підсумки
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Про свою роботу
протягом року
відзвітував
безпековий блок
уряду

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних
відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень
пасажирів та вантажів автомобільним транспортом»

середа, 9 грудня 2015 РОКУ		

Система ЗНО
стане
максимально
захищеною

ЦИТАТА ДНЯ

«Це є ваш
ДЖОЗЕФ БАЙДЕН:
останній момент,
і, будь ласка,
не змарнуйте цей
час, не втратьте цю
можливість, побудуйте
краще майбутнє для
народу України».
Віце-президент США про унікальний шанс досягти
прогресу в комплексному реформуванні всіх сфер
суспільного життя

№230 (5604)

ЦІНА ДОГОВІРНА

2

Фото УНІАН
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ОРІЄНТИР

Школярі будуть
із підручниками
ОСВІТА. Державним бюджетом на 2015 рік передбачено кошти на видання підручників для учнів 4, 7 класів загальноосвітніх та спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів та закладів професійно-технічної освіти загальним накладом 6 197
463 примірники на суму 262 304,7 тисячі гривень.
Станом на 7 грудня 2015 року для перевізників підготовлено
рознарядки на доставку п’яти назв підручників для учнів четвертого класу ЗНЗ загальним накладом 15 634 примірники та 9
назв підручників для учнів сьомого класу загальним накладом
83 454 примірники. За даними видавництв, на 8 грудня 2015
року три видавництва: «Грамота», «Генеза» та Видавничий дім
«Освіта» документально підтверджують про видрук чотирьох
назв багатотиражних видань.
Затверджено плани доставки підручників за обсягами, накладами і областями, визначено місця відвантаження та відповідальних осіб на місцях; укладено угоди та спрямовано до казначейства, повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки.

ЦИФРА ДНЯ

102 %

5

становив, за даними Держстату,
індекс споживчих цін (індекс інфляції)
у листопаді 2015 року порівняно
з жовтнем

ТРИВАЄ
ПЕРЕДПЛАТА
ГАЗЕТИ
«УРЯДОВИЙ
КУР’ЄР»
НА 2016 РІК

АБІТУРІЄНТ-2016. Попри вилучення серверів, Український

центр оцінювання якості освіти створює надійну систему
безпеки й планує вчасно провести незалежне тестування

ОПЕРАТИВНО

друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

.................................................................

ОБ’ЄКТИВНО

..............

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ
УСІ
ВІДДІЛЕННЯ
ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ

висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

КОМПЕТЕНТНО

на запитання читачів
відповідають авторитетні
спеціалісти: урядовці, юристи,
учені, лікарі

.................................................................

ТЕЛЕКУР’ЄР

програми головних телеканалів України
на сторінках «Урядового кур’єра»

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

для ветеранів
для інших
війни, пенсіонерів, передплатників
чорнобильців,
та підприємств
студентів
і організацій

послуга за
приймання
передплати

на 1 місяць . . . . . . . . 25 грн . . . . . . . . . . . . 47 грн . . . . . . . . . . 95 коп.
на 3 місяці . . . . . . . . . 75 грн . . . . . . . . . . 141 грн . . . . . . . . 2,15 грн
на півроку . . . . . 150 грн . . . . . . . . . . 282 грн . . . . . . . . 2,60 грн
на рік . . . . . . . . . . . . 300 грн . . . . . . . . . . 564 грн . . . . . . . . 4,00 грн
Соціальний передплатний
Передплатний індекс
індекс 40227
61035

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 8 грудня 2015 року

4 820103 080022

USD 2345.0698
EUR 2534.7859
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 3.4227
за 10 рублів

/

AU 252282.61

AG 3398.01
PT 201441.50
за 10 тройських унцій

PD 127102.78
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реклама. оголошення
Білокуракинський районний суд Луганської
області викликає в судове засідання як відповідача Решетняк Ольгу Родіонівну по цивільній справі № 409/3206/15-ц за позовною
заявою Решетняка Олексія Валерійовича до
Решетняк Ольги Родіонівни про розірвання
шлюбу.
Судове засідання відбудеться 14.12.2015
року (резервна дата 18.12.2015 року) о 09 годині 00 хвилин у залі Білокуракинського
районного суду Луганської області, місцезнаходження зареєстроване за адресою:
92200, Луганська область, Білокуракинський
район, смт Білокуракине, пл. Горького, буд. 2.
У разі неявки, суд розглядатиме справу без
участі відповідача на підставі ст. 224 ЦПК України.
Суддя Полєно B.C.
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну
справу за позовом Кіріченка Леоніда Володимировича до Кіріченко Євгенії Миколаївни про розірвання шлюбу. Відповідач у цивільній справі
№ 233/6519/15-ц - Кіріченко Євгенія Миколаївна,
08.05.1985 р.н., зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Чекаліна, 77а, викликається в судове засідання на 08.45 год. 14
грудня 2015 р. Розгляд зазначеної цивільної
справи відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області
(корп. №2, каб. №16).
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.

Згідно з Рішенням загальних зборів
учасників «ФРОНІУС ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ
ГмбХ» від 30 листопада 2015 р. прийнято
рішення про припинення діяльності Представництва фірми «FRONIUS INTERNATIONAL GmbH» («ФРОНІУС ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ
ГмбХ»), АВСТРІЯ під назвою «ПРЕДСТАВНИЦТВО «ФРОНІУС ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ
ГмбХ» в Україні (ідентифікаційний код
26196756). Ліквідатор Представництва Томас Майр.
Претензії кредиторів приймаються
протягом двох (2) місяців за адресою: Україна, 07455, Київська область, Броварський район, с. Княжичі, вул. Слави, буд.
24, телефон (044) 428 94 44.
Сватівський районний суд Луганської
області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя
Перемоги, 34, викликає Шелдавицьких
Віталія Володимировича, Шелдавицьких Ольгу Юріївну як відповідачів у судове засідання по цивільній справі
№ 426/4815/15-ц за позовом ПАТ «БМ Банк»
до Шелдавицьких Віталія Володимировича, Шелдавицьких Ольги Юріївни про
стягнення заборгованості, що відбудеться
10 грудня 2015 року о 09.00 год.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без
вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя А. С. Река

Суддя Т. О. Мартишева
Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Красний
Лиман, вул. Фрунзе, 13) розглядається
кримінальна справа за обвинуваченням
Дубініна Володимира Олексійовича за ст.
258-3 ч. 1 КК України.
Обвинувачений Дубінін Володимир
Олексійович викликається до каб. № 15
суду на 17.12.2015 року об 11 годині 30
хвилин для участі у розгляді справи по
суті.
У разі неявки обвинуваченого справа
буде розглянута у його відсутності за наявними доказами.
Суддя Ткачов О.М.

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Красний Лиман, вул.
Фрунзе, 13) розглядається цивільна справа за
заявою Гайворонської Алли Анатоліївни про
зняття арешту з квартири.
Заявниця Гайворонська Алла Анатоліївна
викликається до каб. № 15 суду на 22.12.2015
року о 10 годині 30 хвилин для участі у розгляді справи по суті.
Крім того, суд повідомляє всіх осіб, які є
претендентами на нерухоме майно, а саме:
квартиру № 53, буд. № 256 по вул. Петровського, Петровського району м. Донецька,
після смерті Скидан Катерини Григорівни, про
їх інтерес з питань, зазначених в цьому оголошенні, та просить суд повідомити про це до зазначеної судом дати розгляду справи.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну справу за
позовом Фурсової Наталії Анатоліївни до
Фурсова Eдyapдa Валерійовича про розірвання шлюбу.
Відповідач у справі Фурсов Едуард Валерійович, що мешкає за адресою: м. Єнакієве,
Донецької області, Луганське шосе, 5/2, кв.
16, викликається об 11 годині 17 грудня 2015
року до суду, каб. № 306, для участі у розгляді вказаної справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття відповідач повинен повідомити
суд про причини неявки. В разі неявки відповідача відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України
справа буде розглянута за його відсутності.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр. Ломоносова, № 157)
розглядає цивільну справу № 233/6191/15-ц
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Журба
Н.Є. про стягнення заборгованості. Відповідач
у справі – Журба Наталя Єгорівна, 17.06.1972
р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Макіївка, сел. Крупської,
вул. Кирпична, 58, викликається до суду о
09 год. 00 хв. 28 грудня 2015 року (корп. № 2,
каб. № 21), для участі у розгляді справи по
суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі неприбуття відповідач повинен повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя О.М. Ткачов

Шевченківський районний суд м. Львова
викликає Калугіна Михайла Олександровича, який зареєстрований за адресою:
м. Львів, вул. Н. Зимова, буд. 5, у судове засідання по справі за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Калугіна М.О. про стягнення
заборгованості.
Судове засідання відбудеться 23 грудня
2015 року о 16.00 год. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Львова
(79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 12,
пов. 2, каб. 5).
У разі неявки вказаної особи в судове засідання у відповідності до ст. 169 ЦПК України, справа буде розглянута судом без
його участі на підставі наявних у ній доказів.
Суддя М. О. Шаховніна
Суддя Г. Б. Білінська

Подільський районний суд м. Києва
повідомляє, що 23 грудня 2015 року о
12.00 год. у приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 21 (каб. 31),
відбудеться розгляд справи за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк»
до Карпович Асмік Саядівни про стягнення заборгованості.
В судове засідання викликається
відповідач Карпович Асмік Саядівна:
м. Київ, вул. Н.Ужвій, буд. 4а, кв. 3.

Приватне підприємство «Інформаційний центр САПР» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Ліра САПР»
здійснює публікацію інформації, що
було допущено порушення авторських
майнових прав ТОВ «Ліра софт».
Краснолиманським міським судом Донецької
області (84406, м. Красний Лиман, вул. Фрунзе,
13) розглядається цивільна справа за позовом
Мокрунової Олени Василівни до Глубокого Андрія
Михайловича, третя особа на стороні позивача,
яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету
спору, Орган опіки та піклування Жовтневої районної адміністрації Маріупольської міської ради
Донецької області про надання дозволу на тимчасовий виїзд неповнолітньої дитини за кордон
України без згоди та супроводу її батька та оформлення проїзних документів.
Відповідач Глубокий А.М. викликається до каб.
№ 6 суду на 21 грудня 2015 року о 09 годині 00
хвилин для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі неявки відповідача, справа буде розглянута у його
відсутності за наявними доказами.

Суддя Радченко Л.А.

Суддя Медінцева Н.М.
Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Артемівськ Донецької
області, вул. Артема, 5) розглядає кримінальну справу 1-кп/219/442/2015 за обвинуваченням Борщова А.Л. за ст. 258-3
ч. 1 КК України.
Обвинувачений у справі Борщов Андрій
Леонідович, 03.10.1974 р.н., останнє
місце реєстрації та проживання: Донецька
область, м. Сіверськ, вул. Ювілейна, 8-17,
викликається на 17.12.2015 року о 10 годині 00 хв. до суду, каб. № 309, для участі
у розгляді справи по суті.
У випадку неприбуття обвинуваченого
справа буде розглядатися у його відсутність.
Суддя Л.В. Шевченко
Суддя Тверський С.М.

