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КУРСИ�ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ�МЕТАЛИ�встановлені�Національним�банком�України на�14�червня�2016�року
USD 2496.8681   EUR 2813.4710      RUB 3.8587     /    AU 319798.87      AG 4324.58      PT 248688.06     PD 138326.49

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА СЕРЕДА, 15 ЧЕРВНЯ 2016�РОКУ №112 (5732)
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ОРІЄНТИР

Указ Президента України «Про рішення
Ради національної безпеки і оборони
України від 20 травня 2016 року 
«Про Стратегічний оборонний бюлетень
України»

ЦИФРА�ДНЯ

За океаном говоритимуть 
про фінанси  

ПАРТНЕРСТВО. Учора Прем’єр-міністр Володимир Гройсман
розпочав робочий візит до Сполучених Штатів Америки. У програ-
мі — зустрічі з віце-президентом Джо Байденом, спікером Конгре-
су США Полом Райаном, лідерами демократів і республіканців у
Конгресі США, міністром торгівлі Пенні Пріцкер, міністром фінансів
Джейкобом Лью, міністром енергетики Ернестом Монізом, керів-
ництвом USAID, Світового банку та очільниками провідних аме-
риканських фінустанов. Заплановано участь Прем’єра у щорічній
конференції Центру українсько-американських відносин, зустрічі
з провідними експертами в Атлантичній раді, українською грома-
дою та лідерами єврейських організацій США. Офіційні відвідини
триватимуть по 17 червня.

«Візит прем’єра — це конкретна програма, заснована на всіх
аспектах партнерства зі США. Ми говоримо про співпрацю в еко-
номіці, реалізацію спільних кроків у фінансовій сфері, у сфері за-
хисту інтелектуальної власності», — цитує УНІАН слова першого
віце-прем’єр-міністра — міністра економічного розвитку і торгівлі
Степана Кубіва.

ЦИТАТА�ДНЯ

Андрій ПАрубій:
«Дуже важливо
застосовувати

міжнародні
інструменти 

для підтримки
дипломатичного шляху.

Без глобального тиску
Росію не зупинити».

Голова Верховної Ради про консолідацію міжнародної
спільноти заради протидії агресивній політиці РФ

1 783 900 
переселенців�з�Донбасу�й�Криму

обліковано�структурними�підрозділами
соцзахисту�населення�обласних�

і�Київської�міськдержадміністрацій
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ОПИТУВАННЯ

Соціологи з’ясували, 
як населення України
ставиться до внутрішньо
переміщених осіб 
зі сходу країни

Ширвжиток 
поза законом

Ексклюзив. Чи впливає Держпродспоживслужба на ціни 
та якість товарів, чи діє мораторій на перевірки
підприємств і до яких новацій готуватися бізнесу — 
в інтерв’ю з її очільником Володимиром Лапою
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РОЗ’ЯСНЕННЯ
Центральної�виборчої�комісії�щодо�заборони�надання�виборцям,�закладам,
установам,�організаціям,�а�також�виборчим�комісіям�та�їх�членам�товарів
(крім�товарів,�що�містять�візуальні�зображення�назви,�символіки,�прапора

партії,�за�умови,�що�вартість�таких�товарів�не�перевищує�три�відсотки�розміру
мінімальної�заробітної�плати),�послуг,�робіт,�цінних�паперів,�кредитів,

лотерейних�білетів,�інших�матеріальних�цінностей�(непрямого�підкупу)�під�час
проведення�проміжних�виборів�народних�депутатів�України�17�липня�2016
року�в�одномандатних�виборчих�округах�№�23�(Волинська�область),�№�27
(Дніпропетровська�область),�№�85�(Івано-Франківська�область),�№�114
(Луганська�область),�№�151�(Полтавська�область),�№�183�(Херсонська

область)�та�№�206�(Чернігівська�область)�
Центральна виборча комісія звертає увагу суб’єктів та інших учасників виборчого процесу з виборів

народних депутатів України, що відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів України»

передвиборна агітація може здійснюватися у будь-яких формах і будь-якими засобами, що не супере-
чать Конституції України та законам України. 

Разом з тим, згідно з частиною чотирнадцятою статті 74 Закону України «Про вибори народних де-
путатів України» забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням ви-
борцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів (крім
товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, за умови, що вартість таких
товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів,
кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей. 

Центральна виборча комісія роз’яснює, що така передвиборна агітація або надання виборцям, за-
кладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам коштів або безоплатно чи на
пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних
цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати за або не голосувати за певну
політичну партію чи кандидата у народні депутати України або згадуванням назви партії чи імені кан-
дидата, є непрямим підкупом виборців. 

Особи, винні в порушенні законодавства про вибори народних депутатів України, притягаються до
кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом. 
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�����Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, �факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 8 червня 2016 р. № 425-р
Київ

Про зміну складу Організаційного комітету 
з підготовки та відзначення 125-річчя 

від дня народження Євгена Коновальця
Внести до складу Організаційного комітету з підготовки та відзначення

125-річчя від дня народження Євгена Коновальця, утвореного розпоряд-
женням Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 276, такі зміни:

позицію 
«Віце-прем’єр-міністр України — Міністр культури, голова Оргкомітету» 
замінити такими позиціями:
«Віце-прем’єр-міністр України, голова Оргкомітету
Міністр культури, заступник голови Оргкомітету»;
після позиції 
«Голова Українського інституту національної пам’яті, заступник голови

Оргкомітету» 

доповнити такою позицією: 
«Міністр енергетики та вугільної промисловості»;
позиції
«Заступник Міністра інформаційної політики
Заступник Міністра фінансів — керівник апарату» 
замінити такими позиціями: 
«Заступник Міністра інформаційної політики — керівник апарату
Заступник Міністра фінансів».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 8 червня 2016 р. № 427-р
Київ

Про передачу будівлі у м. Києві до сфери 
управління Міністерства культури

Передати будівлю (літер А) по вул. Мельникова, 44, у м. Києві із сфери
управління Фонду державного майна до сфери управління Міністерства

культури з подальшим закріпленням її за Національним історико-меморі-
альним заповідником «Бабин Яр».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 червня 2016 р. № 360
Київ

Про внесення зміни до пункту 16
переліку органів ліцензування

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до пункту 16 переліку органів ліцензування, затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 609 (Офі-
ційний вісник України, 2015 р., № 68, ст. 2232, № 84, ст. 2807; 2016 р., № 9,
ст. 413), замінивши у графі «Найменування органу ліцензування» слово
«Держветфітослужба» словом «Держпродспоживслужба».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

www.ukurier.gov.ua УРЯДОВИЙ КУР’ЄР20
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ПРО КОНКУРС НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЙ ІМЕНІ ВИДАТНИХ 
УЧЕНИХ УКРАЇНИ У 2016 РОЦІ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЙ ІМЕНІ ВИДАТНИХ УЧЕНИХ УКРАЇНИ

З метою відзначення вчених, які опублікували найкращі наукові праці, здійснили
винаходи і відкриття, що мають важливе значення для розвитку науки і економіки
України, Національна академія наук України присуджує премії імені видатних учених
України.

* * * 

1. У конкурсі на здобуття премій імені видатних учених можуть брати участь:
а) дійсні члени і члени-кореспонденти НАН України незалежно від місця їх постій-

ної роботи;
б) окремі особи, які працюють у наукових установах, вищих навчальних закладах,

на підприємствах і в організаціях, розташованих на території України;
в) колективи авторів, які виконали запропоновану на здобуття премії роботу, якщо

більшість авторів працює в установах, передбачених підпунктом «б» цього пункту.
2. Право висунути роботи на здобуття іменних премій надається:
а) дійсним членам і членам-кореспондентам НАН України;
б) науковим установам, вищим навчальним закладам, дослідним лабораторіям і

станціям, конструкторським бюро;
в) науково-технічним радам міністерств і відомств України;
г) науковим радам з проблем науки;
д) технічним радам промислових підприємств;
є) науковим та інженерно-технічним асоціаціям і товариствам.
3. Колектив, висунений на здобуття іменної премії, повинен включати лише ос-

новних авторів, чий внесок був найвагомішим. Загальне число авторів не повинно
перевищувати трьох осіб. До складу авторського колективу не включаються особи,
які вже були раніше удостоєні цієї іменної премії.

4. На здобуття іменних премій можуть бути висунені:
• наукові праці лише після того, як мине не менше 6 місяців, але не більше 5 років

після їх опублікування;
• винаходи й відкриття – після їх впровадження у народне господарство.
5. Граничний термін подання роботи на конкурс – 1 листопада     2016 р. 
6. Організації та окремі особи, які висунули наукову працю на здобуття іменної

премії, подають її до відповідного відділення НАН України на бланку організації з на-
писом “На здобуття премії імені ...”:

а) опубліковану працю (серію праць) або матеріали про наукове відкриття (вина-
хід);

б) анотацію, що включає наукову характеристику праці та висновки щодо її зна-
чення для розвитку науки і народного господарства (українською мовою);

в) копії авторських свідоцтв та посвідчень про відкриття;
г) у відповідних випадках документи про впровадження роботи у народне госпо-

дарство (копії постанов, наказів, актів та довідок про техніко-економічні показники
впровадження);

д) акти випробувань (для нових конструкцій машин, технологічних процесів тощо);
є) відгуки наукової громадськості, преси про роботу;
ж) детальну довідку у відсотково-цифровій формі про творчий внесок кожного

члена авторського колективу у висунену на конкурс роботу. Довідка складається ок-
ремо на кожного автора і підписується керівником установи за місцем роботи автора
та скріплюється гербовою печаткою;

з) біографічні відомості про автора (авторів) (прізвище, ім’я, по батькові, рік та
місяць народження, спеціальність, почесне звання, вчений ступінь, вчене звання, по-
сада, службова та домашня адреси, службовий та домашній телефони; ідентифіка-
ційний код автора) у 2 примірниках, підписані ним, а їх відповідність засвідчена
керівництвом і гербовою печаткою установи за місцем роботи, а також кольорове
персональне фото 9 х 12 у паперовому та електронному вигляді.

Усі матеріали подаються у двох ідентично оформлених примірниках на адресу:
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 54, Президія Національної академії наук України
(телефони для довідок: 8(044) 239-64-24; 8(044) 239-64-63). 

На конкурс не приймаються роботи, які були удостоєні Державної премії України,
іменних премій Російської АН, НАН України і галузевих академій країн СНД або спе-
ціальних премій інших відомств, що присуджуються за конкурсами. 

Не приймаються на конкурс і збірники наукових праць більш ніж трьох авторів.

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС НА ТАКІ ПРЕМІЇ:

1. Премія імені М.М.Амосова – за видатні наукові роботи в галузі біокібернетики,
проблем штучного інтелекту та розробки нових інформаційних технологій (Відді-
лення інформатики НАН України).

2. Премія імені О.К.Антонова – за видатні досягнення в галузі технічної механіки
та літакобудування (Відділення механіки НАН України).

3. Премія імені С.Я.Брауде – за видатні роботи в галузі радіофізики і радіоастро-
номії (Відділення фізики і астрономії НАН України).

4. Премія імені М.П.Василенка – за видатні наукові роботи в галузі держави і права
України (Відділення історії, філософії та права НАН України).  

5. Премія імені Б.І.Вєркіна – за видатні роботи в галузі фізики і техніки низьких
температур (Відділення фізики і астрономії НАН України).

6. Премія імені О.С.Давидова – за видатні роботи в галузі теоретичної і біологічної
фізики (Відділення фізики і астрономії НАН України).

7. Премія імені А.О.Дородніцина – за видатні досягнення в галузі комп’ютерної
математики та обчислювальної техніки (Відділення інформатики НАН України). 

