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СУботНІ зУСтрІчІ

В інтерв’ю «УК» видавець Мар’яна
Савка розповіла, як  змінюються
читачі, чому видавництво — 
це необмежений горизонт і ціле
середовище, котре впливає на країну.  

ЦИФРА ДНЯ

Золоті руки 
і велике серце

ШАНА. Президент Петро Порошенко завітав учора до Голов-
ного військового клінічного госпіталю в Києві, де привітав ме-
дичних працівників напередодні їхнього професійного свята.
Про це повідомляє департамент прес-служби Адміністрації Пре-
зидента. «Професія медика одна з найважливіших і затребува-
них, бо у вас є особливий фах — ви повертаєте людям здоров’я,
а нерідко й життя. Це Божий дар», — наголосив Петро Поро-
шенко. 

Президент зазначив, що нині особливо важлива справа вій-
ськових лікарів. Так, безпосередню участь у наданні медичної
допомоги в зоні АТО взяли близько 2,5 тисячі військових меди-
ків, з них 197 осіб відзначено державними нагородами за муж-
ність і героїзм. Ще сотні цивільних і військових медичних
працівників у госпіталях і лікарнях щоденно борються за життя
кожного пораненого воїна. «Найвища нагорода — це вдячність
і молитва родин, яким ви повернули живими синів і чоловіків.
Вони низько вклоняються вам за гострий розум, золоті руки та
велике серце», — зазначив Петро Порошенко. 

ЦИТАТА ДНЯ

ПАВЛО КЛІМКІН:
«Сподіваюся,

відповідні рішення
буде ухвалено

найближчим часом, 
і цього року безвізовий

режим стане
реальністю. Я саме 

на цьому наголошую».
Міністр закордонних справ про реальність
запланованих зрушень у ставленні Євросоюзу 
до громадян України   

130,5 млн грн
грошової винагороди за бойові дії

отримали військовослужбовці Збройних
сил від початку проведення АТО

5

4
ФІНАНСИ

У банків відкривається
багато передумов 
для кредитування, 
проте вони не поспішають
цього робити

Як вижити 
і повернутися у стрій

ПЕРША ДОПОМОГА. Про що треба знати і чим користуватися
військовослужбовцям під час поранення
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

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

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві газету можна також придбати в кіосках «Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

послуга за
приймання
передплати

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний 
індекс 40227

Передплатний індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 25 грн . . . . . . . . . . . . 47 грн . . . . . . . . . . 95 коп.
на 3 місяці . . . . . . . . . 75 грн . . . . . . . . . . 141 грн . . . . . . . . 2,15 грн
на півроку . . . . . 150 грн . . . . . . . . . . 282 грн . . . . . . . . 2,60 грн

ТЕЛЕКУР’ЄР програми головних телеканалів України 
на сторінках «Урядового кур’єра»
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європейський суд з прав людини та україна

Товарна біржа «Українська енергетична біржа» проводить спеціалізований
аукціон № 20(193)-1 з продажу скрапленого газу для потреб населення. 

Аукціон відбудеться 30 червня 2016 року о 12:00 год. за адресою: м. Київ, вул. 
Б. Хмельницького, 55.
АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ СПБТ (ДСТУ 4047-2001) за-
гальним обсягом 553,000 т, ресурс липня 2016 р. Виробництво Тимофіївської УПВВ
філії ГПУ «Полтавагазвидобування»: Позиція № 1: 18 лотів, обсяг 1 лоту – 21 т,
заг.обсяг – 378 т, транспортування автотранспортом. Газ вуглеводневий скраплений
паливний для комунально-побутового споживання марки СПБТ (відповідає вимогам
ДСТУ 4047-2001) виробництва Юліївського ЦВНГК ГПУ «Шебелинкагазвидобування»:
Позиція № 2: 7 лотів, обсяг 1 лоту – 25 т, заг.обсяг – 175 т, транспортування залізницею.
Стартова ціна за 1 тонну – 7 389,88 грн., в т.ч. ПДВ. За результатами аукціону переможці
і продавець укладають двосторонні договори купівлі-продажу. Постачання  скрапле-
ного газу  здійснюється у липні 2016 року на умовах EXW франко-завод. Покупець са-
мостійно забезпечує та оплачує послуги по наливу та  транспортуванню скрапленого
газу. Покупці для участі в аукціоні сплачують гарантійний внесок в розмірі 5 % вартості
заявленого обсягу закупівлі на один з рахунків біржі, подають на біржу: 1) заявку на
участь в аукціоні; 2) завірену банком копію платіжного доручення, що підтверджує
сплату гарантійного внеску; 3) документ, що посвідчує уповноважену особу покупця
та його повноваження. Прийом документів проводиться за адресою: м. Київ, вул. Хре-
щатик, 44 А, оф. 8 та закінчується 29 червня 2016 року о 18.00 год. Рахунки біржі: 1)
№ 26006500211904 в ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819;
2) № 26001010105760 в ПАТ «Вернум Банк», МФО 380689, код ЄДРПОУ 37027819. Для
участі в аукціоні покупці повинні укласти з біржею договори про надання послуг та на-
дати відповідні документи, згідно Регламенту організації та проведення спеціалізованих
аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення. Додаткову інформацію
можна отримати за місцезнаходженням ТБ «Українська енергетична біржа»: м. Київ,
вул. Хрещатик, 44А, оф. 8 тел. +38 (044) 591-11-77, 234-79-90. е-mail:
auction@ueex.com.ua, та на сайті www.ueex.com.ua. Режим роботи біржі: з 09.00 до
18.00 год., крім святкових та вихідних днів.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112, м.
Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільні справи: за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Генералової Т.С. про стягнення за-
боргованості; за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Харченко О.В. про
стягнення заборгованості; за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Коло-
дезного Г.В. про стягнення заборгованості; за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Чинакаєва А.Р. про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Генералова Тамара Степанівна, що проживає
за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Янко, б. 49, виклика-
ється на 08.40 годину 24 червня 2016 року до суду для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідач по справі Харченко Ольга Володимирівна, що проживає
за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Леніна, б. 144-а, кв.
61, викликається на 08.50 годину 24 червня 2016 року до суду для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідач по справі Колодезний Григорій В’ячеславович, що про-
живає за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Жукова, б. 6,
кв. 126, викликається на 09.00 годину 24 червня 2016 року до суду для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідач по справі Чинакаєв Артур Рафаельович, що проживає за
адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Кірова, б. 53, виклика-
ється на 09.10 годину 24 червня 2016 року до суду для участі у розгляді
справи по суті.

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

Суддя І. О. Сидоренко

Сачньов Ігор Григорович,
17.03.1967 р.н., останнє відоме
місце проживання якого: Донецька
обл., м. Харцизьк, вул. Гагаріна, 19,
Сачньов Андрій Ігорович, 04.05.1989
р.н., останнє відоме місце прожи-
вання якого: Донецька обл., м. Хар-
цизьк, мкр. Металургів, 3/66, та
Сачньова Олена Володимирівна,
14.09.1968 р.н., останнє відоме
місце проживання якої: Донецька
обл., м. Харцизьк, вул. Гагаріна, 19,
викликаються до Добропільського
міськрайонного суду Донецької об-
ласті як відповідачі по цивільній
справі № 227/1866/16-ц за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» до Сачньова Ігоря
Григоровича, Сачньова Андрія Ігоро-
вича, Сачньової Олени Володими-
рівни про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться
23.06.2016 року о 09:00 год. в при-
міщенні суду за адресою: Донецька
область, м. Добропілля, вул. Бан-
кова, 39А. У разі неявки відповідача
до суду справу буде вирішено на під-
ставі наявних у ній даних чи доказів. 

Суддя Корнєєва В.В.

Артемівський міськрайонний суд
Донецької області (84500, м. Бахмут,
вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу на позовом ПАТ «Дельта
банк» до Кожури В. А., Кожури О. В.,
Панекіна В. М. про стягнення забор-
гованості. Відповідачі у справі Ко-
жура Вадим Віталійович (місце
реєстрації за адресою: Донецька обл.,
м. Єнакієве, вул. Комуністична, б. 33,
кв. 20), Кожура Олена Володимирівна
(місце реєстрації за адресою: До-
нецька обл., м. Єнакієве, вул. Кому-
ністична, б. 33, кв. 20), Панекін
Володимир Миколайович (місце ре-
єстрації за адресою: Донецька обл.,
м. Єнакієве, вул. Аестерова, 73) ви-
кликаються на 21 червня 2016 року о
15.00 годині до суду, каб. № 308, для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати
свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття відпові-
дачі повинні повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде
розглянута за їх відсутності.

Суддя С. П. Букрєй

Повістка про виклик підозрюваного. Підозрюваний Риживанов Владислав Олександрович,
05.07.1968 р.н., громадянин України, зареєстрований за адресою: м. Одеса, Суворовський
район, вул. Виставочна, буд. 20, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України
вам необхідно з’явитися 24 червня 2016 року о 09 год. 10 хв. до Приморського районного суду
м. Одеса за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, зала судових засідань № 231 (слідчий суддя
Осіік Д.В.), для участі під час розгляду клопотання про здійснення спеціального досудового
розслідування у кримінальному провадженні № 22015160000000245 від 09.09.2015 за ч. 1 ст.
258-3, ч.2 ст. 258, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 263-1 КК України. Кон-
тактна особа - слідчий СВ УСБУ в Одеській області Мажаєв О.В., т.м. 048-779-21-87.

Повістка про виклик підозрюваного. Підозрюваний Булах Олександр Валерійович,
21.05.1971 р.н., громадянин України, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Лебедєва,
буд. 19, кв. 29, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України вам необхідно
з’явитися 22 червня 2016 року о 16 год. 00 хв. до Приморського районного суду м. Одеса за
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, зала судових засідань № 231 (слідчий суддя Осіік
Д.В.), для участі у розгляді клопотання про здійснення спеціального досудового розсліду-
вання у кримінальному провадженні №22016160000000126 від 30.05.2016 за ч. 1 ст. 258-3
КК України. Контактна особа – слідчий СВ УСБУ в Одеській області Мальгіна А.С., р.т.
(048)7792471.

Донська Ганна Митрофанівна викли-
кається до Краснолиманського міського
суду Донецької області (каб. № 27) на
24.06.2016 р. на 08.00 годину за дору-
ченням Бутурлиновського районного
суду Воронезької області для вручення
документів та допиту як відповідача. 