Суддя Бєлоусов А.Є.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну справу за
позовом Стонога Юлії Володимирівни до
Стонога Євгена Сергійовича про розірвання
шлюбу.
Відповідач по справі Стонога Євген Сергійович (адреса вказана в позовній заяві
Донецька область, м. Жданівка, вул. Ломоносова, 11/2) викликається на 17.12.2015
року о 09 год. 30 хв. до суду, кабінет № 307,
для участі у розгляді справи по суті
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття відповідача, він повинен повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута у його відсутність.

Артемівський міськрайонний суд Донецької
області (84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну справу за позовом Товариства з
обмеженою відповідальністю «Артемівськ-Енергія» до Зайченка Івана Геннадійовича і Савина Євгена Володимировича про стягнення суми
заборгованості за теплову енергію.
Відповідачі у справі Зайченко Іван Геннадійович
і Савин Євген Володимирович, що мешкають за
адресою: 84500, м. Артемівськ Донецької області,
вул. Оборони, 32, кв. 1, викликаються об 11.00 годині на 17 грудня 2015 року до суду, каб. № 306
для участі у розгляді вказаної справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачі повинні повідомити суд про
причини неявки. В разі неявки відповідачів відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України справа буде розглянута за їх відсутності.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає
цивільну справу № 233/4834/15-ц за позовом
ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» до Межевітіна О.С. про стягнення заборгованості за
кредитним договором.
Відповідачі у справі – Межевітін Олександр
Сергійович, 01.09.1956 р.н., останнє відоме
місце проживання якого: м. Макіївка Донецької
області, вул. Курська, буд. 5, кв.4, викликається
до суду на 15 грудня 2015 року о 09.00 годині,
каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя О.М. Павленко

Суддя О.В. Каліуш

Суддя О.С. Малінов

Артемівський міськрайонний суд Донецької
області (84500, Донецька область, м. Артемівськ,
вул. Артема, 5) розглядає цивільну справу за позовами Оглобліної Наталі Олександрівни до Оглобліна Віталія Олександровича про розірвання
шлюбу.
Відповідач по справі Оглоблін Віталій Олександрович, 23.10.1979 р.н., який зареєстрований: Донецька область, смт Миронівський Артемівського
району, вул. Енергетиків, буд. 70, фактично мешкає: Луганська область, Попаснянський район,
с. Троїцьке, вул. Зарічна, буд. 32, у судове засідання на 22.12.2015 року о 09 год. 00 хв.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен повідомити суд про
причину неявки, інакше справа буде розглянута у
його відсутність.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької
області (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає у порядку спеціального
судового провадження кримінальне провадження за підозрою Протасова Аркадія Сергійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України, внесеного до
ЄДРДР (42015050000000445), адреса проживання Протасова А.С: Донецька обл., м. Горлівка,
вул. 60 років СРСР, 63/29. Він викликається до
приміщення Слов’янського міськрайонного суду
на 14 грудня 2015 року о 13 год. 30 хв.
Виклик Протасова А.С. судом було здійсненого шляхом передання телефонограми обвинуваченому (телефонограма суду від 24.09.2015 р.
№ 1), згідно із ст. 135 КПК України. Таким чином,
згідно із вимогами ст. 323 КПК України, суд розміщує інформацію про виклик обвинуваченого
Протасова А.С. у пресі та роз’яснює, що з моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної
сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя Воробйова І.В.

суду м. Києва №9/174 від 05.06.2015 р.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Артемівськ, вул. Артема,
5) розглядає цивільну справу за позовом Овсянникової Тетяни Вадимівни до Овсянникова
Сергія Миколайовича про стягнення аліментів
на утримання дружини.
Боржник Овсянников Сергій Миколайович
(останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: 84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул. Ювілейна, буд. 48, буд. 61)
викликається на 21 грудня 2015 року о 13.00
годині до суду, каб. 204, для участі в розгляді
справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття відповідач повинен повідомити
суд про причину неявки, інакше справа буде
розглянута за їх відсутності.

Артемівський міськрайонний суд Донецької
області (84500, м. Артемівськ, Донецька область, вул. Артема, 5) розглядає цивільну
справу за позовом Кладенска Євгенії Олексіївни до Кладенски Мартіна про розірвання
шлюбу.
Відповідач по справі Кладенски Мартін,
1979 р.н. (місце проживання невідоме) викликається на 21 грудня 2015 року о 13 годині 30
хвилин до суду, кабінет № 313, для участі у
розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен повідомити
суд про причину неявки, інакше справа буде
розглянута у його відсутність.

Артемівський міськрайонний суд Донецької
області (84500, Донецька область, м. Артемівськ,
вул. Артема, 5) викликає як відповідачів: Квасову
Юлію Сергіївну (останнє відоме суду місце реєстрації: м. Донецьк-111, вул. Салтикова-Щедріна,
буд. 26, кв. 51) та Квасова Андрія Сергійовича
(останнє відоме суду місце реєстрації: м. Донецьк-78, вул. Кобзаря, буд. 41) по цивільній
справі за позовною заявою Черкас Галини Михайлівни до Квасової Ю. С., Квасова А. С., третя
особа: Орган опіки та піклування Соледарської
міськради про позбавлення батьківських прав та
стягнення аліментів на утримання неповнолітньої
дитини в судове засідання, яке відбудеться 18
грудня 2015 року о 14 год. 00 хв.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про
причину неявки, інакше справа буде розглянута
за їх відсутності.

Суддя Конопленко О.С.

На виконання наказу Господарського

Суддя О.М. Павленко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) у зв’язку з
розглядом цивільної справи за позовом ПАТ
«Дельта Банк» до Грішиної Н.А. про стягнення
заборгованості за кредитним договором викликає як відповідачку Грішину Наталію Анатоліївну, 05.05.1961 р.н., останнє відоме місце
проживання: Донецька область, м. Макіївка,
вул. Білоруська, буд. 57, на 30 грудня 2015
року о 09 год. 00 хв., каб. № 20, 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 відсутності.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя (місто Маріуполь, проспект Перемоги,
6) розглядає кримінальне провадження відносно Гордієнко Тараса Івановича у вчиненні
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 2
ст. 258 КК України, Швець Олени Костянтинівни,
Лифенко Олексія Володимировича, які обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК
України.
Обвинувачені у справі Гордієнко Тарас Іванович,
Швець Олена Костянтинівна, Лифенко Олексій Володимирович викликаються на 17 грудня 2015 року
об 11.00 годині та на 23 грудня 2015 року о 09.00 годині до Орджонікідзевського районного суду міста
Маріуполя Донецької області для участі в розгляді
справи по суті.

Суддя О.В. Бєлостоцька

Суддя Щербіна А.В.

Селидівський міський суд Донецької області (85400, м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає цивільні справи
за позовом Алексєєвої Тетяни Володимирівни до Шальвєрова Олександра Меджитовича
про стягнення аліментів в твердій грошовій сумі. Відповідач Шальвєров О.М. мешкає за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Лихого, 5, викликається на 03.12.2015
р. о 08.30 год. до суду для участі у розгляді справи по суті;
за позовом Шимко Олени Олександрівни до Шимко Андрія Дмитровича про розірвання
шлюбу. Відповідач Шимко А.Д., зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Щорса, б. 14,
кв. 33, викликається на 16.12.2015 року о 08.30 год. до суду для участі у розгляді справи по
суті;
адміністративну справу за позовом Стесєва Валерія Олександровича до Головного Управління Пенсійного фонду України в Донецькій області про перерахунок пенсії. Позивач Стесєв
В.О., зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Університетська, б. 55, кв. 33, викликається
на 17.12.2015 року о 09.00 год. до суду для участі у розгляді справи по суті
З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачі вважаються повідомленими про
дату, час і місце розгляду справ і у разі повторної неявки до суду, справи будуть залишені без
розгляду.

Суддя О.В. Ільяшевич

Суддя Владимирська І. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Артемівськ,
Донецька область, вул. Артема, 5) розглядає цивільні справи за позовом Публічного акціонерного товариства «ДТЕК Донецькобленерго» в особі Відокремленого підрозділу «Миронівська ТЕС ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»
до Шевелюхіна Андрія Миколайовича про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги.
Відповідач по справі: Шевелюхін Андрій Миколайович знятий з реєстрації
16.10.2013 року та вибув: м. Вуглегірськ Донецької області, викликається на 16
грудня 2015 року о 10 годині 30 хвилин до суду для участі у розгляді справи по
суті. Суддя Т. В. Давидовська
до Сокрута Володимира Олексійовича про стягнення заборгованості.
Відповідач по справі: Сокрут Володимир Олексійович, який мешкає за адресою: Донецька область, Артемівський район, смт Миронівський, вул. Совєтська,
30/72, викликається на 10 годину 30 хвилин 16 грудня 2015 року до суду: м. Артемівськ, вул. Артема, 5, кім. 302, для участі у розгляді справи по суті. Суддя
Фролова Н. М.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.
У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причину неявки,
інакше справи будуть розглянуті в їхню відсутність.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля
Донецької області, вул. Радянська, буд. 39 «А») розглядає цивільні справи:
за позовом Лук’янової Надії Володимирівни до Лук’янова Василя Олександровича про стягнення аліментів на неповнолітніх дітей.
Відповідач Лук’янов Василь Олександрович викликається на 14 грудня 2015
року о 09.10 годині до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 7, для
участі у розгляді справи.
за позовом Агапової Марини Олексіївни до Агапова Романа Валерійовича про
стягнення аліментів на неповнолітніх дітей.
Відповідач: Агапов Роман Валерійович викликається на 14 грудня 2015 року
о 09.00 годині до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 7, для участі
у розгляді справи.
До розгляду справ пропонується надати суду письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справах.
У випадку неприбуття до судового засідання відповідачів, необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше справи будуть розглянуті в їхню відсутність
на підставі наявних у них даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Артемівськ,
вул. Артема, 5) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до:
Безлюдного Дмитра Сергійовича про стягнення заборгованості.
Відповідач по справі: Безлюдний Дмитро Сергійович (адреса вказана в позовній заяві: Донецька область, м. Часів Яр, вул. О.Кошового, 32/29) викликається
на 14.12.2015 року о 10 год. 10 хв. до суду, кабінет № 307, для участі у розгляді
справи по суті;
Чернікової Олександри Миколаївни про стягнення заборгованості.
Відповідач по справі: Чернікова Олександра Миколаївна (адреса вказана в позовній заяві: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Котовського, 63) викликається
на 14.12.2015 року о 09 год. 20 хв. до суду, кабінет № 307, для участі у розгляді
справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.
У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причину неявки,
інакше справи будуть розглянуті в їхню відсутність.

Суддя Діденко C. O.