8. Премія імені Г.В.Карпенка – за видатні наукові роботи в галузі фізико-хімічної
механіки матеріалів і матеріалознавства (Відділення фізико-технічних проблем ма-
теріалознавства НАН України).

9. Премія імені А.І.Кіпріанова – за видатні наукові роботи в галузі органічної хімії,
хімії високомолекулярних сполук та хімічної технології (Відділення хімії НАН України).

10. Премія імені В.П.Комісаренка – за видатні наукові роботи в галузі патофізіо-
логії і ендокринології (Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН Ук-
раїни).

11. Премія імені М.І.Костомарова – за видатні наукові роботи в галузі історії та іс-
торичного джерелознавства (Відділення історії, філософії та права НАН України).

12. Премія імені П.Г.Костюка – за видатні наукові роботи в галузі фізіології, біо-
фізики і нейрофізіології (Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН
України).  

13. Премія імені М.Г.Крейна – за видатні наукові роботи в галузі функціонального
аналізу і теорії функцій (Відділення математики НАН України).   

14. Премія імені С.О.Лебедєва – за видатні досягнення в галузі обчислювальної
техніки, приладобудування й створення засобів і систем автоматизації та управління
(Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України).  

15. Премія імені О.І.Лейпунського – за видатні роботи у галузі ядерної енергетики
(Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України).

16. Премія імені Н.Д.Моргуліса – за видатні роботи в галузі фізики поверхні та
фізичної і наноелектроніки (Відділення фізики і астрономії НАН України).

17. Премія імені О.В.Палладіна – за видатні наукові роботи в галузі біохімії та мо-
лекулярної біології (Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН Ук-
раїни).

18. Премія імені Є.О.Патона – за видатні наукові роботи в галузі створення нових
металевих матеріалів і методів їх обробки (Відділення фізико-технічних проблем ма-
теріалознавства НАН України).

19. Премія імені Г.С.Писаренка – за видатні наукові роботи в галузі міцності мате-
ріалів і конструкцій (Відділення механіки НАН України).

20. Премія імені О.В.Погорєлова – за видатні наукові роботи в галузі геометрії і
топології (Відділення математики НАН України).

21. Премія імені Г.Ф.Проскури – за видатні роботи в галузі енергетики (Відділення
фізико-технічних проблем енергетики НАН України). 

22. Премія імені М.І.Туган-Барановського – за видатні наукові роботи в галузі еко-
номіки (Відділення економіки НАН України).  

23. Премія імені П.А.Тутковського – за видатні наукові досягнення в геології, 
географії, океанології, геоекології, кліматології та метеорології (Відділення наук про
Землю НАН України).   

24. Премія імені І.Я.Франка – за видатні роботи в галузі філології, етнології та
мистецтвознавства (Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України).

25. Премія імені І.І.Шмальгаузена – за видатні наукові роботи в галузі зоології,
морфології, філогенії, екології тварин та біоніки (Відділення загальної біології НАН
України).

26. Премія імені В.Я.Юр’єва – за видатні наукові роботи в галузі генетики і ство-
рення нових методів акліматизації, більш високоврожайних сортів сільськогоспо-
дарських культур та високопродуктивних порід тварин (Відділення загальної біології
НАН України).

ПРО КОНКУРС НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЙ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ, ЩО ПРИСУДЖУЮТЬСЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЮ АКАДЕМІЄЮ
НАУК УКРАЇНИ У 2016 РОЦІ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЙ ДЛЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ 
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

ЗА КРАЩІ НАУКОВІ РОБОТИ

За роботи в галузі природничих, технічних і соціогуманітарних наук Президія НАН
України щороку (в лютому) присуджує чотирнадцять премій для молодих учених і
чотирнадцять премій для студентів вищих навчальних закладів. Премії присуджу-
ються окремим авторам або колективу авторів за кращі наукові роботи, а також за
серії наукових робіт з єдиної тематики, за відкриття та винаходи. Колектив, висунутий
на присудження премії, повинен включати лише основних авторів, чий внесок був
найвагомішим, і складатися не більш як з трьох осіб. Особам, удостоєним премій,
на загальних зборах відповідного відділення Національної академії наук України вру-
чаються дипломи встановленого зразка.

На конкурс не приймаються роботи, які раніше були удостоєні премій НАН Ук-
раїни, галузевих академій або спеціальних премій інших відомств, що присуджуються
за конкурсами.

Не приймаються на конкурс також збірники наукових робіт різних авторів.
* * * 

1. В конкурсі можуть брати участь наукові співробітники, викладачі, стажери-до-
слідники, аспіранти науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів віком до
35 років включно, студенти вузів, а також аспіранти та студенти зарубіжних країн,
які навчаються в наукових установах та вузах України.

2. Право висувати кандидатів на здобуття премій надається: ученим радам науко-
вих установ і вищих навчальних закладів, колегіям (президіям) міністерств і відомств
України, технічним радам промислових підприємств, конструкторських бюро, радам
наукових і науково-технічних товариств, що підтверджується витягом з протоколу
засідання вченої ради установи або відповідного органу підприємства, організації чи
відомства.

Роботи, виконані молодими вченими, приймаються Національною академією наук
України на конкурс за поданням відповідних міністерств, відомств, організацій та рад.

3. Граничний термін подання роботи на конкурс – 15 грудня 2016 р.
4. Організація, яка висунула роботу на присудження премії молодим ученим та

студентам, подає її до Президії НАН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 54,
телефони для довідок: 8(044) 239-64-24; 8(044) 239-64-63) в оформленому належ-
ним чином вигляді з написом «На здобуття премій НАН України для молодих учених
(студентів)», а також зазначенням відділення НАН України відповідно до тематики
роботи:

а) офіційний лист установи щодо направлення рекомендованої для участі у кон-
курсі роботи (на бланку) в 2-х примірниках, скріплений гербовою печаткою установи; 

б) обґрунтоване подання, що включає назву, наукову характеристику роботи й ко-
ротку анотацію;

в) опубліковану наукову роботу (серію робіт), матеріали наукового дослідження
або винаходу у 2-х ідентично оформлених примірниках – на конкурс молодих уче-
них;

г) наукову роботу, матеріали наукового дослідження або винаходу в 1 примірнику
– на конкурс студентів;

д) конкретну довідку у відсотково-цифровій формі (%) про творчий внесок кож-
ного члена авторського колективу, який складається з двох чи трьох осіб, у роботу,
висунуту на конкурс у 2015 році;

є) довідку про те, що робота, яка подається на конкурс у 2016 році, не була раніше
удостоєна премій НАН України, країн СНД та ін.;

ж) не менше двох рецензій сторонніх організацій (із зазначенням їхньої офіційної
адреси);

з) відомості про автора у 2 примірниках: прізвище, ім’я, по батькові, повна дата
народження, місце роботи, науковий ступінь і посада (для студентів – вуз, факультет,
курс у розгорнутому вигляді), домашня та електронна адреси, номер телефону (служ-
бовий, домашній і мобільний), ксерокопія довідки на кожного автора про надання
ідентифікаційного коду.

Всі матеріали, які подаються на конкурс, повинні бути відповідно оформлені: ро-
боти (неопубліковані) підписані авторами, довідки і рекомендації – керівниками ус-
танов (вузів) та скріплені печаткою даної установи. 

Сторінковий обсяг кожного супровідного документа не регламентується.
5. Роботи, оформлені неналежним чином, до участі в конкурсі не допускаються.
6. Роботи, за які не присуджено премії, не зберігаються в НАН України і за бажан-

ням можуть бути повернені відповідними відділеннями їх авторам.

Про конкурс на здобуття Золотої медалі імені В. І. Вернадського 
Національної академії наук України

у 2016 році
Національна академія наук України оголошує конкурс на здобуття Золотої медалі

імені В. І. Вернадського Національної академії наук України

З метою відзначення вчених за видатні досягнення в галузі природничих, техніч-
них та соціогуманітарних наук, на честь першого президента Української академії
наук – видатного вченого, академіка Володимира Івановича Вернадського, а також з
нагоди 85-річчя створення Академії Національною академією наук України було за-
сновано Золоту медаль імені В. І. Вернадського.

Щорічно до дня народження академіка В. І. Вернадського (12 березня) присуджу-
ються дві золоті медалі – одна вітчизняному і одна зарубіжному вченому.

* * * 

1. Медаль присуджується лише окремим особам персонально як за окремі наукові
досягнення, так і за сукупність наукових праць.

Одна і та ж особа не може бути нагороджена медаллю більше одного разу.
2. Медаль не присуджується посмертно, окрім випадку, коли лауреат помер після

прийняття рішення про його нагородження.
3. У конкурсі на здобуття Золотої медалі імені В.І.Вернадського можуть брати

участь:
а) дійсні члени і члени-кореспонденти НАН України незалежно від місця їх постій-

ної роботи;
б) зарубіжні вчені;
в) окремі особи, які працюють у наукових установах, вищих навчальних закладах,

на підприємствах і в організаціях, розташованих на території України.
4. Право висунення робіт на здобуття Золотої медалі імені В.І.Вернадського на-

дається:
а) дійсним членам, членам-кореспондентам та іноземним членам НАН України;
б) науковим установам, вищим навчальним закладам та науковим радам НАН Ук-

раїни;
в) науковим та науково-технічним товариствам, іншим громадським об’єднанням

учених;
г) науково-технічним (технічним) радам міністерств, відомств, науково-виробни-

чих об’єднань, конструкторських бюро, промислових підприємств.
5. Право представлення кандидатур на здобуття медалі надається відділенням

НАН України.
6. Організації або окремі особи, що висунули кандидата для присудження медалі,

до 12 листопада 2016 р. подають свої пропозиції разом з мотивуванням до відповід-
ного відділення НАН України, в тому числі розгорнуту інформацію про номінанта та
його наукові досягнення і здобутки (до 3 сторінок). Мотивоване подання повинне
містити:

6.1. Наукову характеристику робіт з висвітленням їх значення для розвитку науки,
народного господарства, суспільства (надання опублікованих праць, матеріалів від-
криттів та винаходів не обов’язкове).

6.2. Відомості про автора (прізвище, ім’я, по батькові, повна дата народження, пе-
релік основних наукових праць, відкриттів, винаходів, науковий ступінь, вчене звання,
місце роботи, посада, домашня адреса), а також кольорове персональне фото 9 х 12
у паперовому та/або електронному вигляді.

7. Усі матеріали подаються у двох примірниках за адресою: 
01601, Київ, вул. Володимирська, 54, Президія Національної академії наук України

(телефони для довідок: 8(044) 239-64-24; 8(044) 239-64-63).

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідача Остапенко Наталію Вікторівну, останнє
відоме місце проживання: м. Луганськ, кв. Ленінського
Комсомолу, 8/9, в судове засідання по цивільній справі 
№ 409/1343/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, що відбу-
деться 17.06.2016 року о 14 год. (резервна дата слухання
29.06.2016 року о 14 год.) за адресою: 92200, смт Білоку-
ракине, пл. Шевченка, 2.

Із опублікуванням цього оголошення відповідач вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день та
місце проведення судового засідання.

Суддя В. Г. Скворцова

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донець-
кої області знаходиться цивільна справа № 2/243/2423/2016
за позовом Лобачової М. А. до Лобачова В. О. про позбавлення
батьківських прав.

Розгляд відбудеться 17.06.16 р. о 8-00 год. та 21.06.16
р. об 11-00 год. у Слов’янському міськрайонному суді по
вул. Добровольського, 2, м. Слов’янськ.