Суддя Л. П. Шавиріна

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає Сущенко
Наталію Володимирівну, 31.12.1975 р.н., в судове засідання, яке при-
значене о 15 год. 00 хв. 24 червня 2016 року, для розгляду цивільної
справи № 319/636/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Сущенко На-
талії Володимирівни про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором, яке відбудеться за адресою: вул. Леніна, 26-а, смт Куйбишеве
Куйбишевського району Запорізької області.

Суддя Ю.М. Горбачов

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає Маслова
Євгенія Вікторовича, 18.06.1980 р.н., в судове засідання, яке призна-
чено о 15 год. 15 хв. 24 червня 2016 року, для розгляду цивільної
справи № 319/636/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Маслова Єв-
генія Вікторовича про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром, яке відбудеться за адресою: вул. Леніна, 26-а, смт Куйбишеве
Куйбишевського району Запорізької області.

Суддя Ю.М. Горбачов

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500, м. Бахмут Донецької
обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Купріна Руслана Євгеновича та Купріна Євгенія Євгеновича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором. Відповідачі по справі: Купрін Руслан Євгенович
та Купрін Євгеній Євгенович проживають за адресою: м. Єнакієве, вул. Коопера-
тивна, буд. 6, кв. 3, викликаються до суду на 23.06.2016 р. на 16.50 годину за ад-
ресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 212, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. П. Харченко

СПРАВА «ПОМІЛЯЙКО ПРОТИ УКРАЇНИ»
(САSЕ ОF РОМІLYAYKO v.UKRAINE) 

(Заява №60426/11)
Стислий виклад рішення від 11 лютого 2016 року

8 листопада 2008 року заявниця з’явилась на допит до Орджоні-
кідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області (далі —
районний відділ міліції) у зв’язку з крадіжкою обладнання з підпри-
ємства, на якому вона працювала.

Працівники районного відділу міліції з метою примусити заявницю
зізнатися у вчиненні крадіжки одягли їй на голову поліетиленовий
пакет та почали її душити. У той самий час вони били її по голові,
обличчю та губам для того, щоб вона не прокусила пакет. Заявниця
кілька разів втрачала свідомість. Коли вона сказала працівникам мі-
ліції, що їй потрібно відвідати туалет, її вдарили у живіт та по голові.
Вона знову знепритомніла, та відбулося мимовільне сечовипус-
кання.

Після кількох годин жорстокого поводження працівник міліції офі-
ційно допитала заявницю. Заявниця підписала протокол допиту.
Працівники міліції також примусили її написати розписку про те, що
вона не має претензій щодо поводження працівників міліції з нею.
Того ж дня приблизно о 20 год. її було звільнено.

9 листопада 2008 року (наступного дня після її звільнення) заяв-
ниця погано себе почувала і викликала швидку медичну допомогу.
З 9 до 27 листопада 2008 року заявниця перебувала на стаціонар-
ному лікуванні у зв’язку із закритою черепно-мозковою травмою,
струсом мозку, забоями м’яких тканин голови, верхньої та нижньої
кінцівок, забоями передньої черевної стінки та іншими захворюван-
нями. 9 листопада 2008 року адміністрація лікарні повідомила рай-
відділ міліції про травми заявниці, які їй, як стверджувалося, було
завдано працівниками міліції, проте райвідділ міліції відмовився по-
рушувати кримінальну справу щодо працівників міліції на підставі ві-
домостей, наданих адміністрацією лікарні.

10  листопада 2008 року заявниця подала скаргу на жорстоке 
з нею поводження до прокуратури Орджонікідзевського району 
м. Харкова (далі — районна прокуратура). 12 грудня 2008 року рай-
онна прокуратура скасувала постанову райвідділу міліції про відмову
у порушенні кримінальної справи та порушила  кримінальну справу
щодо працівників міліції, які піддали заявницю жорстокому повод-
женню. Розслідування кримінальної справи щодо працівників міліції
неодноразово закривалося та відновлювалося. Заявниця впізнала
працівників міліції, які піддали її жорстокому поводженню, з фотог-
рафій, пред’явлених їй для впізнання, проте 4 лютого 2010 року слід-
чий закрив кримінальну справу щодо працівників міліції,
посилаючись на відсутність складу злочину в їхніх діях. Суди також
неодноразово закривали та відновлювали провадження.

З 27 листопада 2008 року до 26 січня 2009 року проводилася су-
дово-медична експертиза з метою встановлення ушкоджень заяв-
ниці та їхнього характеру. Експерт вважав встановленим, що на час
її госпіталізації заявниця мала синці на обох руках, які було завдано
тупими предметами за день чи три дні до того. З 3 березня до 2
квітня 2009 року проводилася ще одна судово-медична експертиза
тілесних ушкоджень заявниці. Згідно з висновком експертизи у за-
явниці були виявлені численні крововиливи на руках, плечах та стег-
нах. Ці тілесні ушкодження могли бути завдані у час та за обставин,
описаних нею. Через затримку перед проведенням першої судово-
медичної експертизи видавалося неможливим дійти більш точних
висновків. 15 січня 2009 року за результатами проведеної судово-
імунологічної експертизи на штанах заявниці, в які вона була одяг-

нена у день проведення допиту, були виявлені сліди її сечі. 9 лютого
2009 року було проведено судово-почеркознавчу експертизу роз-
писки заявниці на офіційному протоколі допиту від 8 листопада 2008
року. Експерт дійшов висновку, що при написанні цієї розписки за-
явниця перебувала у «незвичайному стані».

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд)
заявниця скаржилась за статтями 3 і 13 Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) на те, що вона
зазнала катування з боку працівників міліції, та що на національному
рівні з цього приводу не було проведено ефективного розслідування
її скарг. Європейський суд вирішив розглянути скаргу лише за стат-
тею 3 Конвенції.

Розглянувши скаргу заявниці на жорстоке поводження працівни-
ків міліції, Європейський суд вказав, що заявниця постраждала від
серйозного порушення її фізичної недоторканості та гідності. При
оцінюванні тяжкості жорстокого поводження Європейський суд звер-
нув увагу на стать заявниці та ту непереборну силу, яку являли
собою троє тренованих чоловіків, якими були працівники міліції, що
піддали її насильству; характер жорстокого поводження, яке вклю-
чало одягнений на голову заявниці поліетиленовий пакет та спробу
або симуляцію удушення; ступінь тілесних ушкоджень заявниці, за-
фіксованих у лікарні після її виписки; а також приниження гідності
заявниці у зв’язку з її мимовільним сечовипусканням у становищі
повної безпорадності. Європейський суд дійшов висновку, що цих
міркувань достатньо для того, аби дійти висновку, що заявниця за-
знала жорстокого поводження серйозного настільки, щоб становити
катування та встановив порушення матеріально-правового аспекту
статті 3 Конвенції.

Крім цього, Європейський суд вказав, що у цій справі заявниця
подала небезпідставну скаргу на те, що її було піддано жорстокому
поводженню, забороненому статтею 3 Конвенції. Отже, органи
влади були зобов’язані розслідувати цей факт відповідно до стан-
дартів ефективності. Суд зазначив, що органи прокуратури було по-
відомлено про жорстоке поводження із заявницею негайно після її
звільнення. Спочатку слідство проводилося відділом міліції, в якому
працювали працівники міліції які, як стверджувалося, жорстоко по-
водилися із заявницею. Таким чином, неможна вважати, що таке
слідство супроводжувалося гарантіями незалежності та безсторон-
ності. Європейський суд також зауважив, що подальше розсліду-
вання кримінальної справи, порушеної органами прокуратури щодо
причетних працівників міліції, неодноразово закривалось та віднов-
лювалось. У той час як усі докази у матеріалах справи підтверджу-
вали твердження заявниці про жорстоке поводження, органи
прокуратури дійшли висновку про відсутність складу злочину у діях
працівників міліції, не обґрунтувавши цей висновок жодними дока-
зами. Не було здійснено жодних спроб пояснити походження тілес-
них ушкоджень у заявниці. Загалом видається, що підхід органів
влади до розслідування скарг заявниці здебільшого мав на меті ви-
правдання підозрюваних працівників міліції, а не встановлення фак-
тичних обставин, за яких було завдано тілесних ушкоджень.

Європейський суд вказав також, що у низці інших справ проти Ук-
раїни він вже засудив методи розслідування, схожі на методи роз-
слідування у цій справі та встановив, що небажання органів влади
забезпечити оперативне та ретельне розслідування скарг підозрю-
ваних у злочинах на жорстоке поводження становить системну про-
блему у розумінні статті 46 Конвенції. Європейський суд встановив
порушення процесуального аспекту статті 3 Конвенції у зв’язку з
розслідуванням скарг заявниці на катування її в міліції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО 
«1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що заявницю було піддано катуванню у пору-

шення статті 3 Конвенції;
3. Постановляє, що було порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з

непроведенням ефективного розслідування тверджень заявниці
щодо катування її працівниками міліції;

4. Постановляє, що
(а) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу

остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-від-
повідач повинна сплатити заявниці такі суми, що мають бути кон-
вертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на
день здійснення платежу;

(і) 20 000 (двадцять тисяч) євро відшкодування моральної шкоди
та додатково суми будь-яких податків, що можуть нараховуватись;

(іі) 850 (вісімсот п’ятдесят) євро компенсації судових та інших ви-
трат та додатково суми будь-яких податків, що можуть нараховува-
тись;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного
розрахунку на вищезазначені суми нараховуватиметься простий від-
соток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Євро-
пейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до
якої має бути додано три відсоткові пункти;

5. Відхиляє решту вимог заявниці щодо справедливої сатисфакції.
Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 11 лютого

2016 року відповідно до пунктів 2 та 3 Правила 77 Регламенту Суду.»

СПРАВА «Віктор Іванович НІКІФОРЕНКО проти України 
та 3 інші заяви» 

(заява № № 40519/09 та 3 інші заяви)
Стислий виклад рішення від 19 травня 2016 року

Заявники скаржилися за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвен-
ції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Кон-
венція) на надмірну тривалість кримінальних проваджень та
відсутність в національному законодавстві ефективних засобів юри-
дичного захисту у зв’язку з цим. У деяких заявах скарги, які ґрунту-
валися на тих же фактах, також розглядалися за іншими
положеннями Конвенції. Беручи до уваги схожість предмету заяв,
Європейський суд з прав людини (далі — Європейський суд) вирі-
шив розглянути їх одночасно в одному рішенні.