Суддя Л. В. Шевченко

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької області (87535, м. Маріуполь,
пр. Металургів, 231) розглядає цивільні справи:
за позовом Магдалиць Сергія Сергійовича до Магдалиць Амінат Володимирівни,
третя особа - Житлово-комунальне підприємство по ремонту та експлуатації житлового фонду Іллічівського р-ну м. Маріуполя Донецької обл., про визнання особи
такою, що втратила право користування житловим приміщенням.
Відповідач по справі: Магдалиць А.В., останнє місце проживання: м. Маріуполь
Донецької області, вул. Покришкіна, 99, кв. 58, викликається о 08.30 годині 21 грудня
2015 року та о 08.00 годині 24 грудня 2015 року до суду, кабінет № 14, 15, для участі
у розгляді справи по суті;
за позовом Волкової Ніни Іванівни до Грабована Ігоря Станіславовича про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням.
Відповідач по справі: Грабован І.С., який зареєстрований: м. Маріуполь, вул. Волочаївська, 97, викликається о 08 годині 14 грудня 2015 року та о 08 годині 17 грудня
2015 року до суду, кабінет № 14, 15, 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
справи будуть розглянуті за їхньої відсутності на підставі ст.ст. 169 ч. 4, 225 ЦПК України.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу
№233/5388/15-ц за позовом ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» до Племешової Н.О.
про стягнення заборгованості. Відповідач у справі - Племешова Наталя Олексіївна, останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Дебальцеве, вул.
Вузлова, 62/1, викликається до суду на 09 год. 00 хв. 16 грудня 2015 року (корп.
№2, каб. №21), для участі у розгляді справи по суті.
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу
№233/5385/15-ц за позовом ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» до Берестового В.П.
про стягнення заборгованості. Відповідач у справі Берестовий Володимир Павлович, останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Дебальцеве,
вул. Ростовська, 21, викликається до суду на 09 год. 30 хв. 16 грудня 2015 року
(корп. №2, каб. №21), для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.
У разі неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за їхньої відсутності.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Артемівськ,
вул. Артема, 5) викликає в судове засідання на 11.00 годину 22 грудня 2015 року
по кримінальній справі за обвинуваченням Гнесь Романа Анатолійовича, Штепа
Олександра Сергійовича, Полякова Євгена Олександровича, Харитоненка Анатолія Олександровича за ст. 258-3 ч. 1 КК України:
- обвинуваченого Гнесь Романа Анатолійовича, 20.01.1990 р.н., який зареєстрований: м. Артемівськ, вул. Ювілейна, буд. 28, кв. 45, фактично мешкав: Донецька область, м. Артемівськ, вул. Коцюбинського, буд. 7;
- обвинуваченого Штепа Олександра Сергійовича, 25.12.1980 р.н., який зареєстрований: м. Артемівськ, вул. Ювілейна, буд. 38, кв. 17, фактично мешкав: Донецька область, м. Артемівськ, вул. Загородня, буд. 87;
- обвинуваченого Полякова Євгена Олександровича, 13.01.1981 р.н., який зареєстрований: м. Артемівськ, вул. Ювілейна, буд. 46, кв. 44;
- обвинуваченого Харитоненка Анатолія Олександровича, 16.09.1960 р.н.,
який зареєстрований: м. Артемівськ, вул. Красноармійська, буд. 38, кв. 19, фактично мешкав: Донецька область, м. Артемівськ, пров. 1-й Пушкіна, буд. 1.

Суддя О. О. Хараджа

Суддя О. В. Каліуш

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

Суддя І. В. Воробйова

9 грудня 2015 року, середа, № 230

www.ukurier.gov.ua
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реклама. оголошення
Оголошення про проведення аукціону №205 з продажу енергоресурсів на базі ПрАТ «УМВБ»
16.12.2015 р. о 15-00 за адресою: м.Київ, вул.Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа»
відбудеться аукціон №205 з продажу енергоресурсів, які підлягають реалізації згідно постанови КМУ №570 від 16.10.14 р.
Обсяги нафти сирої та характеристики позицій, запропоновані до продажу:
Обсяг, що К-сть Стартова
міститься лотів, за 1ціна
тонну
в одному
ПДВ),
лоті, тонн одиниць (безгрн.
2 000
1
7 336,70
2 600
1
7 336,70
2 200
1
7 336,70
4 000
1
7 336,70
4 000
1
7 336,70
4 000
1
7 336,70
4 000
1
7 336,70
4 000
1
7 336,70
4 000
1
7 336,70
4 000
1
7 336,70
4 000
1
7 336,70
4 280
1
7 336,70
4 000
1
7 336,70
4 000
1
7 336,70
4 000
1
7 336,70
4 000
1
7 336,70
4 000
1
7 336,70
4 400
1
7 336,70
4 500
1
7 336,70
4 300
1
7 336,70
4 500
1
7 336,70
4 500
1
7 336,70
4 500
1
7 336,70

Стартова
ціна
за 1 тонну
(з ПДВ),
грн.
8 804,04
8 804,04
8 804,04
8 804,04
8 804,04
8 804,04
8 804,04
8 804,04
8 804,04
8 804,04
8 804,04
8 804,04
8 804,04
8 804,04
8 804,04
8 804,04
8 804,04
8 804,04
8 804,04
8 804,04
8 804,04
8 804,04
8 804,04

Cтартова
вартість
Загальний Загальна
одного лоту,
обсяг, вартість, грн.
грн
тонн
(з ПДВ)
(з ПДВ)
17 608 080,00 2 000 17 608 080,00
22 890 504,00 2 600 22 890 504,00
19 368 888,00 2 200 19 368 888,00
35 216 160,00 4 000 35 216 160,00
35 216 160,00 4 000 35 216 160,00
35 216 160,00 4 000 35 216 160,00
35 216 160,00 4 000 35 216 160,00
35 216 160,00 4 000 35 216 160,00
35 216 160,00 4 000 35 216 160,00
35 216 160,00 4 000 35 216 160,00
35 216 160,00 4 000 35 216 160,00
37 681 291,20 4 280 37 681 291,20
35 216 160,00 4 000 35 216 160,00
35 216 160,00 4 000 35 216 160,00
35 216 160,00 4 000 35 216 160,00
35 216 160,00 4 000 35 216 160,00
35 216 160,00 4 000 35 216 160,00
38 737 776,00 4 400 38 737 776,00
39 618 180,00 4 500 39 618 180,00
37 857 372,00 4 300 37 857 372,00
39 618 180,00 4 500 39 618 180,00
39 618 180,00 4 500 39 618 180,00
39 618 180,00 4 500 39 618 180,00

Поз.

Продавець

Видобуток

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ПАТ «Укрнафта»
ПАТ «Укрнафта»
ПАТ «Укрнафта»
ПАТ «Укрнафта»
ПАТ «Укрнафта»
ПАТ «Укрнафта»
ПАТ «Укрнафта»
ПАТ «Укрнафта»
ПАТ «Укрнафта»
ПАТ «Укрнафта»
ПАТ «Укрнафта»
ПАТ «Укрнафта»
ПАТ «Укрнафта»
ПАТ «Укрнафта»
ПАТ «Укрнафта»
ПАТ «Укрнафта»
ПАТ «Укрнафта»
ПАТ «Укрнафта»
ПАТ «Укрнафта»
ПАТ «Укрнафта»
ПАТ «Укрнафта»
ПАТ «Укрнафта»
ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Полтаванафтогаз»
НГВУ «Полтаванафтогаз»
НГВУ «Полтаванафтогаз»
НГВУ «Охтирканафтогаз»
НГВУ «Охтирканафтогаз»
НГВУ «Охтирканафтогаз»
НГВУ «Охтирканафтогаз»
НГВУ «Охтирканафтогаз»
НГВУ «Охтирканафтогаз»
НГВУ «Охтирканафтогаз»
НГВУ «Охтирканафтогаз»
НГВУ «Охтирканафтогаз»
НГВУ «Охтирканафтогаз»
НГВУ «Охтирканафтогаз»
НГВУ «Охтирканафтогаз»
НГВУ «Охтирканафтогаз»
НГВУ «Охтирканафтогаз»
НГВУ «Охтирканафтогаз»
НГВУ «Охтирканафтогаз»
НГВУ «Чернігівнафтогаз»
НГВУ «Чернігівнафтогаз»
НГВУ «Чернігівнафтогаз»
НГВУ «Чернігівнафтогаз»

24

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Бориславнафтогаз»

4 000

1

7 336,70

8 804,04 35 216 160,00

4 000

35 216 160,00

25

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Бориславнафтогаз»

4 000

1

7 336,70

8 804,04 35 216 160,00

4 000

35 216 160,00

26

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Бориславнафтогаз»

2 300

1

7 336,70

8 804,04 20 249 292,00

2 300

20 249 292,00

27
28
29
30

ПАТ «Укрнафта»
ПАТ «Укрнафта»
ПАТ «Укрнафта»
ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Долинанафтогаз»
НГВУ «Долинанафтогаз»
НГВУ «Долинанафтогаз»
НГВУ «Долинанафтогаз»

4 500
4 500
4 500
4 500

1
1
1
1

7 336,70
7 336,70
7 336,70
7 336,70

8 804,04
8 804,04
8 804,04
8 804,04

4 500
4 500
4 500
4 500

39 618 180,00
39 618 180,00
39 618 180,00
39 618 180,00

31

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Надвірнанафтогаз»

3 000

1

7 336,70

8 804,04 26 412 120,00

3 000

26 412 120,00

32

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Надвірнанафтогаз»

3 000

1

7 336,70

8 804,04 26 412 120,00

3 000

26 412 120,00

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

ПАТ «Укрнафта»
ПАТ «Укрнафта»
ПАТ «Укрнафта»
ПАТ «Укрнафта»
ПАТ «Укрнафта»
ПАТ «Укрнафта»
ПАТ «Укрнафта»
ПАТ «Укрнафта»
ПАТ «Укрнафта»
ПАТ «Укрнафта»
ПАТ «Укрнафта»
ПАТ «Укрнафта»
ПАТ «Укрнафта»
ПАТ «Укрнафта»
ПАТ «Укрнафта»
ПАТ «Укрнафта»
ПАТ «Укрнафта»
ПАТ «Укрнафта»
ПАТ «Укрнафта»
ПАТ «Укрнафта»
ПАТ «Укрнафта»
ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Полтаванафтогаз»
НГВУ «Полтаванафтогаз»
НГВУ «Охтирканафтогаз»
НГВУ «Охтирканафтогаз»
НГВУ «Охтирканафтогаз»
НГВУ «Охтирканафтогаз»
НГВУ «Охтирканафтогаз»
НГВУ «Охтирканафтогаз»
НГВУ «Охтирканафтогаз»
НГВУ «Охтирканафтогаз»
НГВУ «Охтирканафтогаз»
НГВУ «Охтирканафтогаз»
НГВУ «Охтирканафтогаз»
НГВУ «Охтирканафтогаз»
НГВУ «Охтирканафтогаз»
НГВУ «Охтирканафтогаз»
НГВУ «Охтирканафтогаз»
НГВУ «Охтирканафтогаз»
НГВУ «Чернігівнафтогаз»
НГВУ «Чернігівнафтогаз»
НГВУ «Чернігівнафтогаз»
НГВУ «Чернігівнафтогаз»

800
2 900
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
3 950
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
3 730
4 000
4 000
4 000
4 710

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7 336,70
7 336,70
7 336,70
7 336,70
7 336,70
7 336,70
7 336,70
7 336,70
7 336,70
7 336,70
7 336,70
7 336,70
7 336,70
7 336,70
7 336,70
7 336,70
7 336,70
7 336,70
7 336,70
7 336,70
7 336,70
7 336,70

8 804,04
8 804,04
8 804,04
8 804,04
8 804,04
8 804,04
8 804,04
8 804,04
8 804,04
8 804,04
8 804,04
8 804,04
8 804,04
8 804,04
8 804,04
8 804,04
8 804,04
8 804,04
8 804,04
8 804,04
8 804,04
8 804,04

7 043 232,00
25 531 716,00
35 216 160,00
35 216 160,00
35 216 160,00
35 216 160,00
35 216 160,00
35 216 160,00
35 216 160,00
35 216 160,00
34 775 958,00
35 216 160,00
35 216 160,00
35 216 160,00
35 216 160,00
35 216 160,00
35 216 160,00
32 839 069,20
35 216 160,00
35 216 160,00
35 216 160,00
41 467 028,40

800
2 900
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
3 950
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
3 730
4 000
4 000
4 000
4 710

7 043 232,00
25 531 716,00
35 216 160,00
35 216 160,00
35 216 160,00
35 216 160,00
35 216 160,00
35 216 160,00
35 216 160,00
35 216 160,00
34 775 958,00
35 216 160,00
35 216 160,00
35 216 160,00
35 216 160,00
35 216 160,00
35 216 160,00
32 839 069,20
35 216 160,00
35 216 160,00
35 216 160,00
41 467 028,40

55

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Бориславнафтогаз»

4 000

1

7 336,70

8 804,04 35 216 160,00

4 000

35 216 160,00

56

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Бориславнафтогаз»

4 000

1

7 336,70

8 804,04 35 216 160,00

4 000

35 216 160,00

57

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Бориславнафтогаз»

1 760

1

7 336,70

8 804,04 15 495 110,40

1 760

15 495 110,40

58

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Долинанафтогаз»

4 000

1

7 336,70

8 804,04 35 216 160,00

4 000

35 216 160,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс січня 2015 p.)