Явка відповідача Лобачова Валентина Олеговича,
24.08.83 р. н., місце реєстрації: Донецька обл., м. Горлівка,
вул. Мілеровська, 17/64, обов’язкова. У разі неявки справу
буде розглянуто без його участі.

При собі мати паспорт.
Суддя І. М. Мінаєв

Керуючись ст. 61 Закону України «Про господарські то-

вариства», ст. 11.2 Статуту ТОВ «Авточист Плюс», по-
відомляємо, що 15.07.2016 року об 11.00 год. за

адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 30-а., оф. 4 відбу-

дуться Загальні збори учасників ТОВ «Авточист Плюс»

(код ЄДРПОУ 36856356).

На порядок денний ставиться питання про звільнення

діючого директора ТОВ «Авточист Плюс» (код ЄДРПОУ

36856356) Кулинича Юрія Васильовича та призначення

нового директора вказаного товариства.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду 
Обвинувачений Байша Віктор Вікторович, 02.12.1974

р.н., раніше зареєстрований за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Кам`янка-Дніпровська, вул. Таврійська, 39, кв.
2, фактично проживаючий за адресою: Одеська область, 
м. Южне, вул. Будівельників, 9, кв. 221, відповідно до
вимог ст.ст. 134, 135, 138 КПК України вам необхідно
з’явитися «17» червня  2016 року о 10 год. 30 хв. до При-
морського районного суду м. Одеса за адресою: м. Одеса,
вул. Балківська, 33, зала судових засідань № 107 (слідчий
суддя Писларь В. П., р.т. 0487847108), для участі під час
судового провадження у кримінальному провадженні
№22015160000000049 від 04.03.2015 за ч. 1 ст. 258-3 КК
України, при собі мати паспорт.

 оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення 
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В приміщенні Каланчацького районного суду Херсон-
ської області, що розташований за адресою: смт Калан-
чак, вул. Леніна, 26, 29.06.2016 року о 15 годині 00
хвилин відбудеться розгляд цивільної справи за позовом
Кредитної спілки «СуперКредит» до Шевчука Олексан-
дра Степановича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

В судове засідання викликається як відповідач Шев-
чук Олександр Степанович, 28.02.1969 р.н.

Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без
поважних причин або неповідомлення суду про причини
неявки справу буде розглянуто за вашої відсутності на
підставі наявних в справі доказів.

Додатково роз’яснюємо, що, відповідно до ч. 9 ст. 74
ЦПК України, з опублікуванням оголошення про виклик
відповідач вважається повідомленим про час та місце
розгляду справи.

Суддя Ковальчук О. В.

Городоцький районний суд Львівської області викли-
кає Назаренко Аліну Сергіївну, 12.11.1978 р.н. (останні
відомі: місце реєстрації – вул. Чорновола, 16а/37, м. Го-
родок, Львівська область; місце проживання: вул. Ба-
ленка, 5/36, м. Полтава), відповідачем у судове засідання
на 10 год. 13 липня 2016 р. за адресою: майд. Гайдама-
ків, 30, м. Городок, Львівська область, у справі за позо-
вом Гули Людмили Борисівни, Гули Руслана
Володимировича про визнання особи такою, що втра-
тила право на користування жилим приміщенням.

Згідно із ст. 74 ЦПК України, з опублікуванням цього
оголошення відповідач вважається належно повідомле-
ним про час і місце розгляду справи.

У разі неявки відповідача у судове засідання суд, від-
повідно до положень ст. 169 ЦПК України, вирішить
справу на підставі наявних у ній доказів (постановить за-
очне рішення).

Суддя Ференц О. І.

Новокаховський міський суд Херсонської області викликає
Приватне підприємство «Нива-В.Ш.» у відкрите судове засідання
як відповідача по цивільній справі № 661/4471/15-ц за позовом
Пешенка Костянтина Миколайовича до Головного управління
юстиції в Херсонській області в особі Відділу примусового ви-
конання рішень Управління державної виконавчої служби ГУЮ,
Приватного підприємства «Нива-В.Ш.», Івашко Наталії Михай-
лівни, треті особи: Публічне акціонере товариство «Кредитпром-
банк», Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк», Відділ
державної виконавчої служби Новокаховського міського управ-
ління юстиції в Херсонській області, Приватний нотаріус Ново-
каховського міського нотаріального округу Сердюк Людмила
Ігорівна про визнання недійсними прилюдних торгів та скасу-
вання свідоцтва про право власності на нерухоме майно, яке від-
будеться 24 червня 2016 року об 11.00 годині в приміщенні суду
за адресою: м. Нова Каховка, пр-т Дніпровський, 1-а, під голо-
вуванням судді Чирського Г. М.

З опублікуванням оголошення про виклик особа вважається
повідомленою про час і місце розгляду справи та у випадку не-
явки справа може бути розглянута за її відсутності.

Глибоцький районний суд Чернівецької області
викликає Сарафінчана Романа Михайловича (Гречак
Давід) як відповідача по цивільній справі 
№ 715/857/16-ц, провадження № 2/715/461/16, за
позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Сарафін-
чана Романа Михайловича (Гречак Давід) про стяг-
нення заборгованості у судове засідання 29.06.2016
року о 10 год. 00 хв. в залі Глибоцького районного
суду Чернівецької області.

Останнє відоме місце проживання Сарафінчана
Романа Михайловича (Гречак Давід) за адресою: 
с. Молодія Глибоцького району Чернівецької об-
ласті.

У разі неявки відповідача справа буде розгляда-
тися за наявними матеріалами в заочному порядку.

Суддя Цуркан В. В.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання відповідача по
справі №409/1335/16-ц за позовом ПАТ «Універсал
банк» до Бабенко Наталії Миколаївни про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 17.06.2016 року о
14:00 год. (резервна дата на 22.06.2016 року об
11:00 год.) в залі суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідач Бабенко Наталія Микола-
ївна, 10.08.1980 року народження, останнім місцем
реєстрації якої є: Луганська область, Лутугинський 
р-н, смт Георгіївка, пров. Леваневського, буд. 13.

У випадку неявки  відповідача справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами. 

Суддя Полєно В. С.

Краматорський міський суд Донецької області
(84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розгля-
дає цивільні справи за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приватбанк» до:

1) Єфременка Олега Валентиновича про стягнення за-
боргованості, який проживає за адресою: Донецька обл.,
м. Макіївка, вул. Технічна, буд. 34, викликається на 23
червня 2016 року о 09.15 годині до суду, каб. № 7, для
участі у розгляді справи по суті (№ 2/234/3035/16);

2) Гелюха Віктора Михайловича про стягнення забор-
гованості, який проживає за адресою: Донецька обл., 
м. Макіївка, вул. Леніна, буд. 113, викликається на 23
червня 2016 року о 09.30 годині до суду, каб. № 7, для
участі у розгляді справи по суті (№ 2/234/3418/16).

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

Суддя Переверзева Л. І.

Оголошення про проведення аукціону №30-УМВБ з продажу скрапленого газу на базі ПрАТ «УМВБ»
23.06.2016 р. о 15-00 за адресою: м.Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська валютна

біржа» відбудеться аукціон №30-УМВБ з продажу скрапленого газу, який підлягає реалізації 
згідно з постановою КМУ №570 від 16.10.14 р. 

Обсяги скрапленого газу та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

Оголошення про проведення аукціону №211 з продажу енергоресурсів на базі ПрАТ «УМВБ»
23.06.2016 р. о 13-00 за адресою: м.Київ, вул.Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська 

валютна біржа» відбудеться аукціон  №211 з продажу енергоресурсів, які підлягають реалізації згідно 
з постановою КМУ №570 від 16.10.14 р. 

Обсяги нафти сирої та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

Поз. Продавець Видобуток 

Обсяг, 
що 

міститься 
в одному 
лоті, тонн

К-сть 
лотів, 

одиниць

Ціна         
за 1 тн, 
грн (без 
ПДВ та 

акцизного 
податку)

Стартова 
ціна        
за 1 
тонну      

(з ПДВ)*, 
грн.

Cтартова 
вартість 

одного лоту, 
грн (з ПДВ)

Загаль-
ний 

обсяг, 
тонн

Загальна 
вартість, грн.  

(з ПДВ)
Умови транспортування

1 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 50 10 7 109,28 8 531,14 426 557,00 500 4 265 570,00

залізницею: EXW - Гнідинцівський 
ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги 

виробництва ІІІ декади червня 2016 р. -  
липня 2016 р.

2 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 100 4 7 109,28 8 531,14 853 114,00 400 3 412 456,00

залізницею: EXW - Гнідинцівський 
ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги 

виробництва ІІІ декади червня 2016 р. -  
липня 2016 р.

3 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 150 4 7 109,28 8 531,14 1 279 671,00 600 5 118 684,00

залізницею: EXW - Гнідинцівський 
ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги 

виробництва ІІІ декади червня 2016 р. -  
липня 2016 р.

4 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 20 8 7 109,28 8 531,14 170 622,80 160 1 364 982,40

автотранспортом: EXW  -  Гнідинцівський 
ГПЗ(Інкотермс - 2010) Обсяги 

виробництва ІІІ декади червня 2016 р. -  
липня 2016 р.

5 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 80 4 7 109,28 8 531,14 682 491,20 320 2 729 964,80

автотранспортом: EXW  -  Гнідинцівський 
ГПЗ(Інкотермс - 2010) Обсяги 

виробництва ІІІ декади червня 2016 р. -  
липня 2016 р.

6 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 100 15 7 109,28 8 531,14 853 114,00 1 500 12 796 710,00

автотранспортом: EXW  -  Гнідинцівський 
ГПЗ(Інкотермс - 2010) Обсяги 

виробництва ІІІ декади червня 2016 р. -  
липня 2016 р.

7 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 20,00 25 7 102,48 8 522,97 170 459,40 500,00 4 261 485,00

автотранспортом: EXW -  Качанівське            
в-во Качанівського ГПЗ(Інкотермс - 2010). 

Обсяги виробництва ІІІ декади червня 
2016 р. -  липня 2016 р.

8 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 200,0 12 7 102,48 8 522,97 1 704 594,00 2 400,00 20 455 128,00

автотранспортом: EXW -  Качанівське         
в-во Качанівського ГПЗ(Інкотермс - 2010). 

Обсяги виробництва ІІІ декади червня 
2016 р. -  липня 2016 р.

9 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 20 30 7 095,89 8 515,07 170 301,40 600 5 109 042,00

автотранспортом: EXW -  Глинсько-Розб. 
в-во. Качанівського ГПЗ(Інкотермс - 
2010). Обсяги виробництва ІІІ декади 

червня 2016 р.-  липня 2016 р.

10 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 200 21 7 095,89 8 515,07 1 703 014,00 4 200 35 763 294,00

автотранспортом: EXW -  Глинсько-Розб. 
в-во. Качанівського ГПЗ(Інкотермс - 

2010).  Обсяги виробництва ІІІ декади 
червня 2016 р.-  липня 2016 р.

11 ПАТ «Укрнафта» Долинський ГПЗ 80 1 7 087,68 8 505,21 680 416,80 80 680 416,80

автотранспортом: EXW - Долинський  
ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги 

виробництва ІІІ декади червня 2016 р. -  
липня 2016 р.

12 ПАТ «Укрнафта» Долинський ГПЗ 200 7 7 087,68 8 505,21 1 701 042,00 1 400 11 907 294,00

автотранспортом: EXW - Долинський  
ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги 

виробництва ІІІ декади червня 2016 р. -  
липня 2016 р.