Європейський суд отримав декларації щодо дружнього врегулю-
вання спору, відповідно до яких заявники погодились відмовитись
від будь-яких подальших скарг проти України щодо фактів, викла-
дених у цих заявах, в обмін на зобов’язання Уряду сплатити їм від-
шкодування моральної та матеріальної шкоди, а також судових та
інших витрат.

Взявши до уваги факт досягнення сторонами дружнього врегу-
лювання спору, Європейський суд дійшов висновку, що таке врегу-
лювання спору ґрунтується на повазі до прав людини, гарантованих
Конвенцією та протоколами до неї, та не знайшов підстав для по-
дальшого розгляду заяв. Враховуючи викладене, Європейський суд
визнав за доцільне виключити справи з реєстру.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО:
«Вирішує об’єднати заяви;
Вирішує вилучити заяви з реєстру справ відповідно до статті 39

Конвенції».
Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини
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Хмільницький міськрайонний суд Вінницької області викли-
кає Кузьменка Валерія Віталійовича, Кузьменка Віталія Пет-
ровича як відповідачів у цивільній справі № 149/1168/16-ц за
позовом ТОВ «Інтерагроресурс» до Кузьменка Валерія Віталі-
йовича, Кузьменка Віталія Петровича про стягнення заборго-
ваності, пені та процентів за договором поставки від
07.04.2015 року за № 24 внаслідок невиконання грошового
зобов’язання, в судове засідання, яке відбудеться 22 червня
2016 року о 15.00 год. в залі судових засідань Хмельницького
міськрайонного суду (22000, Вінницька область, м. Хмільник,
вул. Столярчука, 4). У разі неявки Кузьменка В.В., Кузьменка
В.П. справа буде розглянута на підставі наявних доказів.

Суддя Олійник І.В.

Підозрюваним: Демченку Володимиру Олександровичу,
18.01.1966 р.н., зареєстрованому за адресою: м. Харків, пр.
Тракторобудівників, б. 69-А, кв. 24; Склярову Віктору Іва-
новичу, 29.01.1958 р.н., зареєстрованому за адресою: м.
Харків, вул. Ушакова, 40; Творковському Дмитру Федоро-
вичу, 23.04.1981 р.н., зареєстрованому за адресою: м. Хар-
ків, вул. Героїв Праці, 4Б, кв. 105, відповідно до вимог ст.
ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 21.06.2016 о
10 год. 00 хв. до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу
УСБУ в Харківській області майора юстиції Загуменного
О.С. (м. Харків, вул. Мироносицька, 2) для відкриття та оз-
найомлення з матеріалами кримінального провадження 
№ 22014220000000307.

Лисичанський міський суд Луганської області викли-
кає як відповідача Алчевську міську раду, яка знахо-
диться за адресою: вул. Леніна, буд. 48, м. Алчевськ
Луганської області, в судове засідання з розгляду ци-
вільної справи за позовом Трощій Раїси Олексіївни до
Алчевської міської ради про визнання права власності
на житловий будинок, яке відбудеться 22 червня 2016
року о 08 годині 30 хвилин в приміщенні суду за адре-
сою: м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38, каб. 8. У разі
неявки в дане судове засідання, справа буде розгля-
нута без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Л.Б. Чернобривко

Втрачений документ: Кваліфікаційний
сертифікат інженера-проектувальника

серія АР № 009463, виданий 24.02.2014
атестаційною архітектурно-будівельною ко-
місією МРРБ та ЖКГ України на ім’я Бонда-
рев Антон Олегович, 

вважати недійсним.

Уточнення
В оголошенні, надрукованому в №95 газети «Урядовий
кур’єр» від 21.05.2016 р. про виклик до суду Хохлова В. А.
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» (суддя Юзефович І.О.),
правильно читати: Сєвєродонецький міський суд Луган-
ської області, інше без змін.

Волноваський районний суд Донецької області
(адреса: 85700, м. Волноваха, вул. Ювілейна, 29, До-
нецької області) розглядає цивільну справу
2/221/134/2016 (221/5153/15-ц) за позовом Стахової
Руслани Володимирівни до Кучеренка Петра Петро-
вича, Кириченко Сніжани Олександрівни, Тверезого
Станіслава Сергійовича, регіонального сервісного
центру в Донецькій області МВС України, Кондра-
тенко Марії Вікторівни, Шкреба Олександра Вікторо-
вича про визнання правочину недійсним та
повернення автомобіля законному власнику.

Відповідачі Кириченко Сніжана Олександрівна,
що зареєстрована за адресою: вул. Петровського,
б. 119 а, кв. 71, м. Донецьк, Кондратенко Марія Вік-
торівна, що зареєстрована за адресою: вул. Нова,
10, с. Кузнецово-Михайлівка Тельманівського
району Донецької області, Шкреба Олександр Вік-
торович, що зареєстрований за адресою: вул. Оста-
пенка, б. 36, кв. 57, м. Горлівка, Донецька область,
викликаються до суду на 10.00 годину 24 червня
2016 року для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази.

У випадку неприбуття, відповідачі повинні повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглядатися за їх відсутності.

Суддя В.І. Ромахов

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської об-
ласті (суддя Бондаренко В.М.) викликає як відповідачів:

- Ісаєву Наталю Борисівну, 1960 року народження, останнє
місце проживання якої: м. Донецьк, вул. Сомова, буд. 22, кв.
40, по цивільній справі № 185/4985/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» до
Ісаєвої Наталі Борисівни про стягнення заборгованості;

- Слєпцова Олександра Володимировича, 1962 року на-
родження, останнє місце проживання якого: м. Донецьк, 
пр. Марії Ульянової, буд. 62а, кв. 51, по цивільній справі 
№ 185/4964/16-ц за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційного банку «Приватбанк» до Слєпцова
Олександра Володимировича про стягнення заборгованості;

- Якімчук Наталію Вікторівну, 1980 року народження, ос-
таннє місце проживання якої: м. Донецьк, вул. Яблочкова, буд.
11, по цивільній справі №  185/4976/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» до
Якімчук Наталії Вікторівни про стягнення заборгованості;

- Баженова Олексія Валерійовича, 1976 року народження,
останнє місце проживання якого: м. Донецьк, вул. Бак. Комі-
сарів, буд. 11/10, кв. 12, по цивільній справі № 185/4999/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного
банку «Приватбанк» до Баженова Олексія Валерійовича про
стягнення заборгованості.

Судові засідання призначені на 23 червня 2016  року на 09.00
год. за адресою: 51400, Дніпропетровська область, 
м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. № 306.

У разі неявки відповідачів у судове засідання, справи згідно
з вимогами ЦПК України можуть бути розглянуті за їх відсут-
ності. Суддя В.М. Бондаренко

Біловодський районний суд Луганської обл.  ви-
кликає як відповідачів у судові засідання для роз-
гляду цивільних справ за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» про стягнення заборгованості:

22.07.16 року
08.30 - Крикунов Руслан Олександрович
08.40 - Васенко Ірина Володимирівна

Суддя Карягіна В.А.
Міловський районний суд Луганської обл. викли-

кає як відповідачів у судові засідання для розгляду
цивільних справ за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
про стягнення заборгованості:

на 24.06.2016 
11.10 -   Деряпа Олег Миколайович
11.00  - Лук'янчиков Володимир Іванович

Суддя Чехов С.І.
У разі неявки відповідачів  у призначений час або

неповідомлення про причини неявки справу буде
розглянуто за їх  відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням цього оголошення відповідачі
по справах вважаються належним чином повідом-
леними про час, день та місце проведення судового
засідання.

Сватівський районний суд Луганської області викли-
кає Гривіну Наталію Юріївну як відповідача по цивільній
справі № 426/6199/15-ц за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Всеукраїнський Акціонерний Банк»
(ПАТ «ВіЕйБі Банк») до Гривіної Наталії Юріївни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором в судове
засідання, яке відбудеться 23 червня 2016 року о 16-00
год. в приміщенні суду за адресою: Луганська область,
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки у вказане судове засідання суд розгля-
датиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169, 224
ЦПК України.

Суддя М. А. Гашинський
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 

при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваному Бересту Валерію Григоровичу,

25.04.1965 року народження, що проживає за адре-
сою: м. Донецьк, вул. Горна, буд. 2, кв.67, на підставі
ст.ст.297-5, 133, 135 КПК України, Вам необхідно
з’явитися 21 червня 2016 року до каб. 7 СВ УСБУ в
Донецькій області, до старшого слідчого в ОВС Они-
щенка М.М. за адресою: Донецька область, м. Ма-
ріуполь, вул. Георгіївська, буд.77, для проведення
слідчих (процесуальних) дій за Вашою участю у кри-
мінальному провадженні № 22014050000000478 за
ч. 1 ст.258-3 КК України.

Тернопільський міськрайонний суд повідомляє, що
22 червня 2016 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні суду
відбудеться судовий розгляд цивільної справи за позо-
вом Климик Ольги Юріївни до Кузика Зеновія Васильо-
вича про позбавлення батьківських прав.

Відповідача по справі Кузика Зеновія Васильовича,
останнє відоме місце проживання та реєстрації: с. Гаї
Шевченківські Тернопільського району Тернопільської
області, просимо з’явитися 22.06.2016 року о 10 год. 00
хв. в приміщення Тернопільського міськрайонного суду
за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34. У разі
неявки справа буде розглянута за відсутності відпові-
дача.

Суддя К. М. Грицай

Малиновський районний суд м. Одеси викликає Тімо-
хина Володимира Володимировича, 19.03.1956 року на-
родження, останнє відоме місце проживання: Одеська
область, м. Одеса, вул. Б. Хмельницького, буд. 42, кв. 6,
у судове засідання по цивільній справі за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Комерційний банк
«Приватбанк» до Тімохина Володимира Володимиро-
вича про стягнення заборгованості, яке призначене до
слухання на 23.06.2016 р. о 10 год. 00 хв. у залі № 209
суду за адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 1 а.

У разі неявки у судове засідання без поважних при-
чин, розгляд справи буде проведено за вашої відсутності
за наявними у справі доказами.

Суддя Леонов О.С.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає
Єрьоміну Наталю Анатоліївну, яка не зареєстрована, ос-
таннє відоме місце проживання: м. Чернівці, вулиця
Горького, 2/27, як відповідачку в судове засідання по ци-
вільній справі за позовом Департаменту праці та соці-
ального захисту населення Чернівецької міської ради до
Єрьоміної Наталі Анатоліївни про стягнення надміру ви-
плачених коштів по щомісячній адресній допомозі на
12.00 годину 01 липня 2016 року за адресою: м. Чер-
нівці, вулиця Кафедральна, 4, кабінет №21.