59

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Долинанафтогаз»

4 000

1

7 336,70

8 804,04 35 216 160,00

4 000

35 216 160,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс січня 2015 p.)

60

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Долинанафтогаз»

4 000

1

7 336,70

8 804,04 35 216 160,00

4 000

35 216 160,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс січня 2015 p.)

61

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Долинанафтогаз»

4 500

1

7 336,70

8 804,04 39 618 180,00

4 500

39 618 180,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс січня 2015 p.)

62

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Надвірнанафтогаз»

4 000

1

7 336,70

8 804,04 35 216 160,00

4 000

35 216 160,00

63

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Надвірнанафтогаз»

1 600

1

7 336,70

8 804,04 14 086 464,00

1 600

14 086 464,00

64

ПАТ «Укрнафта»

700

1

7 336,70

8 804,04

6 162 828,00

700

6 162 828,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс грудня 2015 p.)

65

ПАТ «Укрнафта»

300

1

7 336,70

8 804,04

2 641 212,00

300

2 641 212,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс грудня 2015 p.)

66

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Чернігівнафтогаз»
Спільна діяльність №35/21
НГВУ «Охтирканафтогаз»
Спільна діяльність №999/97
НГВУ «Чернігівнафтогаз»
Спільна діяльність №35/21
НГВУ «Охтирканафтогаз»
Спільна діяльність №999/97

900

1

7 336,70

8 804,04

7 923 636,00

900

7 923 636,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс січня 2015 p.)

2 201 010,00

67

ПАТ «Укрнафта»

68
69
70
71
72

ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» СД №35/4
ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» СД №35/4
ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» СД №35/4
ПрАТ «Галс-К Угода про спільну діяльність»
ПрАТ «Галс-К Угода про спільну діяльність»

73

СП «Каштан Петролеум ЛТД»

74

СП «Каштан Петролеум ЛТД»

Леляківське родовище
(Чернігівська обл.)
Леляківське родовище
(Чернігівська обл.)

39 618 180,00
39 618 180,00
39 618 180,00
39 618 180,00

250

Умови транспортування
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП ЦППН і Г НГВУ «Полтаванафтогаз» (Ресурс грудня 2015 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП ЦППН і Г НГВУ «Полтаванафтогаз» (Ресурс грудня 2015 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс грудня 2015 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс грудня 2015 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс грудня 2015 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс грудня 2015 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс грудня 2015 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс грудня 2015 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс грудня 2015 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс грудня 2015 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс грудня 2015 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс грудня 2015 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс грудня 2015 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс грудня 2015 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс грудня 2015 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс грудня 2015 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс грудня 2015 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс грудня 2015 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс грудня 2015 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс грудня 2015 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс грудня 2015 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс грудня 2015 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс грудня 2015 p.)
по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта»
знах. ТП ДППН НЗП «Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ «Бориславнафтогаз» (Ресурс грудня 2015 p.)
по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта»
знах. ТП ДППН НЗП «Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ «Бориславнафтогаз» (Ресурс грудня 2015 p.)
по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта»
знах. ТП ДППН НЗП «Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ «Бориславнафтогаз» (Ресурс грудня 2015 p.)
по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс грудня 2015 p.)
по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс грудня 2015 p.)
по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс грудня 2015 p.)
по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс грудня 2015 p.)
по трубопроводам: ПАТ «Укрнафта» на ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття»
знах. ТП ДППН «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз» (Ресурс грудня 2015 p.)
по трубопроводам: ПАТ «Укрнафта» на ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття»
знах. ТП ДППН «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз» (Ресурс грудня 2015 p.)
по трубопроводам:філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП ЦППН і Г НГВУ «Полтаванафтогаз» (Ресурс січня 2015 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс січня 2015 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс січня 2015 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс січня 2015 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс січня 2015 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс січня 2015 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс січня 2015 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс січня 2015 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс січня 2015 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс січня 2015 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс січня 2015 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс січня 2015 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс січня 2015 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс січня 2015 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс січня 2015 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс січня 2015 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс січня 2015 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс січня 2015 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс січня 2015 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс січня 2015 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс січня 2015 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс січня 2015 p.)
по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта»
знах. ТП ДППН НЗП «Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ «Бориславнафтогаз» (Ресурс січня 2015 p.)
по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта»
знах. ТП ДППН НЗП «Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ «Бориславнафтогаз» (Ресурс січня 2015 p.)
по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта»
знах. ТП ДППН НЗП «Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ «Бориславнафтогаз» (Ресурс січня 2015 p.)

по трубопроводам:ПАТ «Укрнафта» на ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття»
знах. ТП ДППН «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз» (Ресурс січня 2015 p.)
по трубопроводам:ПАТ «Укрнафта» на ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття»
знах. ТП ДППН «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз» (Ресурс січня 2015 p.)

250

1

7 336,70

8 804,04

5 000
4 000
9 000
200
300

1
1
1
1
1

7 336,70
7 336,70
7 336,70
7 336,70
7 336,70

8 804,04 44 020 200,00
8 804,04 35 216 160,00
8 804,04 79 236 360,00
8 804,04 1 760 808,00
8 804,04 2 641 212,00

5 000
4 000
9 000
200
300

44 020 200,00
35 216 160,00
79 236 360,00
1 760 808,00
2 641 212,00

2 201 010,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс січня 2015 p.)
По трубопроводу ПАТ «УН» з подальшим відвантаженням по залізниці зі ст.Прилуки (Ресурс грудня 2015 p.)
По трубопроводу ПАТ «УН» з подальшим відвантаженням по залізниці зі ст.Прилуки (Ресурс грудня 2015 p.)
По трубопроводу ПАТ «УН» з подальшим відвантаженням по залізниці зі ст.Прилуки (Ресурс грудня 2015 p.)
По трубопроводу ПАТ «УТН» (Ресурс грудня 2015 p.)
По трубопроводу ПАТ «УН» з подальшим відвантаженням по залізниці зі ст.Прилуки (Ресурс грудня 2015 p.)
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Транспортування нафти забезпечується покупцем (Ресурс грудня 2015 p.)
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Транспортування нафти забезпечується покупцем (Ресурс січня 2015 p.)

Загальний обсяг, тонн: 265 680,00
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 2 339 057 347,20
ПАТ «Укрнафта»
ПАТ «Укрнафта»
НГВУ «Чернігівнафтогаз»
СД №35/4
ПрАТ «Галс-К Угода про спільну діяльність»
СП «Каштан Петролеум ЛТД»

Поз.

Продавець

1

ПАТ «Укрнафта»

2

ПАТ «Укрнафта»

ПАТ «Укрнафта»

1) Продавець проводить продаж нафти на умовах EXW-НГВУ, товарний парк.
2) Транспортування нафти магістральними трубопроводами ПАТ «Укртранснафта» забезпечує Покупець за окремими
договорами, укладеними Покупцем з транспортними (транспортно-експедиційними) організаціями.
1. Продавець проводить продаж нафти на умовах франко-резервуар нафтозбірного пункту НГВУ.
2. Оплату за транспортування нафти трубопроводним транспортом здійснює покупець.
3. При транспортуванні нафти залізницею поставку цистерн та оплату за налив нафти в цистерни здійснює покупець.
1. Продавець проводить продаж нафти на умовах франко-резервуар нафтозбірного пункту НГВУ.
2. Оплату за транспортування нафти трубопроводним транспортом здійснює покупець.
3. При транспортуванні нафти залізницею поставку цистерн та оплату за налив нафти в цистерни здійснює покупець.
1. Товарний парк НГВУ «Чернігівнафтогаз», відвантаження - ІІІ декада грудня 2015 р. - ІІІ декада лютого 2016 р.

Обсяги газового конденсату та характеристики позицій, запропоновані до продажу:
Стартова Стартова
Обсяг, що
Cтартова Загальний Загальна
ціна за
ціна за
міститься К-сть
вартість
Видобуток
лотів,
1 тонну 1 тонну одного
обсяг, вартість, грн.
в одному
лоту,
одиниць
(без
ПДВ),
(з
ПДВ),
тонн
(з ПДВ)
лоті, тонн
грн
(з ПДВ)
грн.
грн.
НГВУ «Полтаванафтогаз»
Спільна діяльність №999/97
НГВУ «Полтаванафтогаз»
Спільна діяльність №999/97

Умови транспортування

2800

1

8 046,16

9 655,39 27 035 092,00

2 800

27 035 092,00

по трубопроводу:філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП ЦППН і Г НГВУ «Полтаванафтогаз» (Ресурс грудня 2015 p.)

3400

1

8 046,16

9 655,39 32 828 326,00

3 400

32 828 326,00

по трубопроводу:філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП ЦППН і Г НГВУ «Полтаванафтогаз» (Ресурс січня 2015 p.)

Загальний обсяг, тонн: 6 200,00
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 59 863 418,00
1) Продавець проводить продаж газового конденсату на умовах EXW-НГВУ, товарний парк.