Порядок подання заявок на участь в аукціоні та перелік документів, що додаються до них, розмір гарантійного внеску та порядок його сплати визначено в Регламенті організації та 
проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку 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 19.11.2014р., ознайомитись з яким можна 
на офіційному веб-сайті біржі: www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання заявок: до 18:00 22.06.2016 р. за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1. Довідки за телефоном:               

(044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00

Загальний обсяг, тонн:

ПАТ «Укрнафта»

* - Ціна з ПДВ включає акцизний податок. Акцизний податок з 01 березня  2016 року складає 31 євро за 1000 літрів.

1)  умови поставки залізницею: Продавець передає скраплений газ виробництва Гнідинцівського ГПЗ на умовах EXW  -  Гнідинцівський ГПЗ (Інкотермс - 
2000). Оплату за перевезення скрапленого газу залізничним  транспортом здійснює покупець по окремому договору з транспортною організацією.

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

Загальна вартість (з ПДВ), грн.:
12 660,00
107 865 027,00

Поз. Продавець Видобуток 

Обсяг, що 
міститься 
в одному 
лоті, тонн

К-сть 
лотів, 

одиниць

Стартова 
ціна за 1 
тонну (без 
ПДВ), грн.

Стартова 
ціна за      

1 тонну (з 
ПДВ), грн.

Cтартова 
вартість 

одного лоту, 
грн (з ПДВ)

Загаль- 
ний обсяг, 

тонн

Загальна 
вартість, грн.  

(з ПДВ)
Умови транспортування

1 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 2 500 1 9 543,79 11 452,55 28 631 375,00 2 500 28 631 375,00
по трубопроводам:філії «ПМН» ПАТ 

«Укртранснафта» знах.ТП ЦППН і Г НГВУ 
«Полтаванафтогаз» (Ресурс липня 2016 p.)

2 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 2 500 1 9 543,79 11 452,55 28 631 375,00 2 500 28 631 375,00
по трубопроводам:філії «ПМН» ПАТ 

«Укртранснафта» знах.ТП ЦППН і Г НГВУ 
«Полтаванафтогаз» (Ресурс липня 2016 p.)

3 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 2 000 1 9 543,79 11 452,55 22 905 100,00 2 000,000 22 905 100,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

«Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 
Качанівського ГПЗ (Ресурс липня 2016 p.)

4 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 9 543,79 11 452,55 45 810 200,00 4 000 45 810 200,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

«Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 
Качанівського ГПЗ (Ресурс липня 2016 p.)

5 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 9 543,79 11 452,55 45 810 200,00 4 000 45 810 200,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

«Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 
Качанівського ГПЗ (Ресурс липня 2016 p.)

6 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 9 543,79 11 452,55 45 810 200,00 4 000 45 810 200,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

«Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 
Качанівського ГПЗ (Ресурс липня 2016 p.)

7 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 9 543,79 11 452,55 45 810 200,00 4 000 45 810 200,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

«Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 
Качанівського ГПЗ (Ресурс липня 2016 p.)

8 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 9 543,79 11 452,55 45 810 200,00 4 000 45 810 200,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

«Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 
Качанівського ГПЗ (Ресурс липня 2016 p.)

9 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 9 543,79 11 452,55 45 810 200,00 4 000 45 810 200,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

«Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 
Качанівського ГПЗ (Ресурс липня 2016 p.)

10 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 9 543,79 11 452,55 45 810 200,00 4 000 45 810 200,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

«Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 
Качанівського ГПЗ (Ресурс липня 2016 p.)

11 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 9 543,79 11 452,55 45 810 200,00 4 000 45 810 200,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

«Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 
Качанівського ГПЗ (Ресурс липня 2016 p.)

12 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 810 1 9 543,79 11 452,55 43 634 215,50 3 810 43 634 215,50
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

«Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 
Качанівського ГПЗ (Ресурс липня 2016 p.)

13 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 9 543,79 11 452,55 45 810 200,00 4 000 45 810 200,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

«Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс липня 2016 p.)

14 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 9 543,79 11 452,55 45 810 200,00 4 000 45 810 200,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

«Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс липня 2016 p.)

15 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 9 543,79 11 452,55 45 810 200,00 4 000 45 810 200,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

«Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс липня 2016 p.)

16 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 9 543,79 11 452,55 45 810 200,00 4 000 45 810 200,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

«Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс липня 2016 p.)

17 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 9 543,79 11 452,55 45 810 200,00 4 000 45 810 200,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

«Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс липня 2016 p.)

18 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 9 543,79 11 452,55 45 810 200,00 4 000 45 810 200,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

«Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс липня 2016 p.)

19 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 150 1 9 543,79 11 452,55 36 075 532,50 3 150 36 075 532,50
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

«Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс липня 2016 p.)

20 ПАТ «Укрнафта» НГВУ “Чернігівнафтогаз” 4 000 1 9 543,79 11 452,55 45 810 200,00 4 000 45 810 200,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

«Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс липня 2016 p.)

21 ПАТ «Укрнафта» НГВУ “Чернігівнафтогаз” 4 000 1 9 543,79 11 452,55 45 810 200,00 4 000 45 810 200,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

«Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс липня 2016 p.)

22 ПАТ «Укрнафта» НГВУ “Чернігівнафтогаз” 4 000 1 9 543,79 11 452,55 45 810 200,00 4 000 45 810 200,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

«Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс липня 2016 p.)

23 ПАТ «Укрнафта» НГВУ “Чернігівнафтогаз” 1 600 1 9 543,79 11 452,55 18 324 080,00 1 600 18 324 080,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

«Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс липня 2016 p.)

24 ПАТ «Укрнафта» НГВУ ”Бориславнафтогаз“ 4 000 1 9 543,79 11 452,55 45 810 200,00 4 000 45 810 200,00

по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 
«Укртранснафта» знах. ТП ДППН НЗП 

«Кінцевий», НЗП «Уличне» -1 НГВУ 
«Бориславнафтогаз» (Ресурс липня 2016 p.)

25 ПАТ «Укрнафта» НГВУ ”Бориславнафтогаз“ 4 000 1 9 543,79 11 452,55 45 810 200,00 4 000 45 810 200,00

по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 
«Укртранснафта» знах. ТП ДППН НЗП 

«Кінцевий», НЗП «Уличне» -1 НГВУ 
«Бориславнафтогаз» (Ресурс липня 2016 p.)

26 ПАТ «Укрнафта» НГВУ ”Бориславнафтогаз“ 2 950 1 9 543,79 11 452,55 33 785 022,50 2 950 33 785 022,50

по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 
«Укртранснафта» знах. ТП ДППН НЗП 

«Кінцевий», НЗП «Уличне» -1 НГВУ 
«Бориславнафтогаз» (Ресурс липня 2016 p.)

27 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 4 000 1 9 543,79 11 452,55 45 810 200,00 4 000 45 810 200,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 

«Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ 
«Долинанафтогаз» (Ресурс липня 2016 p.)

28 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 4 000 1 9 543,79 11 452,55 45 810 200,00 4 000 45 810 200,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 

«Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ 
«Долинанафтогаз» (Ресурс липня 2016 p.)

29 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 4 000 1 9 543,79 11 452,55 45 810 200,00 4 000 45 810 200,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 

«Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ 
«Долинанафтогаз» (Ресурс липня 2016 p.)

30 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 4 000 1 9 543,79 11 452,55 45 810 200,00 4 000 45 810 200,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 

«Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ 
«Долинанафтогаз» (Ресурс липня 2016 p.)

31 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 9 543,79 11 452,55 34 357 650,00 3 000 34 357 650,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 

«Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ 
«Долинанафтогаз» (Ресурс липня 2016 p.)

32 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 3 000 1 9 543,79 11 452,55 34 357 650,00 3 000 34 357 650,00

по трубопроводам: ПАТ «Укрнафта» на ПАТ 
«Нафтохімік Прикарпаття» знах. ТП ДППН 

«Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 
(Ресурс липня 2016 p.)

33 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 3 200 1 9 543,79 11 452,55 36 648 160,00 3 200 36 648 160,00

по трубопроводам: ПАТ «Укрнафта» на ПАТ 
«Нафтохімік Прикарпаття» знах. ТП ДППН 

«Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 
(Ресурс липня 2016 p.)

34 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 
Спільна діяльність  №5/56

250 1 9 543,79 11 452,55 2 863 137,50 250 2 863 137,50
по трубопроводам:філії «ПМН» ПАТ 

«Укртранснафта» знах.ТП ЦППН і Г НГВУ 
«Полтаванафтогаз» (Ресурс липня 2016 p.)

35 СП «Бориславська нафтова 
компанія»

Стинавське нафтове родовище 1 000 1 9 543,79 11 452,55 11 452 550,00 1 000 11 452 550,00 Нафта знаходиться на зберіганні у ПАТ 
«НПК-Галичина» (Ресурс червня 2016 p.)

36
ПАТ «Укрнафта» НГВУ 

«Чернігівнафтогаз»                 
СД №35/4

2 500 1 9 543,79 11 452,55 28 631 375,00 2 500 28 631 375,00
По трубопроводу ПАТ «УН» з подальшим 
відвантаженням по залізниці зі ст.Прилуки 

(Ресурс липня 2016 p.)

37
ПАТ «Укрнафта» НГВУ 

«Чернігівнафтогаз»                 
СД №35/4

2 500 1 9 543,79 11 452,55 28 631 375,00 2 500 28 631 375,00
По трубопроводу ПАТ «УН» з подальшим 
відвантаженням по залізниці зі ст.Прилуки 

(Ресурс липня 2016 p.)

ПАТ «Укрнафта»

СП "Бориславська нафтова 
компанія"

ПАТ «Укрнафта» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» СД №35/4

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.

Обсяги газового конденсату та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

Загальний обсяг, тонн: 125 960,000
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 1 442 563 198,00

1) Продавець проводить продаж нафти  на умовах EXW-товарний парк НГВУ, ГПЗ.   
2) Транспортування нафти магістральними трубопроводами  ПАТ «Укртранснафта» забезпечує Покупець за окремими 
договорами, укладеними Покупцем з транспортними (транспортно-експедиційними) організаціями.

Запропонована для реалізації кількість нафти знаходиться на зберіганні у ПАТ  "НПК-Галичина".

Поз. Продавець Видобуток 

Обсяг, що 
міститься 
в одному 
лоті, тонн

К-сть 
лотів, 

одиниць

Стартова 
ціна за 1 
тонну (без 
ПДВ), грн.

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

Cтартова 
вартість 

одного лоту, 
грн (з ПДВ)

Загаль- 
ний обсяг, 

тонн

Загальна 
вартість, грн.  

(з ПДВ)
Умови транспортування

1 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 1 100 1 10 294,25 12 353,10 13 588 410,00 1 100 13 588 410,00
по трубопроводу:філії «ПМН» ПАТ 

«Укртранснафта» знах.ТП ЦППН і Г НГВУ 
«Полтаванафтогаз» (Ресурс липня 2016 p.)

ПАТ «Укрнафта» 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 
22.06.2016 р. за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1. Довідки за телефоном: (044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00

Загальний обсяг, тонн:
Загальна вартість (з ПДВ), грн.:

1 100
13 588 410,00
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оголошення
Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, вул. Мая-

ковського, 21) розглядає цивільні справи за позовом Публічного акціонерного това-
риства КБ «Приват Банк» до:

Лисюк Людмили Павлівни про стягнення заборгованості, місце проживання якої
невідомо, викликається на 04.07.2016 року о 10-30 годині до суду, каб. №3, для участі
у розгляді справи по суті; 234/7599/16-ц;

Черенько Тетяни Олександрівни про стягнення заборгованості, місце проживання
якої невідомо, викликається на 04.07 2016 року об 11-00 годині до суду, каб. №3, для
участі у розгляді справи по суті; 234/7575/16-ц;

Пілявського Віталія Миколайовича про стягнення заборгованості, місце проживання
якого невідомо, викликається на 04.07.2016 року об 11-30 годині до суду, каб. №3,
для участі у розгляді справи по суті, 234/7652/16-ц;

Осадчої Ольги Дмитрівни про стягнення заборгованості, місце проживання якої не-
відомо, викликається на 04.07.2016 року о 13-00 годині до суду, каб. №3, для участі
у розгляді справи по суті; 234/6085/16-ц;

Дорошенка Юрія Федоровича про стягнення заборгованості, місце проживання
якого невідомо, викликається на 04.07.2016 року о 13-30 годині до суду, каб. №3, для
участі у розгляді справи по суті, 234/6065/16-ц.

