповідач: Бурашникова Світлана Володимирівна ви-
кликається на 22 червня 2015 року о 09.10 годині до До-
бропільського міськрайонного суду, кабінет № 7, для
участі у розгляді справи. До розгляду цивільної справи
пропонується надати суду письмові пояснення та запе-
речення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання, відпові-
дачам Сусарєву Віктору Вікторовичу, Бурашниковій Світ-
лані Володимирівні необхідно повідомити суд про
причини неявки, інакше справи будуть розглянуті у їхню
відсутність на підставі наявних у них даних чи доказів і
ухвалено заочне рішення. 

Суддя Діденко C. O.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (85104, м. Костянтинівка Донецької обл., пр.
Ломоносова, 157) розглядатиме цивільні справи за
позовом Публічного акціонерного товариства Ко-
мерційний банк «Приватбанк» до Куниці Тетяни Іва-
нівни, Поважнова Олександра Анатолійовича,
Чайкіна Андрія Михайловича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором. Відповідачі у
справах викликаються до суду (каб. № 20) для участі
в розгляді справ по суті, а саме:

— Куниця Тетяна Іванівна, 18.03.1957 р.н., ос-
таннє відоме місце проживання: Донецька область,
м. Макіївка, смт Крупської, пров. Полтавський, 7, кв.
3 - на 26 травня 2015 року о 13 год. 30 хв.;

— Поважнов Олександр Анатолійович, 04.03.1988
р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, м. Макіївка, вул. Маяковського, 1, кв. 523 - на
26 травня 2015 року о 14 год. 00 хв.;

— Чайкін Андрій Михайлович, 14.07.1975 р.н., ос-
таннє відоме місце проживання: Донецька область,
м. Макіївка, вул. Руднєва, 1, кв. 17 - на 26 травня
2015 року о 14 год. 30 хв.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідачі повинні повідомити суд про причини не-
явки, інакше справи будуть розглянуті за їхньої від-
сутності.

Суддя О. В. Бєлостоцька

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля Донецької області, 
вул. Радянська, буд. 39) розглядатиме цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення суми боргу за кредитним договором.

Відповідачі:
Шеховцева Євгенія Олександрівна, 5 березня 1962

року народження, місце реєстрації: м. Авдіївка, 
вул. Некрасова, 8,

Макаренко Віталій Станіславович, 13 червня 1975
року народження, місце реєстрації: м. Іловайськ, 
вул. Комсомольська, 194,

Корнієнко Василь Миколайович, 20 червня 1975
року народження, місце реєстрації: м. Іловайськ, 
вул. Шевченка, 116/4,

Дергачова Ірина Василівна, 20 вересня 1958 року
народження, місце реєстрації: м. Авдіївка, вул. Сте-
пова, 147, 

викликаються на 28 травня 2015 року 
о 10.00 годині до Добропільського міськрайонного
суду, кабінет № 14, для участі в розгляді справ.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідачі повинні повідомити суд про причини не-
явки, інакше справи будуть розглянуті за їхньої від-
сутності.

Суддя Мамалуй М. В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (85104, м. Костянтинівка, Донецької обл., 
пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільні справи за
позовом Публічного акціонерного товариства Ко-
мерційний банк «Приватбанк» до Завадської Олени
Володимирівни, Новикової Зинаїди Степанівни,
Рзаєва Раміза Аріфовича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором. Відповідачі у справах
викликаються до суду (каб. № 20) для участі у роз-
гляді по суті, а саме:

- Завадська Олена Володимирівна, 25.10.1976 р.
н., останнє відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, м. Макіївка, вул. Тольятті, 16-А – на 27 травня
2015 року о 13 год. 00 хв.; 

- Новикова Зинаїда Степанівна, 12.07.1975 р. н.,
останнє відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, м. Макіївка, вул. Ольхівська, 58 – на 27 травня
2015 року о 13 год. 30 хв.;

- Рзаєв Раміз Аріфович, 27.11.1988 р. н., останнє
відоме місце проживання: Донецька область, м. Ма-
кіївка, вул. Чернишевського, 206 – на 27 травня 2015
року о 14 год. 00 хв.

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

Суддя О. В. Бєлостоцька

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільні справи за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «Приватбанк» до:

Компана Руслана Володимировича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, місце прожи-
вання якого невідомо, викликається на 25 травня 2015
року о 09.00 годині, до суду, каб. №3, для участі у роз-
гляді справи по суті;

Коротенко Валентини Григорівни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, місце прожи-
вання якої невідомо, викликається на 25 травня 2015
року о 10.00 годині, до суду, каб. №3, для участі у роз-
гляді справи по суті;

Головань Оксани Леонідівни про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором, місце проживання якої
невідомо, викликається на 25 травня 2015 року об 11.00
годині, до суду, каб. №3, для участі у розгляді справи по
суті;

Дешко Вікторії Вікторівни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором, місце проживання якої
невідомо, викликається на 25 травня 2015 року об 11.30
годині, до суду, каб. №3, для участі у розгляді справи по
суті.