Порядок подання заявок на участь в аукціоні та перелік документів, що додаються до них, розмір гарантійного внеску та порядок його сплати визначено в Регламенті організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату
власного видобудку і скрапленого газу на ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа», що затверджений протоколом Аукціонного комітету з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу №2 від 19.11.2014 р.,
ознайомитись з яким можна на офіційному веб-сайті біржі: www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання заявок: до 18:00 15.12.2015 р. за адресою: м.Київ, вул.Межигірська, 1. Довідки за телефоном: (044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00.
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реклама. оголошення
Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області повідомляє Мороз
Юрія Володимировича (останнє місце проживання: Автономна Республіка Крим, Ялтинський район, смт. Масандра, вул. Умельцев, буд. 1-Щ, кв. 60), Щелкунову Олесю Олександрівну (останнє місце проживання: м. Донецьк, пр. Ілліча, буд. 92-А, кв. 48), Мороз Зінаїду Михайлівну (останнє місце проживання: м. Донецьк, вул. Краснодонська, буд. 58-А, кв.
75) про те, що по цивільній справі № 185/9890/15-ц за позовом Публічного акціонерною
товариства «Укрсоцбанк» до Мороз Юрія Володимировича, Щелкунової Олесі Олександрівни, Мороз Зінаїди Михайлівни про стягнення заборгованості було винесено заочне
рішення. Суд вирішив: стягнути в солідарному порядку з Мороза Юрія Володимировича
(ідент. номер 2520610217), Щелкунової Олесі Олександрівни (ідент. номер 3039113908),
Мороз Зінаїди Михайлівни (ідент. номер 1414219621) на користь Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» (03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, ЄДРПОУ 00039019, п/р
29091805130003 в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023) заборгованість за кредитним договором № 175/3520-КР3519 від 02 квітня 2008 року станом на 05.08.2015 року в розмірі
40 767 (сорок тисяч сімсот шістдесят сім), 10 доларів США, яка складається з наступного:
— 29 253 (двадцять дев’ять тисяч двісті п’ятдесят три), 14 доларів США — заборгованість за кредитом:
— 5 651 (п’ять тисяч шістсот п’ятдесят один), 38 доларів США — заборгованість
за процентами:
— 5 462 (п’ять тисяч чотириста шістдесят два), 50 доларів США — пеня за несвоєчасне повернення кредиту;
— 400 (чотириста), 07 доларів США — пеня за несвоєчасне повернення процентів.
Стягнути з Мороза Юрія Володимировича (ідент. номер 2520610217), Щелкунової Олесі Олександрівни (ідент. номер 3039113908), Мороз Зінаїди Михайлівни (ідент.
номер 1414219621) на користь Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк»
(03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, ЄДРПОУ 00039019, п/р 29091805130003 в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023) судові витрати по справі, а саме: суму судового збору та витрати, пов’язані з публікацією в пресі оголошення про виклик відповідача в розмірі по
1 498 (одна тисяча чотириста дев’яносто вісім) грн., 00 коп. з кожного.
Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом
десяти днів з дня отримання його копії.
Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Апеляційного суду Дніпропетровської області через суд першої інстанції шляхом подачі в десятиденний
строк з дня проголошення рішення апеляційної скарги.
У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення, заочне
рішення може буги оскаржене відповідачем в апеляційному порядку.
Суддя В.М. Бондаренко
Новопсковський районний суд Луганської області викликає відповідачів по цивільних справах за позовами Публічного акціонерного товариства «Ідея Банк»:
Кареліна Василя Леонідовича в судове засідання на 14 грудня 2015 року о 09 годині 00 хвилин (резервна дата судового засідання — 21 грудня 2015 року о 09 годині 00 хвилин), для розгляду цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства «Ідея Банк» до Кареліна Василя Леонідовича про звернення стягнення на предмет застави;
Гуртового Миколу Яковича в судове засідання на 14 грудня 2015 року о 08 годині 30 хвилин (резервна дата судового засідання — 21 грудня 2015 року о 08 годині 30
хвилин), для розгляду цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства «Ідея Банк» до Гуртового Миколи Яковича про звернення стягнення на предмет
застави, в 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 О. С. Стеценко

Біловодський районний суд Луганської області викликає на 15.12.2015р.
о 08 годині 00 хвилин відповідача по справі за позовом КС «Компаньйон»
про стягнення заборгованості:
— Решетову Діану Юріївну, 30.06.1960 р.н., останнє відоме зареєстроване місце проживання (перебування): Луганська обл., м. Ровеньки;
— Леонову Наталію Павлівну, 08.09.1959 р.н., останнє відоме зареєстроване місце проживання (перебування): Луганська обл., м. Свердловськ;
— Мирошниченко Людмилу Іванівну, 14.10.1964 р.н., останнє відоме зареєстроване місце проживання (перебування): Луганська обл., м. Свердловськ.
Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Комсомольська,
30. У разі неявки справу буде розглянуто без вашої участі на підставі ст.
169 ЦПК України.

Суддя Г. В. Булгакова

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідання відповідача Соменкову Світлану Миколаївну (м. Луганськ, кв. Героїв Сталінграду, б. 11, кв. 162) по цивільній справі
№409/3344/15-ц за позовом ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-Банк»
про стягнення кредитної заборгованості.
Судове засідання відбудеться 22.12.2015 року (резервна дата
24.12.2015 р.) о 09:00 годині в залі суду за адресою: Луганська область, смт. Білокуракине, пл. Шевченка, 2.
Суддя Третяк О.Г.
Житомирський районний суд Житомирської області викликає Шутько
Віктора Леонтійовича в судове засідання, що відбудеться о 9 годині 00 хвилин 22 грудня 2015 року за адресою: м. Житомир, вул. Щорса, 92, каб. 16,
в якості відповідача по цивільній справі №278/1960/15-ц за позовом Рижкова П.Д. про визнання недійсним договору купівлі-продажу.
В призначений для слухання справи день і час Ви маєте право з’явитись
для прийняття участі у судовому засіданні.
У разі Вашого неприбуття в судове засідання, суд розгляне дану справу у
Вашу відсутність, за наявними в матеріалах справи доказами.
Для входу в приміщення суду Ви повинні мати при собі паспорт або інший документ, що підтверджує особу.

Суддя Є.О. Грубіян

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ,
вул. Маяковського, 21) 20 січня 2016 року об 11.00 годині розглядатиме кримінальну справу за обвинуваченням Мостового Сергія Олександровича за
ст. 258-3 ч.1 КК України. Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Верхньорогачицький районний суд Херсонської області викликає в судове засідання Бибик Івана Івановича як відповідача по справі № 651/301/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Бибик Івана Івановича про стягнення заборгованості на 29.12.2015 року о 14:00 годині.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Верхньорогачицького районного суду Херсонської області за адресою: вулиця Леніна, 60,
смт Верхній Рогачик, Верхньорогачицького району Херсонської області, суддя Загрунний В.Г.
Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду
справи, тому у випадку відсутності відомостей про причину неявки Бибик Івана Івановича, повідомленого належним чином або причину неявки буде визнано судом неповажною — суд вирішить справу на підставі
наявних у ній даних чи доказів (у заочному порядку).

Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області повідомляє, що 17 листопада 2015 року суддею Решетник Т.О. було винесено заочне рішення по цивільній справі № 209/4196/15-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Дорошенко Надії Василівни про стягнення заборгованості.
Позовні вимоги Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» до Дорошенко Надії Василівни про стягнення заборгованості задоволені частково.
При публікації оголошення Дорошенко Надія Василівна вважається належно повідомлена про винесення заочного рішення.
Копію заочного рішення можна отримати в приміщенні Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області за адресою:
Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Петровського, 166,
кабінет канцелярії.

Верхньорогачицький районний суд Херсонської області викликає
в судове засідання Тамаренко Миколу Леонідовича як відповідача по
справі № 651/294/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Тамаренко Миколи Леонідовича про стягнення заборгованості на 29.12.2015 року об 11:00 годині.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Верхньорогачицького районного суду Херсонської області за адресою: вулиця Леніна, 60, смт.
Верхній Рогачик, Верхньорогачицького району Херсонської області, суддя Загрунний В.Г.
Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду
справи, тому у випадку відсутності відомостей про причину неявки Тамаренко Миколи Леонідовича, повідомленого належним чином або причину неявки буде визнано судом неповажною — суд вирішить справу на
підставі наявних у ній даних чи доказів (у заочному порядку).
Болградський районний суд Одеської області повідомляє відповідача Чебан Петра Васильовича, 11 липня 1979 року народження, останнє місце реєстрації за адресою: вул. Гагаріна, № 12, с. Банніва, Болградський район,
Одеська область, що 16.12.2015 року о 15:00 годині в залі судового засідання № 4 Болградського районного суду Одеської області за адресою: Одеська область, м. Болград, вул. 25 Серпня, № 192 відбудеться судове засідання
по цивільній справі № 497/2614/15-ц за позовом ТОВ «ОТП Факторинг Україна» до Чебан Петра Васильовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Болградський районний суд пропонує відповідачу Чебан Петру Васильовичу подати пояснення, заперечення та усі наявні у нього докази по справі
особисто або через представника.
У разі неявки в судове засідання Чебана П.В. справа може бути розглянута за відсутністю відповідача та його представника за наявними у справі доказами.

Суддя С.В. Кодінцева

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області повідомляє, що
у провадженні суду знаходиться цивільна справа №308/12721/15-ц за позовною заявою Попович Ганни Йосафатіївни до Буксар Артура Дюловича та
Ужгородського міського відділу Головного управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області про усунення перешкод у користуванні власністю шляхом позбавлення права користування житловим приміщенням та зняття з реєстрації.
Відповідач Буксар Артур Дюлович викликається в судове засідання, яке
відбудеться 16 грудня 2015 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області за адресою: м. Ужгород, вул.
Загорська, 53.
Після опублікування оголошення в пресі відповідач вважається повідомленим про час та місце слухання справи. У разі неявки відповідача Буксар
А.Д. справу буде розглянуто за його відсутності.
Переконливо просимо з’явитися в судове засідання.

Суддя О.М. Світлик

Обухівський районний суд Київської області по цивільній справі
№372/4276/15-ц за позовом Остапенко Лілії Олексіївни, Остапенка Василя Васильовича до Остапенка Василя Васильовича, Остапенка Олександра Васильовича, третя особа: Обухівський районний відділ ДМС
України у Київській області, про визнання осіб такими, що втратили
право користування житловим приміщенням, викликає до суду як відповідачів: Остапенка Василя Васильовича, Остапенка Олександра Васильовича на 23 грудня 2015 року о 10 годині 00 хвилин.
Судове засідання відбудеться під головуванням судді Мори О.М. у
приміщенні Обухівського районного суду Київської області за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, б. 20 (тел. 5-12-66).
У разі неявки відповідачів у судове засідання справа буде розглянута у їхню відсутність на підставі наявних у ній доказів.
Обухівський районний суд

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької області викликає до суду відповідача Сальнікову Олену Анатоліївну по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Банк Форум» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Форум»
Ларченко Ірини Миколаївни до Сальнікової Олени Анатоліївни про стягнення
суми боргу за кредитним договором, розгляд якої відбудеться 22.12.2015 р.
о 08:00 год. у приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, № 31,
Троїцький районний суд Луганської області викликає як відповідакаб. №24.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази, ча у судове засідання Саламатіна Євгена Олександровича по справі
якими вони обґрунтовуються. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність. № 433/3023/15-ц за позовом Саламатіної Ганни Олексіївни до Салама-

Суддя Т.І. Скрипниченко тіна Євгена Олександровича про розірвання шлюбу.
Засідання відбудеться 14 грудня 2015 року о 09 год. 20 хв. за адреСвятошинський районний суд м. Києва (вул. Жилянська, 142) у
сою: Луганська область, смт. Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5-А.
зв’язку з розглядом справи за позовом Курдюкова Сергія ВалерійоУ разі неявки суд розглядатиме справу без Вашої участі на підставича до Безпрозванного Вячеслава Михайловича про дострокове ро- ві ст. 169 ЦПК України.
зірвання договору оренди викликає відповідача Безпрозванного ВяСуддя Крівоклякіна Н.В.
чеслава Михайловича у судове засідання на 22.12.2015 р. на 10 год.
Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє
20 хв. та повідомляє, що в разі неявки справа буде розглянута у йо- Ясечко Андрія Вікторовича, Дарієнко Наталію Миколаївну про те, що судовий розгляд цивільної справи за позовом Ханіної Олени Вікторівни
го відсутності.
до Ясечко Андрія Вікторовича, Дарієнко Наталії Миколаївни про визнаСуддя Ул’яновська О.В. ння особи такою, що втратила право на користування житлом призначе-

У провадженні Малиновського районного суду м. Одеси у судді Мурзенко М.В. перебуває цивільна справа за позовом ТОВ «Фінансова компанія
«Європейська агенція з повернення боргів» до Семенко Галини Василівни
про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Просимо повідомити відповідачку Семенко Галину Василівну про час
і місце судового засідання у зазначеній справі, яке відбудеться о 09 год.
30 хв. 23.12.2015 року у залі судових засідань № 205 Малиновського районного суду м. Одеси, який розташований за адресою: м. Одеса,
вул. В.Стуса, 1-А. В разі неявки у судове засідання відповідача, має повідомити суд про причини такої неявки. В разі неявки відповідачки у судове засідання суд вправі розглянути справу за її відсутністю.