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

Суддя Літовка В. В.

Кіцманський райсуд Чернівецької області викликає Житар
Віталія Ауреловича, останнє місце проживання якого: с. Мама-
ївці Кіцманського району Чернівецької області, як відповідача
у справі № 718/874/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про
стягнення заборгованості, яку призначено до розгляду на 09
годину 00 хвилин 23 червня 2016 року.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки Вас в судове за-
сідання, справа буде розглянута без Вашої участі.

Суддя В. М. Мізюк

Суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області Компа-
нієць О. В. викликає Блінцова Віктора Олександровича, останнім відо-
мим місцем реєстрації якого є: м. Сміла Черкаської області, вул.
Фурманова, 8 в, кв. 55, як відповідача по справі № 703/41/16-ц
2/703/354/16 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборго-
ваності.

Судове засідання відбудеться о 9 годині 30 хвилин 1 серпня 2016 року
за адресою: м. Сміла Черкаської області, вул. Соборна, 94. У разі неявки
відповідача по справі може бути винесене заочне рішення. У разі неявки
в судове засідання з поважної причини відповідач зобов’язаний повідо-
мити про неявку та її причини.

Зарічний районний суд м. Суми відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України
викликає відповідача Макарян Манвела Григоровича, 25 червня 1960
року народження, останнє відоме місце проживання: м. Суми, вул. П.Ко-
муни, 52-б, кв. 89, по справі за позовом Макарян Самвела Григоровича
до Макарян Манвела Григоровича про визнання особи такою, що втра-
тила право користування житлом, в судове засідання на 30 червня 2016
року на 11-00 годину за адресою: м. Суми, вул. Академічна, 13, кабінет
№ 506, головуючий по справі суддя Кривцова Г. В.

До зазначеної дати відповідачу пропонується надати пояснення або
заперечення на позов та докази на їх підтвердження. У разі неявки від-
повідача, справа буде розглядатися у його відсутність в заочному по-
рядку.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.50-річчя Пере-
моги, 34, викликає Ніколаєва Вячеслава Сергійовича,
21.07.1973 р.н., як відповідача в судове засідання по цивільній
справі № 426/932/16-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства Комерційного банку «Приватбанк» до Ніколаєва 
Вячеслава Сергійовича про стягнення заборгованості, що від-
будеться 27 червня 2016 року о 10-30 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Овідіопольський районний суд Одеської об-
ласті викликає Оганісяна Ігоря Валерійовича, 18
травня 1970 року народження, уродженця 
м. Одеси, як відповідача у цивільній справі 
№ 509/1927/16-ц за позовом Оганісян Анни
Грайрівни до Оганісяна Ігоря Валерійовича про
розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 04 липня 2016
року о 08:30 року в приміщенні Овідіополь-
ського районного суду Одеської області, за ад-
ресою: 67801, вул. Берегова, 9, смт Овідіополь
Одеської області.

Суддя А. І. Бочаров

Голосіївський районний суд м. Києва викликає
відповідача Рогачова Олександра Геннадійовича,
місце проживання: м. Київ, вул. Деміївська, буд.
47, кв. 29, у судове засідання, що призначено на
15 липня 2016 року на 09 годину 30 хвилин у ци-
вільній справі № 752/534/16-ц, провадження по
справі 2/752/3338/16 за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Альфа-Банк» до Рога-
чова Олександра Геннадійовича про стягнення
заборгованості.

Адреса суду: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 14-а,
кабінет №26.

Суддя О. В. Мирошниченко

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає Сухаревську Галину Павлівну як від-
повідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 409/1344/16-ц за позовом ПАТ «Експрес-Банк»
про стягнення кредитної заборгованості, що відбу-
деться 29.06.2016 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні
суду за адресою: 92200, Луганська область, смт Бі-
локуракине, пл. Горького, 2, тел. 2-27-92.

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

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

Суддя В. В. Тімінський

Сватівський районий суд Луганської області, розташований за адресою:
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає:

Григоренка Олега Вячеславовича, 30.01.1978 р.н., як відповідача в су-
дове засідання по цивільній справі № 426/911/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» до Григоренка
Олега Вячеславовича про стягнення заборгованості, що відбудеться 29 чер-
вня 2016 року об 11.30 год.;

Лису Наталію Сергіївну, 18.01.1977 р.н., як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі № 426/953/16-ц за позовом Публічного акціо-
нерного товариства комерційного банку «Приватбанк» до Лисої Наталії
Сергіївни про стягнення заборгованості, що відбудеться 29 червня 2016
року о 10.30 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Оратівський районний суд Вінницької області викликає в су-
дове засідання по цивільній справі як відповідача Куліду Кате-
рину Володимирівну, останнє відоме місце проживання: вул.
Садова, 12, смт Оратів Оратівського району Вінницької області,
за позовом Національної академії внутрішніх справ до Куліди Ка-
терини Володимирівни про відшкодування витрат за період на-
вчання.

Судове засідання відбудеться о 10 год. 00 хв. 12.07.2016 року.
Адреса суду: вул. Героїв Майдану, 88, смт Оратів Оратівського

району Вінницької області, інд 22600; тел. (04330) 2-12-59.
Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки, неповідомлення

про причини неявки, неявки без поважних причин в судове за-
сідання, справа буде розглядатися без участі відповідача.

Суддя Круглик В. В.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає
в судове засідання Лебедя Вадима Олексійовича як
відповідача по цивільній справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Ідея Банк» до Лебедя
Вадима Олексійовича про звернення стягнення на
предмет застави, яке відбудеться 08.08.2016 р. о
08.30 год. за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А,
4-й поверх, каб. 408. Явка до суду є обов’язковою. 
У разі неявки справа буде розглядатися за наявними
у справі доказами.

Суддя Піхур О. В.

Новоайдарський районний суд повідомляє, що
03.06.2016 р. постановлено заочне рішення по справі
№419/385/16-ц, провадження №2/419/81/2016 за позо-
вом ПАТ «Альфа-Банк» до Зуєва Віктора Олександро-
вича, Зуєвої Ксенії Анатоліївни про стягнення
заборгованості, яким позов задоволено у повному об-
сязі.

Заочне рішення можливо переглянути судом, що його
ухвалив, за поданою протягом 10 днів з дня опубліку-
вання оголошення письмовою заявою відповідача. У разі
відсутності такої заяви, після закінчення вказаного
строку, рішення набирає законної сили.

Суддя О. М. Іванова

Новоархангельський районний суд Кіровоградської
області викликає Табулінську Оксану Анатоліївну, ос-
таннє відоме місце проживання якої: смт Новоархан-
гельськ Кіровоградської області, вул. Леніна, буд. 2-а,
як відповідача у судове засідання у цивільній справі 
№ 394/165/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»до Та-
булінської О. А. про стягнення кредитної заборгованості,
що відбудеться 22 червня 2016 року о 10 годині 00 хви-
лин в приміщенні суду за адресою: смт Новоархан-
гельськ, Кіровоградська область, вул. Слави, 26.

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

Суддя І. П. Партоліна

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Київ,
вул. М. Кривоноса, 25, каб. 10) викликає на 16:00
год. 15.08.2016 року Лисенка Володимира Сергійо-
вича як відповідача по цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства «ВТБ БАНК» до
Лисенка Володимира Сергійовича про стягнення за-
боргованості.

При цьому повідомляємо, що в разі Вашої неявки
в судове засідання без поважних причин або непо-
відомлення про причини своєї неявки, суд вирішує
справу на підставі наявних у ній даних.

Суддя В. В. Лазаренко

Томашпільський районний суд Вінницької області викли-
кає Депутат Катерину Миколаївну, 12 лютого 1978 року на-
родження, останнє відоме місце проживання: вул. Мічуріна,
64, с. Стіна Томашпільського району Вінницької області, в
судове засідання по справі за позовом Депутата Василя Ан-
дрійовича до Депутат Катерини Миколаївни про розірвання
шлюбу, яке відбудеться 23 червня 2016 року о 09-00 годині
в Томашпільському районному суді Вінницької області за
адресою: 24200, смт Томашпіль, вул. І.Гаврилюка, 57 То-
машпільського району Вінницької області, під головуванням
судді Пилипчука О. В.

Явка до суду є обов’язковою. У випадку неявки до суду,
справа може бути розглянута без участі відповідача.

Оратівський районний суд Вінницької області викликає в
судове засідання по цивільній справі відповідача Гусєва Воло-
димира Петровича, останнє відоме місце проживання: вул.
Верховинна, 87, Святошинського району, м. Київ, за позовом
Гусєвої Тетяни Вікторівни до Гусєва Володимира Петровича
про стягнення аліментів.

Судове засідання відбудеться о 10 год. 00 хв. 13.07.2016
року.

Адреса суду: вул. Героїв Майдану, 88, смт Оратів Оратів-
ського району Вінницької області, індекс 22600; тел. (04330)
2-12-59.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки, неповідомлення
про причини неявки, неявки без поважних причин в судове за-
сідання, справа буде розглядатися без участі відповідача.

Суддя Круглик В. В.

В провадженні Шевченківського районного суду м. Запо-
ріжжя перебуває цивільна справа за позовом ПАТ «Альфа
Банк» до Федосової Наталії Олексіївни про стягнення забор-
гованості. Шевченківський районний суд м. Запоріжжя ви-
кликає Федосову Н. О. в судове засідання 08 липня 2016
року о 13-45 год. для розгляду цивільної справи за позовом
ПАТ «Альфа Банк» до Федосової Наталії Олексіївни про
стягнення заборгованості, яке відбудеться за адресою: м.
Запоріжжя, вул. Чарівна, 117 а. (Суддя Зарютін П. В.)

Відповідачу пропонується надати свої заперечення проти
позову та докази на їх підтвердження. У випадку неявки від-
повідача в судове засідання та неповідомлення суду про
причини неявки позов буде розглянутий за його відсутністю
за наявними в матеріалах справи доказами.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає Лихачову Марину Юріївну, 
м. Олександрівськ, вул. Первомайська, 90, Луганська обл., як відповідача в судове засідання по
цивільній справі № 409/1334/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості та
збитків, що відбудеться 29.06.2016 року о 09 год. 20 хв. в приміщенні суду за адресою: 92200, Лу-
ганська область, смт Білокуракине, пл. Горького, 2, тел. 2-27-92.

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

У разі неявки суд розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст.169 ЦПК України.
Суддя В. В. Тімінський

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа
№761/3479/16-ц за позовом Олексеюка Антона Олександровича до Алексеюк Юлії Вікторівни про
розірвання шлюбу.

Розгляд зазначеної справи призначено на 22.07.2016 р. о 13.30 год. в Шевченківському район-
ному суді м. Києва. Шевченківський районний суд міста Києва викликає Алексеюк Юлію Вікторівну
(останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. Стеценка, 11, кв. 61) як відповідача.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки справа буде розглядатися за наявними у справі до-
казами.