У разі вашої неявки в судове засідання справу буде
розглянуто у вашу відсутність.

Суддя Л.К. Кирилюк

Дубенський міськрайонний суд (м. Дубно, вул.
Д.Галицького, 22, Рівненської області) викликає в
судове засідання 22 червня 2016 року о 15 год. 00
хв. як відповідача Ковальчука Олександра Васильо-
вича по справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Ковальчука Олександра Васильовича про стягнення
заборгованості.

В разі неявки відповідача в судове засідання,
справа буде розглянута у його відсутність на підставі
наявних доказів.    

Суддя Кічата О.Ю.
Краматорський міський суд Донецької області (84000,

м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільну справу за позовом Кириченка Павла Тимофійовича
до ПАТ «СК «Брокбізнес», Букіна Андрія Олеговича про
стягнення суми страхового відшкодування, який проживає
за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Двірцева,
буд. 42, кв. 237, викликається на 23 червня 2016 року об 11-
00 годині до суду, каб. №7, для участі у розгляді справи по
суті (№ 2/234/88/16).

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

Суддя Переверзева Л.І.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (85110, м. Костянтинівка Донецької області,
пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне про-
вадження №233/5696/15-к за обвинуваченням Вели-
канова О.О. за ч. 1 ст. 258-3 КК України за відсутності
обвинуваченого (in absentia) в порядку спеціального
судового провадження. Обвинувачений Великанов
Олексій Олександрович, 25.04.1994 р.н., останнє ві-
доме місце проживання: Донецька область, м. Авді-
ївка, вул. Нахімова, 23, викликається до суду на
10-30 годину 24 червня 2016 року (корп. № 2, каб.
№18) для участі у судовому засіданні. 

Суддя А.І. Міросєді

Димитровський міський суд Донецької області
(Донецька область, м. Мирноград, вул. Центральна,
буд. 73) викликає Герб Сергія Борисовича на 24 чер-
вня 2016 року о 08.00 год. як відповідача у цивільній
справі №2/226/438/2016 за позовом Герб Вікторії
Дмитрівни до Герб Сергія Борисовича про стягнення
аліментів на утримання неповнолітньої дитини. У
разі Вашої неявки у судове засідання справа буде
розглянута у Вашу відсутність на підставі наявних у
справі доказів.

Суддя Т. О. Коваленко

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільну справу за позовом Шейко Людмили Віторівни до
Селютіна Володимира Олександровича про відшкодування
матеріальних збитків, який проживає за адресою: До-
нецька обл., м. Макіївка, селище Нові Плани, вул. Токарна,
буд. 73, викликається на 24 червня 2016 року о 10-30 го-
дині до суду, каб. №7, для участі у розгляді справи по суті
(№ 2/234/2239/16).

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

Суддя Переверзева Л.І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500,
м. Бахмут Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Пішванова Ва-
силя Миколайовича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Відповідач по справі Пішванов Василь Миколайович
проживає за адресою: м. Жданівка, вул. Первомайська,
буд. 2а, кв. 5, викликається до суду на 24.06.2016 р. на
08.10 годину за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 212
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О.П. Харченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500,
м. Бахмут Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Бобильова Ві-
талія Миколайовича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Відповідач по справі Бобильов Віталій Миколайович
проживає за адресою: м. Вугледарськ, вул. Первомайська,
буд. 171, викликається до суду на 24.06.2016 р. на 08.30
годину за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб.212 для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О.П. Харченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500,
м. Бахмут Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Колесник Та-
мари Вікторівни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Відповідач по справі Колесник Тамара Вікторівна про-
живає за адресою: м. Жданівка, кв-л 1-й, буд. 6, кв. 57,
буд. 2а, кв. 5, викликається до суду на 24.06.2016 р. на
08.00 годину за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 212
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача,
вона повинна повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя О.П. Харченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500,
м. Бахмут Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає  ци-
вільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Черня-
кової Ніни Іванівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Відповідач по справі Чернякова Ніна Іванівна проживає
за адресою: м. Єнакієве, вул. Маріупольська, буд. 25, кв.
5, викликається до суду на 24.06.2016 р. на 08.20 годину
за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб.212 для участі у
розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача,
вона повинна повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя О.П. Харченко
Юхимук Руслан Степанович, 20.10.1977 року народження,

який зареєстрований та фактично проживає за адресою: Лу-
ганська область, м. Кремінна, вул. Тітова, 7, кв. 1, відповідно
до вимог ст. 290 КПК України повідомляємо вас про завер-
шення досудового розслідування та надання доступу до ма-
теріалів кримінального провадження № 42015051110000062
за ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 375, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 263 КК України,
та згідно зі ст. 133, 135 КПК України вказуємо про необхід-
ність прибуття 22 червня 2016 року об 11.00 год. до детек-
тива Національного антикорупційного бюро України Жукової
Валерії Ігорівни за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурикова,
3, для отримання доступу до матеріалів зазначеного кримі-
нального провадження № 42015051110000062 та проведення
інших процесуальних дій. Детектив Національного антико-
рупційного бюро України Жукова В.І.

Заводський районний суд міста Запоріжжя (вул.
Л.Чайкіної, 65, каб.№16) викликає Журавель Вікто-
рію Володимирівну, 29.09.1980 р.н., як відповідача
з цивільної справи № 332/730/16-ц за позовом Ан-
тоненко А.І. до Журавель В.В. про розірвання дого-
вору оренди на 23 червня 2016 р. о 09:00 год. Суддя
Андрюшина Л.А.

У разі неявки та неповідомлення суду про причини
неявки в судове засідання, справа буде розглянута
за вашої відсутності за наявними у справі доказами,
відповідно до ст.169 ЦПК України.

Токмацький районний суд Запорізької області викли-
кає в судове засідання, яке відбудеться 21 червня 2016
року о 10.30 годині в приміщенні Токмацького район-
ного суду Запорізької області за адресою: Запорізька
область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28, Стар-
ченка Вячеслава Івановича, зареєстрованого за адресою:
Донецька область, Старобешівський район, м. Кальміу-
ське (Комсомольське), вул. Горького, 49, кв. 3, в якості
відповідача в цивільній справі № 328/2244/16-ц за позо-
вом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приват Банк» до Старченка Вячеслава Івановича
про стягнення заборгованості за кредитним договором. 

Суддя Погрібна О.М.

Новопсковський районний суд Луганської області викли-
кає Касєєву Наталію Миколаївну як відповідача в судове за-
сідання для розгляду цивільної справи ЄУ№ 420/382/16-ц
(провадження №2/420/338/16) за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Касєєвої Наталії Миколаївни про стягнення забор-
гованості, яке відбудеться 22 червня 2016 року о 08 годині
45 хвилин (резервна дата судового засідання — 24 червня
2016 року о 08 годині 45 хвилин) в приміщенні Новопсков-
ського районного суду за адресою: Луганська область, смт
Новопсков, вул. Українська, 28.

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

Суддя Заботін В. В.
В порядку ч. 9 ст. 74 ЦПК України апеляцій-

ний суд Чернігівської області викликає в су-
дове засідання на 14 год. 00 хв. 24 червня 2016
року Волинець Ольгу Володимирівну, яка діє
в своїх інтересах та інтересах Волинець Анни
Олександрівни, останнє відоме місце реєстра-
ції — м. Київ, пр-т Маяковського, 12, кв. 85, у
справі за апеляційного скаргою особи, права
якої порушено — Кравченко Ірини Олексан-
дрівни на рішення Бобровицького районного
суду Чернігівської області від 01 листопада
2011 року у справі за позовом Волинець Ольги
Володимирівни, Волинець Анни Олексан-
дрівни до територіальної громади в особі Со-
колівської сільської ради Бобровицького
району Бобровицької районної державної ад-
міністрації про визнання права власності на
спадкове майно.

Суддя Є. М. Бечко

Шевченківський районний суд м. Запо-
ріжжя викликає в якості відповідача Кра-
маренко Надію Сергіївну у цивільній
справі за позовом Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Служба миттєвого
кредитування» до Новікової Олени Вале-
ріївни, Крамаренко Надії Сергіївни про
стягнення боргу в судове засідання, при-
значене на 09 годину 00 хвилин 23 червня
2016 року, яке відбудеться в приміщенні
Шевченківського районного суду м. За-
поріжжя за адресою: м. Запоріжжя, вул.
Чарівна, б. 117 «а», каб. 17. 

Суддя Галущенко Ю.А. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Годлевський Олександр Миколайович,

24.04.1986 р.н., останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька обл., м. Волноваха, вул. Ва-
тутіна, 68, відповідно до вимог ст.ст. 133,
135, 290, 297-5 КПК України Вам необхідно
з’явитися 23.06.2016 о 10:00 до слідчого ГСУ
СБУ Селюка О.Г. (м. Київ, провулок Асколь-
дів, ЗА, каб. № 452, т. 044-281-51-60) для на-
дання доступу до матеріалів досудового
розслідування, отримання копії обвинуваль-
ного акта та реєстру матеріалів досудового
розслідування у кримінальному провадженні
№ 22014000000000514. Поважні причини не-
прибуття зазначені в ст. 138 КПК України. На-
слідки неприбуття вказані в ст. 139 КПК
України.

Слідчий ГСУ СБУ Селюк О.Г.

Артемівський міськрайонний суд Донець-
кої області (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5)
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ
КБ «Приватбанк» до Бойка Миколи Івано-
вича про стягнення суми боргу за кредитним
договором.

Відповідач по справі Бойко Микола Івано-
вич (мешкає за адресою: 86481, Донецька
область, Єнакіївський район, м. Вуглегірськ,
вул. 8-го Березня, 46/9) викликається на
23.06.2016 р. о 08.40 год. до суду в кабінет
№ 210 для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Полтавець Н.З.

Сержанова Наталя Володимирівна як

відповідач по справі про стягнення забор-

гованості викликається в судове засі-

дання, яке відбудеться 24 червня 2016

року о 08.30 год. у приміщенні Жовтне-

вого районного суду м. Маріуполя До-

нецької області за адресою: 87500, 

м. Маріуполь, пр. Металургів, 31.