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

Суддя Літовка В. В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85104, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ло-
моносова, 157) розглядатиме цивільні справи за
позовом Публічного акціонерного товариства Комерцій-
ний банк «Приватбанк» до Гончарової Світлани Олексан-
дрівни, Дєлєбалтової Тетяни Павлівни, Дятлова Андрія
Сергійовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Відповідачі у справах викликаються до суду
(каб. № 20) для участі в розгляді справ по суті, а саме:

— Гончарова Світлана Олександрівна, 26.03.1966 р.н.,
останнє відоме місце проживання: Донецька область, 
м. Макіївка, сел. Октября, вул. Героїв Сталінграда, 42, кв.
27 — на 27 травня 2015 року о 8 год. 00 хв.;

— Дєлєбалтова Тетяна Павлівна, 16.04.1967 р.н., ос-
таннє відоме місце проживання: Донецька область, 
м. Макіївка, вул. Лядова, 4, кв. 1 — на 27 травня 2015
року о 8 год. 20 хв.;

— Дятлов Андрій Сергійович, 20.11.1984 р.н., останнє
відоме місце проживання: Донецька область, м. Макі-
ївка, смт Свердлова, вул. Єлецька, 24 — на 27 травня
2015 року о 8 год. 40 хв.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
справи будуть розглянуті за їхньої відсутності.

Суддя О. В. Бєлостоцька

Троїцький районний суд Луганської обл. повідом-

ляє, що 25.05.2015 року о 10 годині 00 хвилин у при-

міщенні суду відбудеться судове засідання з

розгляду цивільної справи №433/614/15ц за позовом

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Колесніка Андрія Олек-

сандровича про стягнення заборгованості.

Суддя Ляшенко М. А.

Троїцький районний суд Луганської обл. повідом-

ляє, що 25.05.2015 року о 10 годині 00 хвилин у при-

міщенні суду відбудеться судове засідання з

розгляду цивільної справи №433/615/15ц за позовом

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Пінчук Тетяни Андріївни

про стягнення заборгованості.

Суддя Ляшенко М. А.

Троїцький районний суд Луганської обл. повідом-

ляє, що 25.05.2015 року о 10 годині 00 хвилин у при-

міщенні суду відбудеться судове засідання з

розгляду цивільної справи №433/511/15ц за позовом

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Ступакової Анастасії Во-

лодимирівни про стягнення заборгованості.

Суддя Ляшенко М. А.

Троїцький районний суд Луганської обл. повідом-

ляє, що 25.05.2015 року о 10 годині 00 хвилин у при-

міщенні суду відбудеться судове засідання з

розгляду цивільної справи №433/497/15ц за позовом

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Лисенко Наталії Олексан-

дрівни про стягнення заборгованості. 

Суддя Ляшенко М. А.

Лозівський міськрайонний суд Харківської області ви-
кликає Фролова Дмитра Олександровича як відповідача
на розгляд цивільної справи № 629/1165/15-ц року за
позовом Фролової Тетяни Сергіївни до Фролова Дмитра
Олександровича про розірвання шлюбу, який відбу-
деться 27 травня 2015 року о 08.30 годині в приміщенні
Лозівського міськрайонного суду Харківської області за
адресою: м. Лозова, Харківська область, вул. Орджоні-
кідзе, 9.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач
вважається повідомленим про час і місце розгляду
справи і у випадку неявки розгляд справи може бути
проведений за його відсутності.

Суддя Н. А. Смірнова

Сєвєродонецький міський суд Луганської області
викликає як відповідача Хамулу Людмилу Антонівну
(проживає: Луганська область, м. Сєвєродонецьк,
пр. Радянський, 24/55) у судове засідання з розгляду
цивільної справи за позовом Хамули Романа Леоні-
довича до Хамули Людмили Антонівни про розір-
вання шлюбу, яке відбудеться 12.06.2015 року о 9
годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 19.

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

Суддя І. О. Юзефович

Троїцький районний суд Луганської обл. повідом-

ляє, що 25.05.2015 року о 10 годині 00 хвилин у при-

міщенні суду відбудеться судове засідання з

розгляду цивільної справи №433/610/15ц за позовом

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Якубович Валентини Во-

лодимирівни про стягнення заборгованості.

Суддя Ляшенко М. А.

Троїцький районний суд Луганської обл. повідом-

ляє, що 25.05.2015 року о 10 годині 00 хвилин у при-

міщенні суду відбудеться судове засідання з

розгляду цивільної справи №433/626/15ц за позовом

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Шабанової Наталії Сер-

гіївни про стягнення заборгованості.

Суддя Ляшенко М. А.