Суддя В. М. Маліновська

У зв’язку з крадіжкою документів

06.06.2016 р. паспорт серії ЕК 109322 

та посвідчення водія АLА №072363 

на ім’я Калашнікова Івана 

Миколайовича, 17.04.1958 р. н., 
вважати недійсними.

Біловодський районний суд Луганської об-
ласті викликає відповідача по справі
№408/755/16-ц за позовом ПАТ «Одеська
ТЕЦ» до Тімчік Ю. Б. про стягнення заборго-
ваності — Тімчіка Юрія Борисовича(смт Бі-
ловодськ Луганської області).

Судове засідання відбудеться 22.06.2016
року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні
суду за адресою: Луганська область, смт Бі-
ловодськ, вул. Луганська, 30.

У разі неявки справа буде розглянута без
Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Є. О. Соболєв

Сєвєродонецький міський суд Луганської об-
ласті викликає в якості відповідача Курило
Надію Миколаївну (прож: Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, б.7, кв. 59) в
судове засідання з розгляду цивільної справи за
позовом ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання
Азот» до Курило Надії Миколаївни про відшко-
дування коштів на навчання, яке відбудеться
22.06.2016 року о 16 годині 00 хвилин у примі-
щенні суду за адресою: Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби народів, 19.

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

Суддя І. О. Юзефович

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області
викликає у судове засідання як відповідача Сердюка Віталія Ми-
колайовича, 14.05.1976 року народження, у цивільній справі 
№ 138/1631/16-ц (провадження 2/138/531/16) за позовом Сер-
дюк Ольги Василівни до Сердюка Віталія Миколайовича про
стягнення аліментів на утримання повнолітньої дитини, яка про-
довжує навчання.

Судове засідання призначено на 08 серпня 2016 року о 10 год.
00 хв. в приміщенні Могилів-Подільського міськрайонного суду
Вінницької області за адресою: 24000, Вінницька область, м. Мо-
гилів-Подільський, вул. Сагайдачного, 1/30.

У разі неявки у судове засідання відповідача справа буде роз-
глядатись у його відсутність за наявними у справі доказами. Крім
того, суд роз’яснює відповідачу його обов’язок повідомити суд
про причини неявки у судове засідання.

Суддя Т. Ю. Лисенко

Монастириський районний суд Тернопільської області ви-
кликає в судове засідання як відповідача Александрова
Олександра Миколайовича, останнє відоме місце прожи-
вання: м. Селидове, вул. Маяковського, 21, кв. 35, Донецької
області у справі за позовом Александрової Лариси Всево-
лодівни про розірвання шлюбу.

Слухання справи призначено о 10 год. 00 хв. 13 липня
2016 року в приміщенні Монастириського районного суду
Тернопільської області за адресою: м. Монастириська, вул.
Шкільна, 4.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки, відповідач пови-
нен повідомити суд про причини. У разі неповідомлення про
причини неявки, справу буде розглянуто без нього згідно з
ч. 4 ст. 169 ЦПК України за наявними в ній доказами.

Суддя Галіян І. М.

В провадженні Сватівського районного суду Луганської
області судді Юрченко С. О. знаходиться спеціальне кримі-
нальне провадження № 426/348/16-к стосовно Карпака Ан-
дрія Миколайовича, 29.12.1981 року народження,
обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст.
109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений
Карпак А.М. зареєстрований за адресою: Луганська область,
Станично-Луганський район, с. Макарове, вул. Артема, 50Г.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Карпака
Андрія Миколайовича у судове засідання, яке відбудеться
22 червня 2016 року о 09 год. 30 хвил. в залі Сватівського
районного суду Луганської області, що розташований за ад-
ресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючого судді Юрченко С. О., суддів Половинки В. О., Га-
шинської О. А.

В провадженні Сватівського районного суду Луган-
ської області судді Юрченко С. О. знаходиться спеці-
альне кримінальне провадження № 426/340/16-к
стосовно Цевенка Григорія Сергійовича, 09.01.1982 року
народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Це-
венко Г. С. зареєстрований та мешкає за адресою:
Луганська область, м. Краснодон, кв. Баракова, 1/33.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Це-
венка Григорія Сергійовича у судове засідання, яке
відбудеться 22 червня 2016 року о 10.00 год. в залі Сва-
тівського районного суду Луганської області, що розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі го-
ловуючого судді Юрченко С. О., суддів Половинки В. О.,
Гашинської О. А.

Ухвалою Біловодського районного суду Луган-
ської області від 23.05.2016 року прийнято до про-
вадження обвинувальний акт, внесений до Єдиного
державного реєстру досудових розслідувань за 
№ 22016130000000035 відносно Святишенка Юрія
В’ячеславовича у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

До суду як обвинувачений викликається Святи-
шенко Юрій В’ячеславович. Підготовче судове засі-
дання відбудеться 22 червня 2016 року о 16.00
годині у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Біловодськ, вул. Комсомольська, 30.

З дня опублікування оголошення обвинувачений
вважається повідомленим про час та місце слухання
справи.

Наслідки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя В. А. Карягіна

В провадженні Сватівського районного суду Луганської об-
ласті знаходиться кримінальне провадження № 426/342/2016-к
стосовно Іванушкіна Сергія Сергійовича, 12.05.1965 року народ-
ження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого 
ст. 109 ч. 1, ст. 110 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здійс-
нювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, перед-
баченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Іванушкін
Сергій Сергійович, зареєстрований за адресою: Луганська об-
ласть, смт Станиця, вул. Шевченка, б. 96.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський
районний суд Луганської області викликає Іванушкіна Сергія
Сергійовича у підготовче судове засідання, яке розглядати-
меться в порядку спеціального судового провадження та відбу-
деться 22 червня 2016 року об 11.30 годині в залі судових
засідань Сватівського районного суду Луганської області, що
розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючої
судді Половинки В. О., суддів Юрченко С. О., Гашинської О. А.

Суддя В. О. Половинка
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Білокуракинський районний суд Луганської області повідом-
ляє про те, що по цивільних справах за позовами ПАТ КБ «При-
ватбанк», ПАТ «Акцентбанк» до: 

27.04.2016 р.
Плякин Євген Васильович, справа № 409/870/16-ц
Кобзін Володимир Сергійович, справа № 409/871/16-ц
Русецька Ксєнія Миколаївна, справа № 409/871/16-ц
Толкаліна Наталя Анатоліївна, справа №409/872/16ц
Мансуров Мансур Мустакимович, справа №409/873/16ц
28.04.2016 р.
Зав’ялова Ганна Анатоліївна, справа № 409/883/16-ц
Чернявська Алевтина Іванівна, справа №409/888/16-ц 
Іщенко Роман Олексійович, справа №409/875/16ц
Бойко Олена Михайлівна, справа №409/889/16ц
04.05.2016 р.
Собко Олександр Іванович, справа №409/906/16-ц
Мамонова Катерина Вікторівна, справа №409/907/16-ц
05.05.2016 р.
Вятчанин Володимир Тихонович, справа №409/931/16ц
Ізотов Юрій Олександрович, справа №409/932/16ц
Копилов Олексій Леонідович, справа №409/928/16ц
Долженко Василина Дмитрівна, справа №409/925/16ц
12.05.2016 р.
Багрянцев Сергій Борисович, справа № 409/850/16-ц
25.05.2016 р.
Лейбенко Юрій Вікторович, справа № 409/1037/16-ц
Ісаєнко Ірина Павлівна, справа № 409/1038/16-ц
Пєсков Сергій Володимирович, справа № 409/1033/16-ц

Суддя В. Г. Скворцова
06.05.2016 р.
Сметанін Геннадій Петрович, №409/732/16ц
Сніцар Ігор Сергійович, справа №409/710/16ц
Бабкіна Наталія Михайлівна, справа №409/748/16ц
Єнін Олександр Андрійович, справа №409/750/16ц
Клепицький Вадим Дмитрович, справа №409/755/16ц

Суддя В. С. Полєно
10.05.2016 р.
Бутенко Олена Володимирівна, справа №409/730/16ц
Журавльов Євген Сергійович, справа №409/751/16ц
Старікова Ольга Володимирівна, справа №409/741/16ц
11.05.2016 р.
Краснянський Роман Сергійович, справа № 409/655/16-ц
Дорошко Олег Леонідович, справа № 409/752/16-ц
Чумакова Олена Євгенiвна, справа № 409/757/16-ц 
12.05.2016 р.
Щукіна Ольга Іванівна, справа № 409/646/16-ц
Думіна Світлана Олександрівна, справа № 409/713/16-ц
Лісіменко Олена Михайлівна, справа № 409/640/16-ц
13.05.2016 р.
Білоусова Валентина Олександрівна, справа № 409/668/16-ц
Балабай Наталія Миколаївна, справа № 409/753/16-ц 
Полєжаєва Галина Валентинівна, справа № 409/583/16-ц
Соломатін Сергій Іванович, справа № 409/674/16-ц

Суддя В. В. Тімінський
11.05.2016 р.
Шевєлєв Олексій Володимирович, справа № 409/653/16-ц
Марушкіна Наталія Анатоліївна, справа №409/652/16-ц
Єрмаков Микола Валерійович, справа №409/848/16-ц
Аксьонова Олена Миколаївна, справа № 409/756/16-ц
20.05.2016 р.
Шама Ірина Олександрівна, справа № 409/857/16-ц
Лямзенко Валентина Дмитрівна, справа № 409/924/16-ц
Олійник Микола Гаврилович, справа № 409/878/16-ц
Садовничий Олександр Володимирович, справа № 409/876/16-ц
Шатохіна Наталія Григоріївна, справа № 409/885/16-ц
Мосіна Тетяна Матвіївна, справа № 409/880/16-ц

Суддя О. Г. Третяк

про стягнення заборгованності були ухвалені заочні рішення,
позовні вимоги задоволені повністю або частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачам по справах, що заочне
рішення може бути переглянуте Білокуракинським районним
судом Луганської області  шляхом подання відповідачем заяви
про перегляд заочного рішення до цього суду протягом десяти
днів з дня опублікування цього оголошення.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду зна-
ходиться цивільна справа №310/3010/16-ц за позовом ПУБ-
ЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК «ПРИВАТБАНК» до Половного Олександра Олексійо-
вича про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 12.07.2016 р. о 09 годині
30 хвилин в приміщенні Бердянського міськрайонного суду
за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консуль-
ська, 64, каб. 406, суддя Троценко Т. А., тел. (код 06153)
3-55-31. Суд викликає Половного Олександра Олексійовича
в якості відповідача.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. В разі неявки
відповідача справа буде розглянута за наявними матеріа-
лами.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запо-
різької області знаходиться цивільна справа за
№310/1591/16-ц за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «Приватбанк» до Кривошеєва
Олександра Геннадійовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Судовий розгляд справи призначено
на 05 липня 2016 року о 14 год. 30 хв. в приміщенні Бердян-
ського міськрайонного суду за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 409. Суддя
Парій О. В., тел.(код 06153) 4-70-63.

Суд викликає Кривошеєва Олександра Геннадійовича як
відповідача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки
справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа за
№310/3784/16-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «Приватбанк» до Кириченка
Олега Петровича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Судовий розгляд справи призначено
на 02 липня 2016 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні Бер-
дянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька
область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 409.
Суддя Парій О. В., тел.(код 06153) 4-70-63.

Суд викликає Кириченка Олега Петровича як відпові-
дача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки справа
розглядатиметься за наявними матеріалами.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запо-
різької області знаходиться цивільна справа за
№310/1964/16-ц за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «Приватбанк» до Голованова
Дмитра Борисовича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Судовий розгляд справи призначено на
05 липня 2016 року о 15 год. 00 хв. в приміщенні Бердян-
ського міськрайонного суду за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 409. Суддя
Парій О. В., тел.(код 06153) 4-70-63.