Суддя Кір’якова Н.П.
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оголошення
Білокуракинським райсудом Луганської обл. розглянуто цивільні справи за заявою КС «Компаньйон» про

відновлення втраченого судового провадження Артемівського райсуду м.Луганська за позовом КС «Компа-
ньйон» про стягнення боргу по кредитах та винесено рішення про часткове відновлення втраченого судового
провадження 19.02.2016 р:

справа № 409/293/16-ц до Астахова Олександра Анатолійовича (справа 2/1203/2820/12, Артем. райсуду);
справа № 409/287/16-ц до Дерезуцької Ольги Василівни (справа № 2/434/1285/12, Артем. райсуду);
справа №409/291/16-ц до Сєдих Віктора Петровича (справа №2/434/2617/13, Артем. райсуду);
справа № 409/292/16-ц до Архипова Андрія Миколайовича (справа № 2/434/3787/13, Артем. райсуду);
справа № 409/295/16-ц до Щербакової Тетяни Вікторівни (справа № 2/434/224/13, Артем. райсуду);
справа № 409/278/16-ц до Абрамюка Павла Володимировича, Мочалової Світлани Юріївни (справа 
№ 2/434/1089/13, Артем. райсуду);
справа № 409/279/16-ц до Седих Валентини Федорівни (справа №2/1203/2904/12, Артем. райсуду);
18.02.2016 р:
справа № 409/280/16-ц до Щербакова Миколи Володимировича (справа №2/434/2209/12, Артем. райсуду);
справа № 409/285/16-ц до Лимар Володимира Митрофановича (справа №2/434/1374/12, Артем. райсуду);
справа № 409/282/16-ц до Ковчуженко Світлани Павлівни (справа №2/434/2214/13, Артем. райсуду);
справа № 409/284/16-ц до Малькова Віктора Миколайовича (справа №2/434/908/13, Артем. райсуду);
справа № 409/288/16-ц до Бессараб Бориса Сергійовича (справа №2/434/901/14, Артем. райсуду);
справа № 409/289/16-ц до Михайлюк Олени Борисівни (справа №2/434/1269/14, Артем. райсуду);
справа № 409/286/16-ц до Швець Світлани Михайлівни, Толстенко Тетяни Олександрівни (справа

№2/434/5981/13, Артем. райсуду);
справа № 409/294/16-ц до Бурлакова Костянтина Олексійовича (справа №2/434/2616/13, Артем. райсуду). 

Суддя Максименко О.Ю.

Добропільський міськрайонний суд Донецької
області (85004, м. Добропілля Донецької області,
вул. Радянська, буд. 39 «А») розглядає цивільну
справу за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Укрсоцбанк» до Федорова Олександра
Андрійовича, Федорової Оксани Миколаївни про
стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром.

Відповідачі Федоров О.А., Федорова О.М. ви-
кликаються на 01 серпня 2016 року на 09.00 го-
дину до Добропільського міськрайонного суду,
кабінет № 7, для участі у розгляді справи. До роз-
гляду цивільної справи пропонується надати суду
письмові пояснення та заперечення, а також усі
наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання
відповідачів, необхідно повідомити суд про при-
чини неявки, інакше справа буде розглянута у їх
відсутність на підставі наявних у них даних чи до-
казів і ухвалено заочне рішення. 

Суддя Діденко С.О. 

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля
Донецької області, вул. Банкова (Радянська), буд. 39 а) розглядає цивільні
справи за позовними заявами Публічного акціонерного товариства Комерцій-
ний банк «Приват Банк» до Шерстової Людмили Рудольфівни, Алексєєнко
Анастасії Миколаївни про стягнення заборгованості за кредитними договорами.
Відповідачі:

Шерстова Людмила Рудольфівна, 24.10.1956 року народження, що мешкає
за останньою відомою адресою: м-н Ювілейний, 1/56, м. Харцизьк Донецької
області;

Алексєєнко Анастасія Миколаївна, 04.05.1987 року народження, що мешкає
за останньою відомою адресою: вул. Клари Цеткін, буд.31/26, м. Харцизьк До-
нецької області викликаються до Добропільського міськрайонного суду До-
нецької області як відповідачі по цивільних справах за позовними заявами
Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приват Банк» до Шер-
стової Людмили Рудольфівни, Алексєєнко Анастасії Миколаївни про стягнення
заборгованості за кредитними договорами.

Судове засідання відбудеться 24.06.2016 року о 08:30 год. в приміщенні суду
за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова (Радянська), 39 А.

У разі неявки відповідачів до суду, справу буде вирішено на підставі наявних
у ній даних чи доказів.

Суддя С.А. Притуляк

В провадженні Суворовського районного суду м. Одеси перебуває цивільна
справа № 523/19305/14-ц за заявою Представника Публічного акціонерного това-
риства акціонерний банк «Укргазбанк» про видачу дубліката виконавчого листа та
поновлення строку для пред’явлення виконавчого листа №2-876/11 до виконання
по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства акціонерний
банк «Укргазбанк» до Іващенка Романа Михайловича, Іващенко Наталії Петрівни,
Грабовенка Петра Івановича про стягнення заборгованості за кредитним договором
та звернення стягнення на предмет іпотеки.

В судове засідання, яке відбудеться в приміщенні Суворовського районного суду
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68, зала судових за-
сідань № 21 — 24.06.2016р. об 11.00 викликаються відповідачі Іващенко Роман
Михайлович, Іващенко Наталія Петрівна, а також третя особа — Грабовенко Люд-
мила Петрівна.

В разі неявки сторін в судове засідання, справа буде розглянута за їх відсутності.
Суддя В. К. Кисельов

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну
справу № 2/243/2438/2016 за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Синиці
Олени Юріївни про стягнення заборгованості. Останнє відоме місце
мешкання відповідача Синиці Олени Юріївни: Донецька область, м.
Горлівка-11, вул. Пулковська, буд. 19.

Відповідач викликається до суду на 08 липня 2016 року на 09 год.
20 хв. для участі у судовому засіданні.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та
докази. У випадку неприбуття в судове засідання відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
за його відсутністю.

Суддя О. В. Ільяшевич

У провадженні Городищенського районного суду Черкаської області знахо-
диться цивільна справа за №691/478/16-ц, провадження №2/691/264/16 за по-
зовом публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» м.
Дніпропетровськ до Коваленко Наталії Володимирівни про стягнення заборго-
ваності.

Розгляд справи призначено на 23 червня 2016 року о 08 год 50 хв в примі-
щенні Городищенського районного суду Черкаської області за адресою: Черка-
ська область, м. Городище, вулиця 1 Травня, № 9, суддя Савенко О.М.

Суд викликає Коваленко Наталію Володимирівну, жительку смт Вільшана Го-
родищенського району Черкаської області, як відповідачку у справі.

Явка до суду є обов’язковою.
У разі неявки відповідачки у судове засідання справа, згідно з вимогами ЦПК

України, буде розглянута у її відсутність за наявними матеріалами в справі.
При публікації оголошення про виклик до суду сторона вважається повідом-

леною належним чином про день, час та місце розгляду справи.

Київський районний суд м. Одеси викликає як відповідачів Бодо -
прост Олександра Григоровича, Коваль Олену Олегівну, Коваля Дмитра
Олеговича по справі № 520/2679/16-ц за позовом Бодопрост Катерини
Олександрівни до Бодопрост Олександра Григоровича, Чопової Вален-
тини Артемівни, Чопова Сергія Олексійовича, Коваль Анжели Володи-
мирівни, Коваль Олени Олегівни, Коваля Дмитра Олеговича за участю
третьої особи: Третьої Одеської державної нотаріальної контори про
визнання договору дійсним, визнання особистої власності та визнання
права власності в порядку спадкування за законом.

Судове засідання відбудеться 23.06.2016 р. о 14 годині 00 хвилин у
судді Луняченка В.О. в приміщенні Київського районного суду м. Одеси
за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, каб. 222.

Суддя В.О. Луняченко

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м.
Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає:

цивільну справу № 2/243/2437/2016 за позовом ПАТ «Укрсоцбанк»
до Скребової Світлани Леонідівни про стягнення заборгованості. Ос-
таннє відоме місце мешкання відповідача Скребової Світлани Леоні-
дівни: Донецька область, м. Горлівка-29, вул. Оленіна, буд. 4, кв. 5.

Відповідач викликається до суду на 08 липня 2016 року на 09 год.
00 хв. для участі у судовому засіданні.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та
докази. У випадку неприбуття в судове засідання, відповідачка по-
винна повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за її відсутністю.

Суддя О.В. Ільяшевич

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костян-
тинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу 
№ 233/2161/16-ц за позовом ПАТ «Родовід Банк» відділення «Дніпропетров-
ське регіональне управління» АТ «Родовід Банк» до Шульги І.А., Вініченко С.В.
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачі у справі Шульга Ігор Анатолійович, 11.05.1965 р.н., останнє ві-
доме місце проживання якого: м. Макіївка Донецької області, с. Крупської,
провул. Тановий, буд. 13, кв. 19; Вініченко Сергій Вікторович, 17.10.1960 р.н.,
останнє відоме місце проживання якого: м. Горлівка Донецької області, вул.
Герцена, буд. 17, кв. 26, викликаються до суду на 01 липня 2016 року о 08.30
годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О.С. Малінов

Обухівський районний суд Київської області
по цивільній справі №2-846/16 за позовом Про-
скуріної Олени Олександрівни до Ісакової Га-
лини Віталіївни, третя особа: орган опіки та
піклування Обухівської РДА про позбавлення
батьківських прав, викликає до суду як відпові-
дача Ісакову Галину Віталіївну на 11 липня 2016
року о 10-00 год. Судове засідання відбудеться
під головуванням судді Болобана В. Г., в примі-
щенні суду, що розташований за адресою: Київ-
ська обл., м. Обухів, вул. Київська, б. 20. В разі
неявки відповідача справа буде розглянута у
його відсутність на підставі наявних у справі до-
казів.

Втрачені довірителем примірники До-

говору про участь у ФФБ №73820 та №73821

від 17.03.2016 року, укладені між ПАТ АКБ

«Аркада» та громадянкою Кощенко В. М.,

вважати недійсними.

Визнати недійсним втрачене «Інформа-
ційне повідомлення про внесення іноземної
інвестиції Компанія ІОЛ «Інвестментс Б.В., Ні-
дерланди», що видане Управлінням зовніш-
ніх економічних зв’язків, торгівлі та туризму
Одеської облдержадміністрації 03 грудня
2001 р. за № 1351-3-2-168.