Суддя Мурзенко М.В.

У зв’язку із втратою печатки №5 Спільне українсько-естонське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Оптіма-Фарм, ЛТД» (код ЄДРПОУ 21642228) починаючи із 30 листопада 2015 року вважати її недійсною.

04.12.2015 року було втрачено паспорт громадянина України на ім’я Зубрев Олег Володимирович, 1972 року народження, серія АР № 112804 від 02.04.1998 року. Паспорт вважати
недійсним.

Верхньорогачицький районний суд Херсонської області викликає в
судове засідання Панченко Олега Андрійовича як відповідача по справі
№ 651/341/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Панченко Олега Андрійовича про стягнення заборгованості на 29.12.2015 року о 10:00 годині.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Верхньорогачицького районного суду Херсонської області за адресою: вулиця Леніна, 60,
смт Верхній Рогачик, Верхньорогачицького району Херсонської області, суддя Загрунний В.Г.
Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду
справи, тому у випадку відсутності відомостей про причину неявки Панченко Олега Андрійовича, повідомленого належним чином або причину
неявки буде визнано судом неповажною — суд вирішить справу на підставі наявних у ній даних чи доказів (у заочному порядку).

но на 14.12.2015 р. на 10:00 год. У вказаний час відповідачам необхідно
з’явитись з паспортом до суду за адресою: вул. К.Маркса, 18, м. Первомайськ Миколаївської області.
У разі неявки відповідача позов на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України буде
розглянутий за його відсутності на підставі наявних у справі доказів та постановлене заочне рішення.
Суддя С.О. Сотська

Ковпаківський районний суд м. Сум викликає в судове засідання
Дегтярьову Оксану Михайлівну (останнє місце проживання: м. Суми,
вул. Хвойна, 3) як відповідача у цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Дегтярьової Оксани Михайлівни про стягнення суми заборгованості за кредитним договором.
Явка обов’язкова. Про причину неявки необхідно повідомити суд. Засідання суду відбудеться 25 грудня 2015 року об 11:40 за адресою:
м. Суми, вул. Першотравнева, 12, зала судових засідань №5.
Суддя В.Б. Князєв

Суддя Демидова В. К.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ,
вул. Маяковського, 21) 17.12.2015 року о 16.00 год. розглядатиме кримінальну справу за обвинуваченням Грошевого Романа Володимировича за ст.
258-3 ч. 1 КК України. Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Суддя Літовка В. В.

Суддя Т.О. Решетник
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, Донецька область м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Ненарокомова Є.А. про
стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач у справі 233/6259/15-ц Ненарокомов Євгеній Аркадійович, 01.07.1960 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька обл.,
м. Макіївка, мкрн. Калінінський, буд. 13, кв. 58, викликається до суду на 08:30 годину 15 грудня 2015 року для участі у розгляді справи
по суті (корп. 2, каб. 15, пр. Ломоносова, 157, м. Костянтинівка, Донецької області).
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та
докази. У разі неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.
Суддя О.С. Малінов
Постійно діючий третейський суд при ВГО «Союз інвесторів України» викликає ПАТ «Кримхліб» (ідентифікаційний код юридичної особи: 00381580) як відповідача у справі № 135/15 за позовом ПАТ «Сбербанк» про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 21.12.2015 р. о 12:00 год. у приміщенні
третейського суду за адресою: м. Київ, вул. Заболотного, 150-А, оф. 8.
Явка обов’язкова.
Третейський суддя Яворська Н.М.
Постійно діючий третейський суд при ВГО «Союз інвесторів України», викликає ПАТ «Сімферопольський комбінат хлібопродуктів» (ідентифікаційний код юридичної особи: 00951971) як відповідача у справі № 136/15 за позовом ПАТ «Сбербанк» про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 21.12.2015 р. о 12:20 год. у приміщенні третейського суду за адресою: м. Київ, вул. Заболотного, 150-А, оф.
8. Явка обов’язкова.
Третейський суддя Яворська Н.М.
Дніпровський районний суд м. Києва повідомляє, що 22.12.2015 року о 15 год. 00 хв. розглядатиметься адміністративна справа
№ 755/19003/15-а за адміністративним позовом Управління праці та
соціального захисту населення Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації до Іваненка Романа Володимировича про стягнення надміру нарахованих бюджетних коштів.
Іваненко Роман Володимирович — Голова правління Київського
міського відділення творчої спілки «Асоціація діячів естрадного мистецтва України», останнє відоме місцезнаходження: м. Київ, вул. АлмаАтинська, 109, викликається в судове засідання як відповідач.
У разі неявки відповідача справа буде розглянута на підставі наявних у ній доказів.
Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. № 202.
Суддя Бартащук Л. П.
Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області викликає як відповідача Чемоданова Віктора Сергійовича в судове засідання, яке відбудеться 18.12.2015 року о 09:00 годині у приміщенні Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області за адресою:
Миколаївська область м. Вознесенськ вул. Кібрика, буд. 11, каб. 18, в
якому відбудеться слухання цивільної справи за позовом Мартинова
Михайла Миколайовича до Чемоданова Віктора Сергійовича про визнання договору купівлі-продажу дійсним.
У разі неявки відповідача справа буде розглянута у його відсутність.
Суддя Висоцька Г.А.

Марківський районний суд Луганської області викликає відповідача Тетіщенко Сергія Анатолійовича в судове засідання для розгляду цивільної
справи за позовом Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк
«Експрес-Банк» до Тетіщенко Сергія Анатолійовича про стягнення суми заборгованості по кредитному договору.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Марківського районного суду Луганської області 14.12.2015р. о 10:00 год. за адресою: смт. Марківка,
пл. Жовтнева, буд. 31, Луганської області.
У разі неявки в судове засідання суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В.М. Шкиря

Марківський районний суд Луганської області викликає відповідача Сукачева Станіслава Анатолійовича в судове засідання для розгляду цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства «Акціонерний
банк «Експрес-Банк» до Сукачева Станіслава Анатолійовича про стягнення
суми заборгованості по кредитному договору.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Марківського районного суду Луганської області 14.12.2015р. о 09:00 год. за адресою: смт. Марківка,
пл. Жовтнева, буд. 31, Луганської області.
У разі неявки в судове засідання суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

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

Суддя В.М. Шкиря
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реклама. оголошення
Березівський районний суд Одеської області повідомляє, що заочним рішенням Березівського районного суду Одеської області від 24
листопада 2015 року позов Масюри Галини Миколаївни до Маркевича
Олександра Федоровича про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням, задоволено повністю.
У разі неподання апеляційної скарги в апеляційний суд Одеської області через Березівський районний суд протягом 10 днів з дня опублікування
оголошення, рішення буде вважатися таким, що набрало законної сили.
Адреса суду: Одеська область, м. Березівка, вул. Миру, 17.
Суддя Курта Л. С.

Березівський районний суд Одеської області повідомляє, що заочним рішенням Березівського районного суду Одеської області від 24
листопада 2015 року позов Лісковець Вікторії Вікторівни до Бездітного
Юрія Андрійовича, Бездітної Олени Михайлівни про визнання договору
купівлі-продажу квартири дійсним, задоволено повністю.
У разі неподання апеляційної скарги в апеляційний суд Одеської області через Березівський районний суд протягом 10 днів з дня опублікування
оголошення, рішення буде вважатися таким, що набрало законної сили.
Адреса суду: Одеська область, м. Березівка, вул. Миру, 17.
Суддя Курта Л. С.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Рибачук Інну Петрівну як відповідача по цивільній справі № 2/756/5704/15 за позовом Рибачук Олени Федорівни, Кучукбаєва Станіслава Олександровича до Рибачук Інни Петрівни про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням на 11 лютого 2016 року о 16.00 годині.
Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб. 18, суддя К.А. Васалатій.
Наслідки неявки в судове засідання особи, яка бере участь у справі, передбачені ст.ст. 169, 170 ЦПК України, ст. 185-3 КпАП України.
Суддя К. А. Васалатій

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу №
233/6313/15-ц за позовом ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Мілованова О.В., Мілованової Ю.О. про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачі у справі Мілованов Олександр Володимирович, 15.10.1977 р.н., Мілованова Юлія Олександрівна, 17.03.1978 р.н., останнє відоме місце проживання
яких: м. Дебальцеве Донецької області, вул. Артема, буд. 2, кв. 132, викликаються до суду на 16 грудня 2015 року о 08.30 годині, каб. № 15, 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 їхньої відсутності.

Київський районний суд м. Одеси викликає Ментешашвілі Георгія у
справі №520/5847/15-ц за позовом Фіалко Вікторії Іллівни до Ментешашвілі Георгія, треті особи: Київська районна адміністрація Одеської міської ради як орган опіки та піклування, Служба у справах дітей
Одеської міської ради, Прокуратура Київського району м. Одеси, про
позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів.
Судове засідання відбудеться 17.12.2015 р. о 14 годині 00 хвилин у
судді Луняченка В.О. в приміщенні Київського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, каб. 222.
Суддя О. С. Малінов
Суддя В. О. Луняченко

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької області (м. Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Банк Форум» до
Тодурової Ольги Вікторівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач у справі Тодурова Ольга Вікторівна викликається на 14
грудня 2015 року на 09-30 год. до Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя Донецької області для участі в розгляді справи по суті.
Суддя Щербина А.В.
Суддя А. В. Орчелота

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (суддя А.В. Орчелота) викликає в судове засідання у справі за позовом Тарасенко Наталії Вікторівни до Тарасенка Сергія Миколайовича про позбавлення батьківських
прав як відповідача Тарасенка Сергія Миколайовича, останнє місце проживання: 85100, Донецька обл., м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, б. 101 «а».
Судове засідання призначено на 28 грудня 2015 року об 11.00 год. за адресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп. 2, каб. 25.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.
У разі неявки відповідача в судове засідання справа, згідно з вимогами
ЦПК України, може бути розглянута за його відсутності.