Суд викликає Голованова Дмитра Борисовича як відпо-
відача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки справа
розглядатиметься за наявними матеріалами.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запо-
різької області знаходиться цивільна справа за
№310/2132/16-ц за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «Приватбанк» до Присяжного
Юрія Петровича про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Судовий розгляд справи призначено на 05 липня
2016 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні Бердянського міськ-
районного суду за адресою: Запорізька область, м.Бер-
дянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 409. Суддя Парій О. В., тел.
(код 06153) 4-70-63.

Суд викликає Присяжного Юрія Петровича як відпові-
дача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки справа роз-
глядатиметься за наявними матеріалами.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запо-
різької області знаходиться цивільна справа за
№310/1603/16-ц за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «Приватбанк» до Мартинової
Ольги Василівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Судовий розгляд справи призначено на 05 липня
2016 року о 13 год. 30 хв. в приміщенні Бердянського міськ-
районного суду за адресою: Запорізька область, м. Бер-
дянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 409. Суддя Парій О. В.,
тел.(код 06153) 4-70-63.

Суд викликає Мартинову Ольгу Василівну як відповідача.
Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки справа розгля-
датиметься за наявними матеріалами.

Розгляд справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Грицай Юрія Володимировича, 06.12.1968 р.н.,
адреса: 87323, Донецька обл., Амвросіївський р-н,
смт Металіст, вул. Свалова, буд. 1, кв. 12 , про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором при-
значено на 09 годину 00 хвилин 22.06.2016 року у
приміщенні Оріхівського районного суду за адресою:
70500, Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Першотрав-
нева, б. 23. У разі неявки у судове засідання відпові-
дача справа буде розглянута за його відсутності за
наявними у справі доказами з постановленням за-
очного рішення.

Суддя Щербань Л. С.

В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду
Черткової Н. І. знаходиться цивільна справа № 310/2821/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства КБ «При-
ватБанк» до Хильковського Олександра Геннадійовича про
стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 01.07.2016 року на 13-00
годину в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за
адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консуль-
ська, 64, каб. 401, суддя Черткова Н. І., тел. 3-61-94.

Суд викликає як відповідача Хильковського Олександра
Геннадійовича.

У разі неявки відповідача, справа буде розглянута за на-
явними в ній матеріалами.

Представництво фірми 
«SAFARI-UKRAINA LIMITED» в Україні

(код 26608685, 01103, м. Київ, бул. Дружби 
Народів, 6) повідомляє про закриття 
представництва на території України

у зв’язку з розпочатою процедурою ліквідації
Фірми у Республіці Кіпр за рішенням власників 

від 01.06.2016 року. Претензії кредиторів 
приймаються протягом двох місяців 

з дати опублікування оголошення за адресою
Представництва.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Кондра-
ніну (Цекуренко) Катерину Юріївну (останнє відоме місце
проживання: м. Донецьк, пров. Тульська, 42/1; Донецька об-
ласть, м. Макіївка, вул. 301-ї донецької дивізії, 7/15) як від-
повідача у судове засідання по цивільній справі 2/463/348/16
(463/4286/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Кондраніної
(Цекуренко) Катерини Юріївни, Михальської Надії Василівни
про звернення стягнення на предмет застави, що відбу-
деться 22 червня 2016 p. o 13 год. 00 хв. у приміщенні суду
за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових
засідань № 10. В разі неявки відповідача у вказане судове
засідання, суд розглядатиме справу без її участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.

Суддя Гирич С. В.

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає Сучиліна Романа В’ячеславовича, м. Луганськ, вул.
Нечуя-Левицького,24, як відповідача в судове засідання по
цивільній справі № 409/1357/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоц-
банк» про стягнення заборгованості за договором кредиту,
що відбудеться 29.06.2016 року о 09 год. 00 хв. в примі-
щенні суду за адресою: 92200, Луганська область, смт Біло-
куракине, пл. Горького, 2 тел. 2-27-92.

Із опублікуванням цього оголошення відповідач вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день та місце
проведення судового засідання.

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

Суддя В. В. Тімінський

Викликається Мітченко Микола Юрійович, 02.06.1982
року народження, та Олійник Тетяна Юріївна, 1976 року
народження, останнє відоме місце проживання: Сумська
область, м. Шостка, вул. Дзержинського, 10, кв. 108, на
судове засідання на 01 липня 2016 року о 14.00 годині,
яке відбудеться у приміщенні Шосткинського районного
суду за адресою: м. Шостка, вул. К. Маркса, буд. 63, у ци-
вільній справі № 2/589/84/16 за позовом Товариства з об-
меженою відповідальністю «Шосткинське підприємство
«Харківенергоремонт» до Єпишко Олексія Васильовича,
Мітченка Миколи Юрійовича, Олійник Тетяни Юріївни
про стягнення заборгованості. У разі неявки відповідачів,
судове засідання буде проводитись за їх відсутності.

Суддя М. І. Литовка

Роща Григорій Михайлович, 14.02.1990 року народження, ос-
таннє місце проживання чи мешкання: 51900, Дніпропетровська
область, місто Дніпродзержинськ, вулиця Інтернаціоналістів, бу-
динок 4В, квартира 51, викликається у відкрите судове засідання
в якості відповідача на 08.40 годину 16 серпня 2016 року у ци-
вільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Рощі Григорія Михайло-
вича про стягнення заборгованості.

Відкрите судове засідання у цивільній справі відбудеться під
головуванням судді Байбари Г. А. в приміщенні Дніпровського
районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області
за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Тритузна, 166, 1 поверх,
кабінет № 2.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголо-
шення в пресі відповідач Роща Григорій Михайлович вважається
повідомленим про час і місце розгляду справи.

У разі неявки відповідача, справу буде розглянуто за його від-
сутності.

Мотуз Олег Юрійович, 14.02.1990 року народження, останнє
місце проживання чи мешкання: 51900, Дніпропетровська об-
ласть, місто Дніпродзержинськ, вулиця Інтернаціоналістів, буди-
нок 4В, квартира 51, викликається у відкрите судове засідання в
якості відповідача на 08.40 годину 12 серпня 2016 року у цивіль-
ній справі за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «Приватбанк» до Мотуза Олега Юрійовича про
стягнення заборгованості за кредитом.

Відкрите судове засідання у цивільній справі відбудеться під
головуванням судді Байбара Г. А. в приміщенні Дніпровського
районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області
за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Тритузна, 166, 1 поверх,
кабінет № 2.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголо-
шення в пресі відповідач Мотуз Олег Юрійович вважається пові-
домленим про час і місце розгляду справи.

У разі неявки відповідача, справу буде розглянуто за його від-
сутності.

Слов’янський міськрайонний суд Донець-
кої області (84100, м. Слов’янськ, вул. Добро-
вольського, буд. 2) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Ва-
силевського Владислава Геннадійовича про
стягнення заборгованості. Відповідач у справі
Василевський Владислав Геннадійович, ос-
таннє відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, м. Горлівка, вул. Красношапки, буд. 42,
кв. 93, викликається на 23 червня 2016 року
на 08 годину 20 хвилин до суду для участі у
розгляді справи по суті.

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

Суддя Чемодурова Н. О.

08 червня 2016 року в заочному по-
рядку було розглянуто цивільну справу 
№ 178/596/16-ц, 2/178/335/16 за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Бабасян Кадіка
Едіковича про стягнення заборгованості
за кредитним договором. Даним заочним
рішенням позовні вимоги були задово-
лені у повному обсязі. З повним текстом
рішення відповідач Бабасян К. Е. може
ознайомитись, звернувшись до канцеля-
рії Криничанського районного суду Дніп-
ропетровської області за адресою: вул.
Виконкомівська, 17, смт Кринички.

Суддя Лісняк В. В.

08 червня 2016 року в заочному по-
рядку було розглянуто цивільну справу 
№ 178/594/16-ц, 2/178/333/16 за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Токаря Володи-
мира Петровича-Павловича про стяг-
нення заборгованості за кредитним
договором. Даним заочним рішенням по-
зовні вимоги були задоволені у повному
обсязі. З повним текстом рішення відпові-
дач Токарь В. П.-П. може ознайомитись,
звернувшись до канцелярії Криничан-
ського районного суду Дніпропетровської
області за адресою: вул. Виконкомівська,
17, смт Кринички.

Суддя Лісняк В. В.

08 червня 2016 року в заочному по-
рядку було розглянуто цивільну справу 
№ 178/258/16-ц, 2/178/199/16 за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Бондаренка
Сергія Вікторовича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.
Даним заочним рішенням позовні вимоги
були задоволені у повному обсязі. З по-
вним текстом рішення відповідач Бонда-
ренко С. В. може ознайомитись,
звернувшись до канцелярії Криничан-
ського районного суду Дніпропетровської
області за адресою: вул. Виконкомівська,
17, смт Кринички.

Суддя Лісняк В. В.

08 червня 2016 року в заочному по-
рядку було розглянуто цивільну справу 
№ 178/244/16-ц, 2/178/189/16 за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Шуршилової На-
талії Андріївни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором. Даним
заочним рішенням позовні вимоги були
задоволені у повному обсязі. З повним
текстом рішення відповідачка Шурши-
лова Н. А. може ознайомитись, звернув-
шись до канцелярії Криничанського
районного суду Дніпропетровської об-
ласті за адресою: вул. Виконкомівська,
17, смт Кринички.

Суддя Лісняк В. В.

08 червня 2016 року в заочному по-
рядку було розглянуто цивільну справу 
№ 178/109/16-ц, 2/178/137/16 за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Ломакіна Андрія
Івановича про стягнення заборгованості
за кредитним договором. Даним заочним
рішенням позовні вимоги були задово-
лені у повному обсязі. З повним текстом
рішення відповідач Ломакін А. І. може оз-
найомитись, звернувшись до канцелярії
Криничанського районного суду Дніпро-
петровської області за адресою: вул. Ви-
конкомівська, 17, смт Кринички.

Суддя Лісняк В. В.
Новоайдарський районний суд викликає Шпакову Вероніку Вікто-

рівну, яка проживає за адресою: Луганська область, Новоайдарський
район, с. Гаврилівка, вул. Перемоги, буд. 6 а, як відповідача в судове
засідання з цивільної справи №419/1070/16-ц за позовом ПАТ «При-
ватбанк» до Шпакової В. В. про стягнення заборгованості, що відбу-
деться 20 червня 2016 року о 09:30 годині в приміщенні суду за
адресою: Луганська область, смт Новоайдар, вул. Миру, 38.

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

Суддя О. М. Іванова

Новоайдарський районний суд викликає Єрмоленка Віталія Владис-
лавовича, який проживає за адресою: Луганська область, Новоайдар-
ський район, м. Щастя, вул. Дружби, буд. 30, кв. 37, як відповідача в
судове засідання з цивільної справи №419/1356/16-ц за позовом ПАТ
«Приватбанк» до Єрмоленка В. В. про стягнення заборгованості, що
відбудеться 20 червня 2016 року о 09:00 годині в приміщенні суду за
адресою: Луганська область, смт Новоайдар, вул. Миру, 38.

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

Суддя О. М. Іванова

Суддя Голопристанського районного суду м. Гола Пристань Ширін-
ська О. Х. повідомляє про слухання цивільної справи за позовом ПАТ
КБ «Приватбанк» до Шаркань В. М. про стягнення заборгованості, яке
відбудеться 21.06.2016 року о 13:30 год. за адресою: м. Гола Пристань,
вул. Горького, №19, та викликає до суду відповідача Шаркань Вікторію
Михайлівну, місце проживання: м. Гола Пристань, вул. Біляєва, 21, 
Херсонської обл.