Монастирищенський районний суд Черкаської області викликає
Бабенка Володимира Григоровича як відповідача у судові засідання,
які відбудуться 21 червня 2016 року о 10 год. 00 хв. та 30 червня 2016
року о 10.00 год., в разі неявки 21 червня 2016 року о 10 год. 00 хв.,
у приміщення Монастирищенського районного суду Черкаської об-
ласті, що розташований за адресою: вул. Соборна, 98, м. Монасти-
рище Черкаської області, у справі № 702/618/16-ц, провадження 
№ 2/702/266/16 за позовом Бабенко Олени Павлівни до Бабенка Во-
лодимира Григоровича про стягнення аліментів на навчання.

Монастирищенський районний суд пропонує Бабенку В.Г. подати
письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по
справі до визначеного судом дня проведення судового засідання.

У разі неявки у судові засідання Бабенка В.Г., справа буде розгля-
нута за відсутності вказаної особи, про причини неявки необхідно
повідомити суд заздалегідь.

Головуючий суддя Д.С. Ротаєнко

Відповідно до ст. ст. 74-76 ЦПК України, Приморський
районний суд м. Одеси (суддя Ільченко Н.А.) викликає в 
судове засідання як відповідачів Журуча Володимира Дани-
ловича, Ільїчова Тимофія Сергійовича по справі 
№ 522/23675/15 за позовом Пікалова Олександра Олексан-
дровича до Журуча Володимира Даниловича, Ільїчова Ти-
мофія Сергійовича, третя особа: ПНОМНО Філімонова
Галина Василівна, Міністерство закордонних справ України
про визнання договору недійсним купівлі-продажу.

Судове засідання відбудеться 07.07.2016 р. о 12 год. 30
хв. за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, каб. 224.

У випадку неявки у судове засідання зазначених осіб,
справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя Н.А. Ільченко

Оголошення про проведення спеціалізованого аукціону з продажу скрапленого газу
для потреб населення №20(193)-2 на базі ПрАТ «УМВБ»

30.06.2016 р. о 14-00 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська 
валютна біржа» відбудеться спеціалізований аукціон з продажу скрапленого газу для потреб 

населення №20(193)-2, який підлягає реалізації згідно з постановою КМУ №570 від 16.10.14 р. 
Обсяги скрапленого газу та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

Апеляційний суд м. Києва ви-
кликає Корочкову Тетяну Михай-
лівну, відомою адресою якої є:
01001, м. Київ, вул. Березняків-
ська, буд. 36-б, кв. 8, у судове
засідання як відповідача в справі
за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційний
банк «Приватбанк» до Корочко-
вої Тетяни Михайлівни про стяг-
нення заборгованості, в якій
оголошено перерву розглядом
на 16 годину 05 хвилин 21 чер-
вня 2016 року.

Розгляд справи відбудеться за
адресою: м. Київ, вул. Солом’ян-
ська, 2а, Апеляційний суд міста
Києва. Головуючий суддя Слю-
сар Т.А.

Ви зобов’язані повідомити про
причини неявки.

Суд роз’яснює, що у разі не-
явки за викликом до суду або не-
повідомлення про причини
неявки, справу буде розглянуто
у вашу відсутність на підставі на-
явних в справі даних чи доказів.

Суддя Слюсар Т.А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5)
розглядає цивільну справу за позовом Малашиної Оксани Вікторівни до Малашина
Олександра Юрійовича про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі Малашин Олександр Юрійович, що проживає за адресою: До-
нецька область, м. Юнокомунарівськ, вул. Сєдова, буд. 61, викликається до суду на
22.06.2016 р. о 09.20 год. за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. № 210 для участі
у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття відповідача, від повинен повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута в його відсутність. Суддя Н.З. Полтавець

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає відповідачів: Тре-
тьякову Марину Леонідівну, Цоколо Валентину Іванівну, Цоколо Леоніда Петровича,
які проживають: Луганська обл., м. Лутугине, вул. Залізнична, 10а/10, в судове за-
сідання по цивільній справі № 409/916/16-за позовом ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» про
стягнення заборгованості за кредитним договором, що відбудеться 22.06.2016 року
об 11 год. за адресою: 92200, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

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

Суддя В.Г.Скворцова

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500, м. Бахмут Донецької обл.,
вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом Шавкун Ірини Валеріївни до Шавкуна
Олександра Олександровича про стягнення аліментів на утримання повнолітньої дитини,
яка продовжує навчання.

Відповідач по справі Шавкун Олександр Олександрович проживає за адресою: м. Бах-
мут, вул. П. Осіпенко, буд. 3, кв. 2, викликається до суду на 23.06.2016 р. на 16.55 годину
за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5 каб. 212, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття відповідача, він повинен повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута у його відсутність. Суддя О. П. Харченко

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, 
м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядаються цивільні справи 
№ 236/1431/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства
комерційного банку «ПриватБанк» до Чмель Людмили Миколаївни
про стягнення заборгованості за кредитним договором в розмірі
55669,60 гривень; № 236/1434/16-ц за позовом Публічного акціо-
нерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до Шалавин-
ського Віталія Павловича про стягнення заборгованості за
кредитним договором в розмірі 54362,02 гривень.

Відповідач по справі № 236/1431/16-ц Чмель Людмила Микола-
ївна викликається до каб.27 суду на 24 червня 2016 року на 11 го-
дину 15 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач по справі № 236/1434/16-ц Шалавинський Віталій Па-
влович викликається до каб. №27 суду на 24 червня 2016 року на
11 годину 40 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову
та докази. У разі неявки відповідачів справи будуть розглянуті без
їхньої участі за наявними доказами.

Суддя Л. П. Шавиріна

Повістка про виклик. Підозрюваний Артюх В’ячеслав
Леонідович, 02.04.1988 р.н., відповідно до вимог ст. ст.
133, 135 та 297-5 КПК України, викликається на 10 год.
00 хв. 22, 23 та 24 червня 2016 року до старшого слідчого
СВ УСБ України у Хмельницькій області майора юстиції
Карчевського Д.М. в каб. №104 за адресою: м. Хмель-
ницький, вул. Героїв Майдану, 19, тел. (0382) 69-88-66,
65-72-84 для проведення слідчих та процесуальних дій
(вручення підозри, допиту як підозрюваного, оголо-
шення про завершення досудового розслідування, на-
дання доступу до матеріалів досудового розслідування,
ознайомлення з матеріалами кримінального провад-
ження, отримання копії обвинувального акта та реєстру
матеріалів досудового розслідування) у кримінальному
провадженні № 22015240000000024 за ознаками зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Калуським міськрайонним судом Івано-Франківської
області (вул. Молодіжна, 10, м. Калуш Івано-Франків-
ської області, 77300, суддя Сухарник І.І.) в судове засі-
дання, призначене на 13 год. 00 хв. 21 червня 2016 року,
як відповідачі викликаються: Територіальний сервісний
центр 5142 регіонального сервісного центру МВС в Оде-
ській області (Центр № 2 надання послуг, пов’язаних з
використанням автотранспортних засобів, з обслугову-
вання м. Одеса УДАЇ ГУМВС в Одеській області № 5102,
який зареєстрований в м. Одеса, вул. Аеропортівська, 29,
та Кравчук Андрій Миронович, місце реєстрації: вул. Гна-
тюка, 11, м. Калуш, Івано-Франківська область, жителя
вул. Підвальна, 2а, м. Калуш, Івано-Франківська область,
у справі за позовом Терьохіна Сергія Євгеновича про усу-
нення перешкод в користуванні та розпорядженні май-
ном. В разі неявки в судове засідання розгляд справи
відбудеться за відсутності відповідачів.

Роздільнянський районний суд Одеської області пові-
домляє як відповідача Довженюка Олександра Олексан-
дровича, 12.01.1991 року народження, що 23 червня 2016
року о 15 годині 30 хвилин в залі судового засідання Роз-
дільнянського районного суду Одеської області за адре-
сою: Одеська область, м. Роздільна, вул. Європейська,
37-А, відбудеться судове засідання по цивільній справі 
№ 511/907/16-ц, провадження № 2/511/486/16 за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційного банку
«Приват-Банк» до Довженюка Олександра Олександровича
про стягнення заборгованості по кредитному договору.

Роздільнянський районний суд пропонує відповідачу
Довженюку Олександру Олександровичу подати пояс-
нення, заперечення та усі наявні у нього докази по справі
або через представника.

У разі неявки в судове засідання справа може бути роз-
глянута за відсутністю відповідача Довженюка Олександра
Олександровича або його представника за наявними у
справі доказами.

Суддя О.В. Іванова

ППоозз.. ППррооддааввееццьь ВВииддооббууттоокк 

ООббссяягг,, щщоо 
ммііссттииттььссяя вв 
ооддннооммуу ллооттіі,, 

ттоонннн

КК--ссттьь ллооттіівв,, 
ооддииннииццьь

ССттааррттоовваа ццііннаа 
ззаа 11 ттооннннуу 
((ббеезз ППДДВВ)),, 

ггррнн..

ССттааррттоовваа ццііннаа 
ззаа 11 ттооннннуу        

((зз ППДДВВ)),, ггррнн..

CCттааррттоовваа ввааррттііссттьь 
ооддннооггоо ллооттуу,, ггррнн      

((зз ППДДВВ))

ЗЗааггааллььнниийй 
ооббссяягг,, ттоонннн

ЗЗааггааллььннаа 
ввааррттііссттьь,, ггррнн..     

((зз ППДДВВ))
УУммооввии ттррааннссппооррттуувваанннняя

1 ПАТ "Укрнафта" Гнідинцівський ГПЗ 25 3 6 158,23 7 389,88 184 747,00 75 554 241,00
залізницею:EXW  -  Гнідинцівський ГПЗ(Інкотермс - 

2010). Обсяги виробництва червня 2016р.          
Термін відвантаження  липень 2016р.

2 ПАТ "Укрнафта" Гнідинцівський ГПЗ 20 4 6 158,23 7 389,88 147 797,60 80 591 190,40
автотранспортом: EXW  -  Гнідинцівський 

ГПЗ(Інкотермс - 2010) Обсяги виробництва червня 
2016р. Термін відвантаження  липень 2016р.