Троїцький райсуд Луганської обл. (смт Троїцьке, вул. 1-го Травня,

Нікопольський міськрайонний суд повідомляє, що 14 січня 2016 року о 09.00 год. у приміщенні суду в м. Нікополі по вул. Шевченка, 201,
під головуванням судді Кобеляцької-Шаховал І.О. слухатиметься цивільна справа № 182/6915/15-ц, провадження № 2/0182/3681/2015 за
позовом Гуржій Анатолія Анатолійовича до Ільютіна Максима Васильовича про стягнення боргу.
Відповідачу Ільютіну Максиму Васильовичу необхідно з’явитися в
судове засідання на вказаний час.
Суддя Кобеляцька-Шаховал І. О.

Попаснянський райсуд Луганської обл. (м. Попасна, вул. Суворова,

5а) викликає відповідачів: Ярошенко Ларису Григорівну, Чусову Люд- 6) викликає відповідача Улізко Зою Іванівну (Попаснянський р-н, м.
Золоте, вул. Дундича, 14/5) 17.12.2015р. о 08.30 год. за позовом КС
милу Володимирівну 14.12.2015р. о 15.00 год., справа № 433/1600/15«Компаньйон» про стягнення кредиту.
ц за позовом КС «Компаньйон» про стягнення кредиту. У разі неявУ разі неявки справу розглянуть без вашої участі згідно зі ст. 169
ки справу розглянуть без вашої участі згідно зі ст. 169 ЦПК України.
ЦПК України.

Попаснянський райсуд Луганської обл. (м. Попасна, вул. Суворова,
6) викликає відповідачів: Краснобаєва Руслана Олексійовича (м. Гірське, вул. Тюленіна, 1/2), Пірогова Андрія Петровича (м. Гірське, вул.
Осипенка, 13), Міроненка Андрія Володимировича (м. Гірське, вул.
Франка, 10/2) 21.12.2015р. о 09.00 год., справа № 423/732/15-ц за позовом КС «Компаньйон» про стягнення кредиту.
У разі неявки справу розглянуть без вашої участі згідно зі ст. 169
ЦПК України.
Суддя А. В. Архипенко
Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідання як відповідача Волошину Олену Володимирівну по цивільній справі
№ 409/3058/15-ц за позовною заявою Мельника Сергія Володимировича до
Волошиної Олени Володимирівни про розірвання шлюбу.
Судове засідання відбудеться 14.12.2015 року (резервна дата 18.12.2015
року) о 08 годині 00 хвилин у залі Білокуракинського районного суду Луганської області, місцезнаходження зареєстроване за адресою: 92200, Луганська
область, Білокуракинський район, смт Білокуракине, пл. Горького, буд. 2.
У разі неявки суд розглядатиме справу без участі відповідача на підставі ст. 224 ЦПК України.

Суддя Н. В. Крівоклякіна

Суддя А. В. Архипенко

Іллінецький районний суд Вінницької області викликає Підгурського
Григорія Григоровича, 12 січня 1985 року народження, зареєстрованого за адресою: вул. Леніна, 154, с. Кам’яногірка Іллінецького району Вінницької області, в судове засідання як відповідача по цивільній справі № 131/2146/15-ц за позовом Мевші Жені Василівни до Підгурського Григорія Григоровича про стягнення аліментів на утримання дітей.
Судове засідання призначено на 11 год. 00 хв. 8 лютого 2016 року в
залі засідань Іллінецького районного суду Вінницької області за адресою: 22700, м. Іллінці, Вінницька область, вул. К.Маркса, 28.
Суддя М. В. Шелюховський

Комунарський районний суд м. Запоріжжя (вул. Малиновського, 7,
каб. № 48) викликає в судове засідання, яке відбудеться 21.12.2015
року о 15 год. 00 хв., каб. № 48 відповідача Черепанова Дениса Федоровича за позовом ПАТ «СК «Саламандра-Україна» до Черепанова
Д.Ф. про відшкодування шкоди, завданої в результаті ДТП в порядку регресу.
У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута за його відсутності за наявними в ній доказами.
Суддя І. Й. Наумова

У провадженні Лисянського районного суду Черкаської області перебуває цивільна справа за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Пєліна Марка
Артуровича, останнє місце реєстрації: с. Бужанка Лисянського району Черкаської області, провулок Дружби, 1, про стягнення заборгованості за договором кредиту.
Відповідач Пєлін Марк Артурович викликається в судове засідання, яке
відбудеться 16 грудня 2015 року о 09.00 годині в приміщенні Лисянського
районного суду Черкаської області: смт Лисянка, вул. Кірова, 4, зал №6. У
разі неявки відповідача в судове засідання справу буде розглянуто на підставі наявних матеріалів.

У провадженні Лисянського районного суду Черкаської області перебуває цивільна справа за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Лежуха Юрія
Олексійовича, який зареєстрований: смт Лисянка Лисянського району Черкаської області, вул. Космонавтів, 21, про стягнення заборгованості за договором кредиту.
Відповідач Лежух Юрій Олексійович викликається в судове засідання,
яке відбудеться 16 грудня 2015 року о 10.00 годині в приміщенні Лисянського районного суду Черкаської області: смт Лисянка, вул. Кірова, 4, зал
№6. У разі неявки відповідача в судове засідання справу буде розглянуто
на підставі наявних матеріалів.

Апеляційний суд Дніпропетровської області повідомляє, що цивільна
справа за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» на заочне рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 17 квітня 2015 року по справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до ПАТ «Акцент-Банк», Шашкова Валерія Івановича про стягнення заборгованості, відкладена до розгляду в Апеляційному суді Дніпропетровської області (м. Дніпропетровськ, вул. Харківська,
13) на 18 грудня 2015 року о 09 год. 30 хв.
У разі неявки відповідача по справі в судове засідання справа буде розглянута за його відсутності.

Апеляційний суд Дніпропетровської області повідомляє відповідача Коваленка Ігоря Васильовича, що розгляд справи за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» на заочне рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 28
травня 2015 року по справі за позовом Публічного акціонерного товариства
комерційного банку «Приватбанк» до Публічного акціонерного товариства
«Акцент-Банк», Коваленка Ігоря Васильовича про стягнення заборгованості,
оголошено перерву на 29 грудня 2015 року о 09 годині 20 хвилин.
У разі неявки відповідача в судове засідання, справа буде розглянута за
його відсутності.

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє
Клименко Валентину Михайлівну, місце перебування якої невідоме, що судовий розгляд по цивільній справі провадження № 2/484/1916/15 за позовом ПАТ «Акцент Банк» до Клименко Валентини Михайлівни про стягнення заборгованості, відкладено на 17.12.2015 року об 11.15 годині. На призначений час відповідачу слід з’явитись до Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області з паспортом.
У разі неявки відповідача позов, на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України, буде розглянутий за його відсутності на підставі наявних у справі даних чи
доказів (постановлене заочне рішення).

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє
Коломіченко Галину Анатоліївну, останнє відоме місце проживання якої:
вул. Достоєвського, 14/64, м. Первомайськ Миколаївської області, що судовий розгляд у цивільній справі за № провадження 2/484/1698/15 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Коломіченко Галини Анатоліївни про стягнення заборгованості, призначено на 17 грудня 2015 року о 13.00 год. На
призначений час Коломіченко Галині Анатоліївні слід з’явитися до суду за
адресою: вул. Карла Маркса, 18, м. Первомайськ Миколаївської області.
При собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
У разі неявки відповідачки позов, на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України, буде розглянутий за її відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє
Леух Івана Михайловича, місце перебування якого невідоме, що судовий
розгляд по цивільній справі провадження № 2/484/1355/15 р. за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Леух Івана Михайловича про стягнення заборгованості відкладено на 17.12.2015 року о 09.40 годині. На призначений час
відповідачу слід з’явитись до Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області з паспортом.
У разі неявки відповідача позов, на підставі ч.4 ст. 169 ЦПК України, буде
розглянутий за його відсутності на підставі наявних у справі даних чи доказів (постановлене заочне рішення).

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє
Івчик Віктора Івановича, місце перебування якого невідоме, що судовий
розгляд по цивільній справі провадження № 2/484/1367/15 р. за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Івчик Віктора Івановича про стягнення заборгованості відкладено на 17.12.2015 року о 09.15 годині. На призначений час
відповідачу слід з’явитись до Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області з паспортом.
У разі неявки відповідача позов, на підставі ч.4 ст. 169 ЦПК України, буде
розглянутий за його відсутності на підставі наявних у справі даних чи доказів (постановлене заочне рішення).

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє
Пінчук Ольгу Василівну, місце перебування якої невідоме, що судовий
розгляд по цивільній справі провадження № 2/484/1342/15 р. за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Пінчук Ольги Василівни про стягнення заборгованості відкладено на 17.12.2015 року о 09.30 годині. На призначений час
відповідачу слід з’явитись до Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області з паспортом.
У разі неявки відповідача позов, на підставі ч.4 ст. 169 ЦПК України, буде
розглянутий за його відсутності на підставі наявних у справі даних чи доказів (постановлене заочне рішення).

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м.
Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну справу за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Дідевич Людмили Іванівни про стягнення заборгованості. Відповідач у справі Дідевич Людмила Іванівна, останнє
відоме місце проживання: Донецька область, Слов’янський р-н, сел. Черкаське, вул. Шевченка, буд. 140, викликається на 18 грудня 2015 року о 08
годині 00 хвилин до суду, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Стахняка Тараса Романовича (останнє відоме місце проживання: м. Львів, вул. Шафарика, 8/9),
як відповідача в судове засідання по цивільній справі № 2/463/2041/2015
(463/4550/15-ц) за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Стахняка Тараса Романовича про стягнення заборгованості за кредитним договором, що відбудеться 25 грудня 2015 р. о 14 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою:
79007, м. Львів, вул. Б.Лепкого, 16, зал судових засідань №10.
В разі неявки відповідача на вказане судове засідання, суд розглядатиме
справу без його участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Подільський районний суд м. Києва розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Кучерова Антона Андрійовича про стягнення
заборгованості.
Відповідач у справі Кучеров Антон Андрійович, 28.02.1990 р.н., зареєстрований: м. Київ, пр. В. Порика, 13, кв. 17, викликається до суду на 14 грудня
2015 р. о 09.25 год., каб. № 9, у приміщення за адресою: м. Київ, вул. Волоська, 6/14 Б, для участі у розгляді справи по суті.
У випадку неприбуття в судове засідання відповідач повинен повідомити
суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Бершадський районний суд Вінницької області викликає в судове засідання як відповідача Тимошенко Тетяну Анатоліївну (останнє відоме місце
проживання: с. Устя Бершадського району Вінницької області) по цивільній справі № 126/3141/15-ц за позовом представника Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Тимошенко Тетяни
Анатоліївни про стягнення заборгованості.
Розгляд справи відбудеться в приміщенні Бершадського районного суду
Вінницької області (вул. Шевченка, 4, м. Бершадь, Вінницька обл.) о 09.30
годині 23.12.2015 року.
У разі неявки сторони справа буде розглянута за відсутності відповідача за наявних у ній доказів.