У разі неявки у судове засідання відповідача справа буде розгляда-
тися за її відсутності.

Суддя О. Х. Ширінська
Червоноградський міський суд Львівської області викликає відповідача Тістечок Во-

лодимира Миколайовича в судове засідання у цивільній справі за позовом Сайкевич
Світлани Ярославівни до Тістечок Володимира Миколайовича, з участю третьої особи:
Органу опіки та піклування - Виконавчого комітету Червоноградської міської ради, про
позбавлення батьківських прав, яке відбудеться 25.07.2016 року об 11:00 год. у при-
міщенні суду за адресою: вул. Св. Володимира, 15, м. Червоноград, Львівська область.   

Головуючий суддя по справі Грабовський В. В.
У випадку неявки Тістечок Володимира Миколайовича відповідно до ч.1 ст. 224 ЦПК

України суд розглядатиме справу за його відсутності на підставі наявних у матеріалах
справи даних та доказів.

Розгляд справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Левченка Сергія
Сергійовича (Донецька область, Новоазовський район, с. Красноармійське,
вул. Паркова, буд. 4) про стягнення заборгованості за кредитним договором
призначено на 09 годину 00 хвилин 17.06.2016 року у приміщенні Приазов-
ського районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька область,
смт Приазовське, вул. Пушкіна, буд. 5 (Суддя Васильцова Г. А.).

У разі неявки у судове засідання відповідача справа буде розглянута за
його відсутності за наявними у справі доказами з постановленням заочного
рішення.

Приазовський районний суд викликає як відповідача Петрову Галину Миколаївну,
05.09.1956 року народження, останнє відоме місце реєстрації якої: 87630, Донецька
обл., Новоазовський р-н, с. Самойлово, вул. 60 років Жовтня, буд. 49, у судове засі-
дання по цивільній справі № 325/652/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Петро-
вої Галини Миколаївни про стягнення заборгованності, яке призначено на 17 червня
2016 року о 09 годині 00 хвилин і відбудеться у приміщенні Приазовського районного
суду за адресою: Запорізька область, смт Приазовське, вул. Пушкіна, 5.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про
день, час та місце розгляду справи і у разі неявки до суду справа може бути розглянута
за її відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Шеїна Л. Д.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 16 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +12 +17    +22 +27
Житомирська +12 +17    +22 +27
Чернігівська +12 +17    +20 +25
Сумська +12 +17    +20 +25
Закарпатська +12 +17    +23 +28
Рівненська +12 +17    +22 +27
Львівська +12 +17    +22 +27
Івано-Франківська +12 +17    +22 +27
Волинська +12 +17    +22 +27
Хмельницька +12 +17    +22 +27
Чернівецька +12 +17    +22 +27
Тернопільська +12 +17    +22 +27
Вінницька +12 +17    +22 +27

Oбласть Нiч          День
Черкаська +12   +17   +22  +27
Кіровоградська +12   +17   +22  +27
Полтавська +12   +17   +20  +25
Дніпропетровська +12   +17   +22  +27
Одеська +12   +17   +23  +28
Миколаївська +12   +17   +23  +28
Херсонська +12   +17   +23  +28
Запорізька +12   +17   +23  +28
Харківська +12   +17   +21  +26
Донецька +12   +17   +22  +27
Луганська +12   +17   +22  +27
Крим +12   +17   +22  +27
Київ +15   +17   +24  +26

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Молодь приваблюють
новими квартирами 

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ЖИТЛО. У молодих лікарів Маньківської центральної ра -
йонної лікарні, що на Черкащині,  — новосілля. Став до ладу
після реконструкції гуртожитку новий багатоквартирний буди-
нок, у якому житимуть молоді спеціалісти. Три сім’ї вже обжи-
вають помешкання. Ще дві квартири чекають нових господарів. 

Нове благоустроєне житло — результат спільної роботи  місце-
вого керівництва і обласного. Реконструкцію гуртожитку під жит-
ловий будинок у Маньківці розпочали ще 5 років тому. Згодом

через нестачу коштів фінансування проекту припинили, а торік
завдяки ініціативі райдержадміністрації та районної лікарні  пи-
тання розглянула регіональна комісія Держфонду регіонального
розвитку України. На добудову об’єкта спрямували з Держ фонду
понад півмільйона гривень, ще близько третини мільйона забез-
печили місцеві бюджети. За останні кілька років це вже друга но-
вобудова для працівників районної лікарні. 

Сертифікати та ключі від квартир їм вручив голова Черкаської
облдержадміністрації Юрій Ткаченко. Він наголосив, що турбота
про лікарів, яку проявляють у цьому районі, має стати прикладом
для інших. Залучення молодих фахівців до медичного обслугову-
вання населення нині пріоритетне, особливо в сільській місцевості.
Тим більше що на Черкащині зміцнюється база для навчання ме-
диків. Невдовзі тут запрацює філія Луганського медичного універ-
ситету. Дуже важливо забезпечити для життя та роботи лікарів
належні умови — це стосується як житла, так і гідної зарплатні. 

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я.  
Херсонщина входить до числа
областей з найбільшою захворю-
ваністю населення на онкологію.
Про це під час виїзного засідання
Комітету з питань бюджету Вер-
ховної Ради України повідомила
головний лікар комунального за-
кладу Херсонської обласної ради
«Херсонський обласний онколо-
гічний диспансер» Ірина Сокур.

Тож є крайня потреба створення
в області регіонального центру
променевої терапії на базі облас-
ного онко диспансеру.

Головна  мета цього проекту
— покращення надання спеціалі-
зованої онкологічної медичної
допомоги населенню південних
областей. «Онкологічні лікарні
Херсонщини, Миколаївщини,
Одещини та Запоріжжя оснащені
кобальтовими апаратами для
променевої терапії, які морально
та фізично застарілі, не відпові-

дають сучасним вимогам і потре-
бують модернізації та переосна-
щення», — наголосила Ірина 
Сокур.

Також вона додала, що зі
зростанням кількості онкохворих
є значне навантаження на апара-
ти. Цього року променеву тера-
пію застосовували для лікування
понад  1000 хворих. Апарати по-
требують щорічної заміни ко-
бальту, що передбачає значні фі-
нансові витрати. Херсонський он-
кодиспансер має новий сучасний

радіологічний корпус, для будів-
ництва якого було витрачено по-
над 35 мільйонів гривень з дер-
жбюджету. І він готовий до вста-
новлення нового обладнання. Це
дасть змогу надавати якісне ліку-
вання жителям південних облас-
тей. Проект передбачає закупів-
лю обладнання на суму 134 мі-
льйони гривень з державного
бюджету і 14 мільйонів з облас-
ного. На засіданні бюджетного
комітету цю пропозицію підтри-
мали. 

На Херсонщині буде регіональний  центр
променевої терапії

Збірну Росії дискваліфікували. 
Поки що умовно

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

ОСТАННЄ ПОПЕРЕДЖЕН-
НЯ. Російський футбольний
союз оштрафували на 150 тисяч
євро, а збірну умовно дисквалі-
фікували до кінця чемпіонату за
безлади під час матчу Англія —
Росія на Євро-2016, інформує
офіційний Твіттер УЄФА. Зазна-
чається, що умовна дискваліфі-
кація перетвориться на  реальну
у разі повторення подібних інци-
дентів на інших матчах Росії у
Франції. Російський футбольний
союз заявив, що не оскаржува-

тиме  рішення дисциплінарного
комітету Союзу європейських
футбольних асоціацій про
штраф та умовну дискваліфіка-
цію команди до кінця чемпіонату
Європи 2016 року. Водночас, як
і сподівалися російські чиновни-
ки, УЄФА не зніматиме очки зі
збірної за поведінку вболіваль-
ників.

Наскільки вплине дисциплі-
нарне рішення на подальшу по-
ведінку російських уболівальни-
ків у Франції, зможемо оцінити
вже сьогодні. 15 червня росіяни
проведуть свій другий матч на
Євро-2016 проти команди Сло-

ваччини.  Утім, схоже, що вболі-
вальники з РФ уже отримали гід-
ну відповідь на свою поведінку
— Франція однозначно депортує
групу російських уболівальників
із країни. Йдеться про всю деле-
гацію Всеросійського об’єднання
вболівальників, яку, за даними
ЗМІ, очолює неонацист Олек-
сандр Шпригін. 

Організація, яку найняла 
УЄФА для моніторингу расизму
на стадіонах, називає Шпригіна
одним із головних поборників уп-
ровадження неонацистських по-
глядів і практик у рух російських
уболівальників з кінця 1990-х.

Fare Network, яка делегує офі-
ційних спостерігачів на матчі, що
проводять УЄФА і ФІФА, вважає
його головною фігурою в сере-
довищі ультраправих футболь-
них хуліганів. 

Піара Пауер, виконавчий ди-
ректор організації, зазначила,
що присутність Шпригіна в офі-
ційній делегації спричиняє по-
боювання щодо «очевидного
взаємозв’язку політиків високого
рівня, вкрай правих лідерів і
крайнього націоналізму» в росій-
ському футболі напередодні
чемпіонату світу з футболу 2018
року.

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

НАРОД І АРМІЯ… За ініціати-
ви Пологівської райдержадмініс-
трації та обласної координаційної
ради козацтва у Запоріжжі побу-
вали бійці 36-ї окремої бригади
морської піхоти, які базуються в
Запорізькому регіоні. У Пологів-
ському районі вояки налагодили
плідну співпрацю з місцевими
жителями, владою, допомогли з
водопостачанням,  підключенням
електрики, облаштуванням тери-
торії тощо. За даними заступни-

ка голови місцевої райдержадмі-
ністрації Ірини Півень, морпіхи
постійно проводять зустрічі у
школах, клубах, бібліотеках, роз-
повідають правду про війну на
сході України, а до них у гості
приїжджають самодіяльні колек-
тиви та учні.

На хортицькій землі наших за-
хисників зустрів начальник уп-
равління з питань внутрішньої по-
літики та зв’язків з громадськістю
Запорізької ОДА Олександр Зуб-
ченко, який подарував воїнам
фотоальбом «Хоробрі серця не
можна зупинити», присвячений

життю та подвигу уродженців на-
шого краю, які загинули під час
проведення антитерористичної
операції. Зокрема розповідаєть-
ся про пологівця Артема Корнє-
ва, який служив у Феодосії в мор-
ській піхоті. Після окупації та
анексії Криму він залишився вір-
ним військовій присязі, продов-
жив службу в Миколаєві. Помер
від важких поранень, яких зазнав
під час обстрілу російсько-теро-
ристичними військами села Та-
лаківка у жовтні 2014 року.

Під час перебування на Хорти-
ці солдати з усієї України пере-

глянули виставу в кінному театрі,
разом із головою ради старійшин
Міжнародного союзу козаків
«Запорозька січ» Володимиром
Лютим побували на Скіфському
стані. Захоплюючу екскурсію іс-
торико-культурним комплексом
«Запорозька січ» провів завідую-
чий науковою бібліотекою Націо-
нального заповідника «Хортиця»,
бойовий побратим, «кіборг»
В’ячеслав Зайцев. Також морські
піхотинці відвідали музей техніки
«Фаетон» та музей зброї, пере-
глянули яскраве театральне дійс-
тво у виконанні січових козаків.

На Хортиці висадився десант 
морської піхоти

Козацька колиска наснажила не одне покоління українців-воїнів

Є чому радіти сім’ї молодих медиків — нова квартира 
їм до вподоби
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