3 ПАТ "Укрнафта" Качанівський ГПЗ 20 5 6 158,23 7 389,88 147 797,60 100 738 988,00

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

виробництва червня 2016р.                                   
Термін відвантаження  липень 2016р.

4 ПАТ "Укрнафта" Качанівський ГПЗ 20 5 6 158,23 7 389,88 147 797,60 100 738 988,00

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

виробництва червня 2016р.                                   
Термін відвантаження  липень 2016р.

5 ПАТ "Укрнафта" Долинський ГПЗ 20 4 6 158,23 7 389,88 147 797,60 80 591 190,40
автотранспортом:EXW  - Долинський  

ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги виробництва червня 
2016р. Термін відвантаження  липень 2016р.

435

3 214 597,80

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 
спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення на ПрАТ "Українська міжбанківська валютна біржа", ознайомитись з яким можна на офіційному веб-сайті біржі: 

www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання заявок: до 18:00 29.06.2016р. 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"
1)  умови поставки залізницею: Продавець передає скраплений газ виробництва Гнідинцівського ГПЗ на умовах EXW  -  Гнідинцівський ГПЗ(Інкотермс - 2010). 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.:



�����Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, �факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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В провадженні судді Бердянського міськрайонного
суду Ліхтанської Н.П. знаходиться цивільна справа за по-
зовом ПАТ «Універсал Банк» до Теслєва Костянтина Гри-
горовича, Теслєвої Світлани Зенонівни про стягнення
заборгованості. Судовий розгляд справи призначено на
09 годину 00 хвилин 21 липня 2016 року в приміщенні
Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запо-
різька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб.
502.

Суд викликає як відповідачів Теслєва Костянтина Гри-
горовича, Теслєву Світлану Зенонівну.

У разі неявки відповідачів, справа буде розглянута за
наявними в ній матеріалами. 

Суддя Н.П. Ліхтанська

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, каб.202)
розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «АБ «Експрес-Банк» до Серовацького Ар-
тема Сергійовича про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі 219/2326/2016-ц — Серовацький
Артем Сергійович, зареєстрований та проживає за адресою:
Донецька область, м. Сіверськ, вул. Піонерська, 24, викли-
кається на  09 годину 00 хвилин 23 червня 2016 року до суду
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він по-
винен повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута у його відсутність.

Суддя Т.В. Давидовська

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає Литвинова Юрія Петровича, Литвинову Олену Юрі-
ївну як відповідачів в судове засідання для розгляду
цивільної справи ЄУ № 420/44/16-ц (провадження
№2/420/277/16) за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Литви-
нова Юрія Петровича, Литвинової Олени Юріївни про стяг-
нення заборгованості, яке відбудеться 29 червня 2016 року
о 15 годині 20 хвилин (резервна дата судового засідання
— 04 липня 2016 року о 15 годині 20 хвилин) у приміщенні
Новопсковського районного суду за адресою: Луганська
область, смт Новопсков, вул. Українська, 28.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розгля-
датиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя Ю.О. Бондар

Вугледарський міський суд Донецької області (85670,
м. Вугледар, вул. Трифонова, 22) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ Комерційний Банк «Приватбанк»
до Омел’яненко О.В. про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Омел’яненко Олександр Володи-
мирович, 21.10.1981 року народження, зареєстрований:
Донецька область, м. Вугледар, вул. Трифонова, 16/16.

Справу призначено до розгляду на 09.30 годину 24
червня 2016 року. Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття відповідач повинен повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя С.І. Жамбровський

Хапланов Григорій Геннадійович, 12.12.1972 р.н., ос-
таннє відоме місце проживання якого: Донецька обл., м.
Харцизьк, вул. Щербакова, буд. 47, викликається до До-
бропільського міськрайонного суду Донецької області
як відповідач по цивільній справі № 227/1388/16-ц за по-
зовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Хапланова Григорія Генна-
дійовича про стягнення заборгованості. Судове
засідання відбудеться 23.06.2016 року о 09:00 год. в
приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. До-
бропілля, вул. Банкова, 39А. У разі неявки відповідача
до суду справу буде вирішено на підставі наявних у ній
даних чи доказів. 

Суддя Корнєєва В.В.

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя викликає

Федотова Михайла Вікторовича, 21.06.1969 року народ-

ження, в судове засідання по кримінальному провад-

женню № 1-кп/331/20/2016 за обвинуваченням

Федотова Михайла Вікторовича у вчиненні злочинів, пе-

редбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК Ук-

раїни, яке відбудеться 01.08.2016 року о 10 годині 00

хвилин в приміщенні суду за адресою: місто Запоріжжя,

вулиця Олександрівська, 6, зал № 1. 

Суддя Беклеміщев О.В.

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя викликає

Очеретька Ігоря Валерійовича, 09.08.1970 року народ-

ження, в судове засідання по кримінальному провад-

женню № 1-кп/331/20/2016 за обвинуваченням

Очеретька Ігоря Валерійовича у вчиненні злочинів, пе-

редбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК Ук-

раїни, яке відбудеться 01.08.2016 року о 10 годині 00

хвилин в приміщенні суду за адресою: місто Запоріжжя,

вулиця Олександрівська, 6, зал № 1. 

Суддя Беклеміщев О.В.

Київський районний суд м. Харкова викликає Григор’єва
Олександра Володимировича та Григор’єву Ірину Олексан-
дрівну, які зареєстровані за адресою: Дніпропетровська
обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Ковалевича, 4, кв. 3, як
відповідачів в справі за позовом ПАТ «Фідобанк» до Гри-
гор’єва О.В., Григор’євої І.О., Лісковського С.Ф. про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором в судове
засідання під головуванням судді Діденко С.А. на 04 липня
2016 р. на 10.00 год. за адресою: м. Харків, вул. Валенти-
нівська, 7-б, каб. 21. У разі неявки осіб, які викликаються,
справу буде розглянуто у їх відсутність на підставі наявних
доказів. Якщо явка неможлива з поважних причин, особа,
яка викликається, зобов’язана повідомити про це суд за-
вчасно. 

Суддя Діденко С.А.

Канівський міськрайонний суд викликає як відпові-
дача Годуадзе Гамлета по справі № 697/1044/16-ц за по-
зовом Юрченко Лесі Петрівни до Годуадзе Гамлета про
розірвання шлюбу в судове засідання, яке відбудеться
01 липня 2016 року о 10 год.00 хв. та 04 липня 2016 року
о 10 год.00 хв. в приміщенні суду за адресою: Черкаська
область, м. Канів, вул. Успенська, 22 (Леніна, 88).

Після опублікування оголошення в пресі відповідач
вважається повідомленим про час і місце розгляду
справи. У разі неявки відповідача справа розглядати-
меться за наявними матеріалами на підставі ст. 169 ЦПК
України.

Суддя Г.С. Русаков

Білокуракинський районний суд Луганської області 
викликає в судове засідання як відповідача по справі 
№ 409/2177/15-ц за позовом ПАТ КБ «ВіЕйБі Банк» до
Скиби Геннадія Володимировича про стягнення заборго-
ваності.

Судове засідання відбудеться 21.06.2016 року о 08.00
год. (резервна дата на 29.06.2016 року о 08.00 год.) в залі
суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Шевченка, 2.

Викликається відповідач Скиба Геннадій Володимиро-
вич, останнє місце реєстрації: вул. Садова, буд. 27, с. Ус-
пенка, Лутугинський район, Луганська область.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто
за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О.Ю.

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідомляє, що вважаються втраченими на-
ступні бланки: обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів, серія АІ: 7464466, 8002051,
8883416, 7437041, 8661280, 7455825; серія АЕ: 6160639, 6160642, 5478722-
5478723, 6163778, 6163779; Зелена Картка Європа: 10893134, 11482502;
добровільне страхування відповідальності за оплату наданих послуг під
час поїздки за кордон: 2080826, 2169556, 2169569-2169570, 2093200-
2093201, 2093236-2093237, 2093275, 2126785, 2019400, 2158878-2158884,
2158896-2158897, 2158902-2158904, 2158908, 2158933, 2158954, 2093153,
2057849, 2115105, 2115506-2115507, 2094932, 2103542, 2120902-2120903,
2081078, 2082844, 1895109-1895115, 2075840, 2076000, 2076278, 2113837-
2113838, 2114021-2114023, 2139862, 2113734-2113740, 2113861, 2139743,
2139747, 2067877, 2067882-2067883, 2067888, 2067892, 2137967, 2067949,
2067898, 2138765, 2099780, 2099785, 2078774, 2078705, 2100137-2100138,
2100339, 2100341-2100344, 2100348, 2100352-2100353, 2100450, 2100818,
2128301, 2128365-128368, 2100670, 2086942, 2100614-2100617, 2168882,
2139981, 2059673-2059677, 1969183,1983789,2006984, 2073707, 2073887,
879475, 2136240.

Звенигородський районний суд Черкаської області
викликає в судове засідання Теліженко Світлану Па-
влівну, 26 травня 1963 року народження, останнє відоме
місце проживання: м. 3венигородка, вул. Чкалова, 16-А,
Черкаської області, як відповідачку у цивільній справі за
позовом Коски Руслани Володимирівни до Теліженко
Світлани Павлівни про стягнення боргу, яке відбудеться
30 червня 2016 року о 10.00 годині в приміщенні Звени-
городського районного суду Черкаської області за ад-
ресою: Черкаська обл., м. Звенигородка, пр-т Шевченка,
12а. У разі неявки до суду справа буде розглянута на під-
ставі наявних у ній доказів згідно з ч. 9 ст. 74, ст. 169
ЦПК України.

Суддя Т.М. Кравченко

Токмацький районний суд Запорізької області викли-
кає в судове засідання, яке відбудеться 23 червня 2016
року о 08.30 годині в приміщенні Токмацького район-
ного суду Запорізької області за адресою: Запорізька
область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28, Бай-
дачного Євгена Павловича, (останнє відоме місце про-
живання: 87210, Донецька область, Старобешівський
район, село Мар’янівка, вул. 60 років Жовтня, буд. 14)
як відповідача в цивільній справі № 328/1699/16-ц за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоц-
банк» до Байдачного Євгена Павловича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Суддя Петренко Л.В.

Бериславський районний суд Херсонської області ви-
кликає Висоцьку Наталію В’ячеславівну, 02.01.1958 року
народження, у якості обвинуваченого у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27,
ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України. Слухання
справи призначено на 21.06.2016 року о 09.30 годині,
22.06.2016 року о 09.30 годині, 23.06.2016 року о 09.30
годині в приміщенні Бериславського районного суду
Херсонської області за адресою: м. Берислав, вул. Цен-
тральна, 249, тел. (05546) 7-37-57. Наслідки неприбуття
обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України.