Тростянецький райсуд Сумської області викликає як відповідачку
Гостєву Людмилу Володимирівну (зареєстрована: Сумська область,
Тростянецький район, с. Люджа, вул. Пушкіна, 75) у судове засідання
в цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Гостєвої Людмили Володимирівни про стягнення заборгованості, яке відбудеться
о 08.40 год. 25.12.2015 р. у приміщенні суду за адресою: Сумська обл.,
м. Тростянець, вул. Миру, 9. У разі неявки відповідачки справа буде
розглянута без її участі.
Суддя Шевченко B. C.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає відповідача Єременко (Лєдєньову) Тетяну Сергіївну, 26.04.1985 року народження, в судове засідання, яке призначене о 12 год. 45 хв. 17 грудня 2015
року, для розгляду цивільної справи № 319/1671/15-ц за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Єременко (Лєдєньової) Т.С. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться за адресою: 71001, Запорізька область, смт Куйбишеве, вул. Леніна, 26А (суддя Р.С. Солодовніков). Копію позову та доданих матеріалів можна отримати в суді за вищевказаною адресою або через «Електронний суд» e-court.mail.gov.ua.
Суддя Р. С. Солодовніков

Святошинський районний суд м. Києва, у зв’язку з розглядом цивільної
справи № 2/759/3440/15 за позовом Публічного акціонерного товариства
Комерційного банку «ПРИВАТБАНК» до Бублик Олени Миколаївни, Яхновського Віталія Петровича, Чубко Оксани Миколаївни про стягнення заборгованості, викликає як відповідача Яхновського Віталія Петровича в судове засідання, яке відбудеться 24 грудня 2015 року об 11 год. 30 хв. у приміщенні Святошинського районного суду м. Києва за адресою: 03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А, зал с/з № 9.
У разі повторної неявки відповідача справа буде розглянута у відсутності останнього.

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області викликає в
судове засідання Шум Олену Миколаївну, як відповідачку по цивільній
справі №274/3528/15-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Шум Олени Миколаївни про
стягнення боргу, яке відбудеться 25 грудня 2015 року о 09.30 год. у
приміщенні суду за адресою: 13312, Житомирська область, м. Бердичів, вул. Житомирська, 30а.
В разі неявки відповідачки цивільна справа буде розглядатися за її
відсутності в порядку ст. 169 ч. 4 ЦПК України.
Суддя Хавронюк О. Л.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, вул.
Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за позовом Головного територіального управління юстиції у Донецькій області в інтересах Фемістокліс Кіріакідіс до Стасік Ольги про забезпечення повернення неповнолітньої дитини до
Республіки Кіпр, місце проживання якої не відомо, викликається на 17.12.2015
року о 08:00 годині, до суду, каб. №22, для участі у розгляді справ 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 Пічкур С. Д.

Суддя О. В. Мельничук

Суддя О. В. Мельничук

Суддя Гирич С. В.

Суддя Т. П. Красвітна

Суддя Т. Ю. Фортуна

Суддя О. В. Мельничук

Суддя Ларіонова Н. М.

Суддя Полєно B. C.

Суддя Пічкур С. Д.

Суддя М. О. Макаров

Суддя О. В. Мельничук

Суддя Чемодурова Н. О.

Суддя Хмель Р. В.

Суддя Н. Г. Лопатюк

Малиновський районний суд м. Одеси викликає Морозкіна Артема
Володимировича, останнє відоме місце проживання: м. Oдеса, вул. Новікова, 2-А, кв. 24 в якості відповідача, у судове засідання по цивільній
справі за позовом Тряпіцина Олексія Михайловича до Морозкіна Артема
Володимировича про стягнення грошових коштів за розпискою, — призначене на 24 грудня 2015 року об 11 годині 50 хвилин у кабінеті № 204
суду за адресою: м. Одеса, вул. В.Стуса, 1-а.
У разі неявки у судове засідання без поважних причин, розгляд справи буде проведено за Вашої відсутності за наявними у справі доказами.
Суддя Михальченко А.О.
Суддя Жуган Л.В.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
Майбутні лісівники отримали сучасну базу
для практик
Фото надане автором

Артем СИДОРЕНКО
для «Урядового кур’єра»
НОВАЦІЇ. На базі Дзвінківського навчально-науково-виробничого центру Боярської лісової дослідної станції Національного університету біоресурсів і
природокористування України
відкрито сучасну базу практичного навчання.
— Боярська ЛДС — єдине на
сьогодні навчальне підприємство
в СНД, яке має сертифікат FSC
лісоуправління та внутрішнього
ланцюга постачань. Тож кращого
місця для проведення практик
студентів НУБіП — майбутніх лісівників і землевпорядників годі й
шукати, — певен ректор університету Станіслав Ніколаєнко. —
Вона об’єкт наукових досліджень
й активного впровадження у
практику досягнень лісівничої
науки.
Щорічно приблизно 500 студентів проходять тут навчальні
практики. Відтепер вони мають
змогу протягом цілого року набу-

СПРАВА ЧЕСТІ. Виконком
Національного олімпійського
комітету України, засідання
якого відбулось під головуванням президента НОК Сергія
Бубки і за участю міністра молоді та спорту Ігоря Жданова,
висловив принципову позицію і
ухвалив рішення проти надання
дозволу про скорочення або
відміну трирічного мораторію
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 10 ГРУДНЯ
У Боярці ліс розкриє свої таємниці
вати практичних навичок в оновленому корпусі, оснащеному новітнім обладнанням і забезпеченому всім необхідним для навчання і побуту. Три навчальні
класи з мультимедійним облад-

нанням і сучасними ортопедичними меблями вже готові прийняти студентів. Наукові ж заходи, конференції, семінари проводитимуть в актовій залі, розрахованій на 120 осіб.

До речі, аналогічний центр підготовки фахівців з рибництва —
навчально-науково-виробнича
лабораторія аквакультури вже
кілька років успішно працює на
Київщині.

Змінив громадянство — не жди олімпійської слави
Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»

погода на завтра

для виступу українських спортсменів на Олімпійських іграх за
іншу країну незалежно від причин зміни громадянства. Про
це повідомляє прес-служба
НОК України.
«Звісно, право надання дозволу на перехід спортсменів
належить національним федераціям, які є незалежними громадськими організаціями. НОК
може вплинути лише тоді, коли
мова йде про скорочення мораторію для участі в Олімпій-

ських іграх. НОК звертається
до Міністерства молоді та
спорту України і національних
федерацій при розгляді клопотань про надання дозволу на
перехід спортсмена до команди іншої країни враховувати
національні інтереси у сфері
спорту та позицію Національного олімпійського комітету України з цього питання. Не слід
забувати, що держава протягом років інвестувала в підготовку того чи того спортсмена

чималі кошти», — наголосив
Сергій Бубка.
Як повідомлялося, за останній
час громадянство України змінили кілька провідних спортсменів,
зокрема Віра Ребрик (легка атлетика), Анна Буряк (сучасне
п’ятиборство), Катерина Лагно
та Сергій Карякін (шахи), Олександр Бондар (стрибки у воду),
Олег Степко та Микола Куксенков (спортивна гімнастика), Інна
Осипенко-Радомська (веслування), Сергій Лагкуті (велоспорт).

Енергетики Житомирщини допомагають переселенцям
у вирішенні житлового питання
Зважаючи на випробовування, крізь які доводиться
проходити нашій країні та її громадянам через події у Донецькій та Луганській областях, енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» як соціально відповідальне
підприємство активно допомагає українським бійцям.
Його допомога — це понад мільйон гривень та позашляховик, який став у пригоді на передовій Новоград-Волинській 30-й окремій механізованій бригаді. Підприємство
також бажає допомогти родинам, які змушені були покинути домівки через дії агресора і знайшли прихисток у
Житомирській області, зокрема у місті Коростені.

Правління ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» на чолі з
Олексієм Шекетою ініціювало, а наглядова рада ВС
«Енерджі Інтернейшнл Україна» підтримала ініціативу
безплатно передати у власність Коростенської міської ради будівлю площею понад 670 квадратних метрів у Коростені на вул. Т. Кралі, 62 під житло для переселенців зі сходу країни. Депутати Коростенської міської ради пропозицію енергопостачальної компанії на сесії підтримали. Тож
незабаром родини зі сходу країни, які потребують тимчасового місця проживання у Коростені, зможуть отримати
дах над головою на мирній житомирській землі.
Прес-служба ПАТ «ЕК «Житомиробленерго»

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

Нiч
День
-1 -6 0 +5
-1 -6 0 +5
-1 -6 0 +5
-1 -6 0 +5
-2 +3 +2 +7
-2 +3 +1 +6
-2 +3 +1 +6
-2 +3 +1 +6
-2 +3 +1 +6
-2 +3 +1 +6
-2 +3 +1 +6
-2 +3 +1 +6
-1 -6 0 +5

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

Нiч
-1
-1
-1
-1
+2
+2
+2
+2
-1
-1
-1
+2
-1

-6
-6
-6
-6
-3
-3
-3
-3
-6
-6
-6
-3
-3

День
0 +5
0 +5
0 +5
0 +5
+1 +6
+1 +6
+1 +6
+1 +6
0 +5
0 +5
0 +5
+2 +7
+2 +4

Укргiдрометцентр

Важкоатлети вибороли
ліцензії до Ріо
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»
ОЛІМПІАДА-2016. На ліцензійному чемпіонаті світу з важкої
атлетики, який відбувся в Х’юстоні (США), українські чоловіча
та жіноча збірні посіли 12 місце серед 75 країн.
Згідно з підсумками Міжнародної федерації важкої атлетики,
за результатами двох ліцензійних чемпіонатів світу наші важкоатлети вибороли путівки на головну спортивну подію 2016 року
— Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро. Чоловіча команда України
отримала чотири ліцензії з шести, жіночій команді не вистачило
одного бала, щоб отримати максимальну кількість ліцензій. Тож
у Бразилії нашу країну представлятимуть три важкоатлетки.

Два гран-прі щепкінців
на львівській сцені
Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
БРАВО! Справжнім високохудожнім бенефісом стали виступи
представників Сумського обласного академічного театру драми
та музичної комедії імені М. Щепкіна на Всеукраїнському фестивалі мистецтв «Золотий перетин Львова», який щойно завершився. Із п’яти гран-прі два одержали сумські щепкінці.
Як розповів директор театру заслужений діяч мистецтв Микола Юдін, з найвищими нагородами з міста Лева повернулися артисти Владислав Калініченко та Марина Грищенко, які перемогли в номінаціях відповідно розмовний та вокальний жанри. По
одному гран-прі здобули також представники Полтави, Маріуполя та Львова.
Усього у фестивалі взяли участь майже 800 митців з різних куточків України. Вони змагалися в шести номінаціях, демонструючи свої таланти в розмовному, цирковому, хореографічному та
інших жанрах.
Такий сплеск сценічної активності у колективі Сумського театру пов’язують з приходом на посаду художнього керівника молодого і обдарованого Антона Меженіна. Останнім часом за його
активного сприяння театральна трупа набула своєрідного другого творчого дихання, завдяки чому шанувальники Мельпомени мають змогу насолоджуватися новими високомистецькими
постановками і програмами.

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
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