Суддя Р.Р. Волошин

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Луганську міську раду, яка знахо-
диться за адресою: м. Луганськ, вул. Коцюбинського, 14,
по цивільній справі № 2/431/720/16 за позовом Овчин-
нікова Петра Володимировича до Луганської міської
ради про визначення додаткового строку для прийняття
спадщини.

Судове засідання по справі відбудеться 23 червня
2016 року о 09 годині 30 хв. в приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38а.

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

Суддя О.М. Березка

Білоцерківський міськрайонний суд (09100, м. Біла
Церква, вул. Турчанінова, 7, зал судового засідання № 6
(суддя Кошель Б.І.) викликає в суд як відповідача Ря-
бушко Сергія Петровича, 26.02.1970 р.н. по цивільній
справі № 357/3679/16-ц 2/357/1827/16 за позовом ПАТ СК
«Українська страхова група» до Рябушко Сергія Петро-
вича про відшкодування шкоди на 11 липня 2016 poкy o
10 год. 00 хв.

У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута
за  вашої відсутності на підставі наявних у справі доказів.

З опублікуванням у пресі оголошення про виклик від-
повідач вважається повідомленим про час та місце роз-
гляду справи згідно з вимогами ст. 74 ЦПК України.

Суддя Кошель Б.І.

Глибоцький районний суд Чернівецької області викли-
кає Кройтор Олександра Костянтиновича як відповідача 
по цивільній справі № 715/829/16-ц, провадження 
№ 2/715/449/16, за позовною заявою Публічного акціонер-
ного товариства «Укрсоцбанк» до Кройтор Олександра
Костянтиновича про стягнення заборгованості у судове за-
сідання 01.07.2016 року о 10 год. 00 хв. в залі судового за-
сідання Глибоцького районного суду Чернівецької області.

Останнє відоме місце проживання Кройтор Олександра
Костянтиновича за адресою: вул. Гомельська, 1б, смт Гли-
бока Глибоцького району Чернівецької області.

У разі неявки відповідача справа буде розглядатися за
наявними матеріалами в заочному порядку.

Суддя Цуренко В.А.

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду
Донецької обл. знаходиться справа 2/243/2434/2016
за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Степанцової О.А.
про стягнення боргу.

Розгляд відбудеться 21.06.16 р. о 08.00 год. та
23.06.16 р. о 08.30 год. у Слов’янському міськрай-
суді по вул. Добровольського, 2, м. Слов’янськ.

Явка відповідача Степанцової Олени Анатоліївни,
09.02.71 р.н., місце реєстрації: Донецька обл.,
м. Горлівка, вул. Гречнєва, 18/282, обов’язкова. У
разі неявки справу буде розглянуто без її участі

При собі мати паспорт.
Суддя І.М. Мінаєв

Дарницький районний суд м. Києва викликає обвинува-
ченого Ільїна Едуарда Миколайовича, 04.05.1968 року на-
родження (останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул.
Лятошинського, 8, кв. 43) у вчиненні злочинів, передбаче-
них ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, у судове засідання,
яке відбудеться 22 червня 2016 року о 15 год. 30 хв. Явка
до суду є обов’язковою!!! При собі необхідно мати паспорт
або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в
приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Севастополь-
ська, 7/13, каб. 16, під головуванням судді Рудюк О.Ю.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення
вважається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватися за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового провадження.

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільну справу за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Універсал Банк» до Мішустіна Артема
Вікторовича, Мішустіної Наталії Сергіївни про стягнення
заборгованості, місце проживання яких невідомо, викли-
каються на 08.07.2016 р. о 10.30 год. до суду, каб. №3,
для участі у розгляді справи по суті: 234/7673/16-ц.

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 В. В. Літовка

Святошинський районний суд м. Києва викликає 
гр. Єрмілову Людмилу Олександрівну, зареєстровану: 
м. Луганськ, вул. Комбайна 104А, гр. Шейко Олексія Ми-
колайовича, зареєстрованого: м. Київ, вул. Гродненська,
19 А, в судове засідання щодо розгляду цивільної справи
№2/759/2869/16 за позовом Баркарь Александра до Єр-
мілової Л.О., Шейка О.М. про визнання недійсними до-
говорів купівлі-продажу, що відбудеться 04 серпня 2016
року о 12 год. 00 хв.

Просимо гр. Єрмілову Л.О., Шейко О.М. з’явитися до
Святошинського районного суду м. Києва за адресою:
м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А, зал № 3, з собою мати
документ, який посвідчує особу.

Суддя Величко Т. О.

Євтушенко Валерій Олександрович, 08.05.1962 р.н., 
останнє відоме місце проживання якого: Донецька обл., 
м. Харцизьк, вул. Сібірська, буд. 42, та Євтушенко Надія
Михайлівна, 24.08.1961 р.н., останнє відоме місце прожи-
вання якої: Донецька область, м. Харцизьк, вул. Сібірська,
буд. 42, викликаються до Добропільського міськрайонного
суду Донецької області як відповідачі по цивільній справі
№ 227/236/16-ц за позовом ПАТ «Універсал Банк» до Єв-
тушенка Валерія Олександровича, Євтушенко Надії Михай-
лівни про стягнення заборгованості. Судове засідання
відбудеться 22.06.2016 року о 09:00 год. в приміщенні суду
за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Бан-
кова, 39А. У разі неявки відповідача до суду справу буде
вирішено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Корнєєва В.В.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жов-
тня), 4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укр -
соцбанк» до Лян Вячеслава Дикмановича про стягнення
заборгованості. Відповідач по справі Лян Вячеслав Дик-
манович (зареєстрований за адресою: 08301, м. До-
нецьк, вул. Пухова, 35/32), викликається на 24 червня
2016 року на 10-00 год. до суду, каб. № 8, для участі у
розгляді справи по суті.

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

Суддя Челюбєєв Є. В.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа за заявою
Публічного акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро»
до Червякова Юрія Михайловича про поновлення строку
для пред’явлення виконавчого документа до виконання.

Суд викликає відповідача Червякова Юрія Михайловича
в судове засідання, яке відбудеться 23.06.16 року об 11-
00 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду
за адресою: Запорізька область, м.Бердянськ, вул. Кон-
сульська, 64, каб.506. Суддя Ревуцький С.І., тел. (код
06153) 3-51-09. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки
справа буде розглянута за наявними матеріалами в заоч-
ному порядку.

Суддя С. І. Ревуцький

У зв’язку з нерентабельністю ліквідується Мале
Приватне Підприємство «Таймир», код 20981170,
розташоване в Одеській області, в м. Чорноморську,
на проспекті Миру, в буд. 14-В. Рішення про ліквіда-
цію №1/2016 від 02.06.2016 р. внесене в ЄДР 2 чер-
вня 2016 р. в Чорноморському міськвиконкомі, буд.
33, каб.108. Згідно з рішенням, ліквідатор — Павлюк
Леонтій Михайлович — засновник - власник МПП
«Таймир».

Претензії по ліквідації приймаються протягом 61
дня з дня публікації оголошення за адресою МПП
«Таймир».

Оболонський районний суд м. Києва викликає Іг-
натенка Ігоря Юрійовича як відповідача по цивільній
справі № 2/756/2866/16 за позовом Сердюк Люд-
мили Олександрівни до Ігнатенка Ігоря Юрійовича
про визнання особи такою, що втратила право ко-
ристування житловим приміщенням, на 25 липня
2016 року на 16-10 годин.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб.18,
суддя К.А. Васалатій.

Наслідки неявки в судове засідання особи, яка
бере участь у справі, передбачені ст.ст. 169, 170 ЦПК
України, ст. 185-3 КпАП України.

Ірпінський міський суд Київської області викликає
Бринька Андрія Вікторовича по справі за позовом ТзОВ
«Аверс-Сіті» до Бринька Андрія Вікторовича про розір-
вання договорів в судове засідання, яке відбудеться 11
липня 2016 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні Ірпін-
ського міського суду за адресою: м. Ірпінь, вул. Міне-
ральна, 7. У разі неявки справу буде розглянуто у
відсутність відповідача. У зв’язку з розміщенням оголо-
шення в газеті учасники процесу вважаються належним
чином повідомленими про час та місце розгляду справи.

Суддя Д. С. Кухленко

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає відповідача Кописова Кирила Ігоро-
вича, 30.04.1986 р.н., м. Луганськ, кв. Щербакова,
3/9, в судове засідання по цивільній справі 
№ 409/1209/16-ц за позовом Кописової Юлії Вікто-
рівни про розірвання шлюбу, що відбудеться
21.06.2016 року о 09 год. за адресою: 92200, смт Бі-
локуракине, пл. Шевченка, 2.

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

Суддя В. Г. Скворцова

Дзержинський міський суд Донецької області
(85200, м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50
років Жовтня), 4) розглядає цивільну справу за по-
зовом ПАТ «Укр соцбанк» до Бойко Наталі Олексан-
дрівни про стягнення заборгованості. Відповідачка по
справі Бойко Наталя Олександрівна (зареєстрована
за адресою: 83110, м. Донецьк, вул. Роздольна, 4/2)
викликається на 24 червня 2016 року на 10.00 год.
до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття,
відповідачка повинна повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута за її відсут-
ності.

Суддя Є.В. Челюбєєв

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання, яке відбудеться 21 чер-
вня 2016 року о 13.30 годині в приміщенні
Токмацького районного суду Запорізької області за
адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Воло-
димирська, буд. 28, Сойкіна Анатолія Павловича
(останнє відоме місце проживання: 71701, Запо-
різька область, м. Токмак, вул. Куйбишева, буд. 36,
кв. 78) як відповідача в цивільній справі №
328/2203/16-ц за позовом Гайдай Олени Василівни
в особі представника адвоката Маляр Наталії Воло-
димирівни до Сойкіна Анатолія Павловича про ви-
знання права власності на нерухоме майно.

Суддя Петренко Л.В.

Чернігівський районний суд Запорізької області
викликає в судове засідання, яке відбудеться 29
червня 2016 року о 13.00 годині в приміщенні Чер-
нігівського районного суду Запорізької області за
адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул.
Соборна, буд. 391, Смирнова Дмитра Володимиро-
вича, зареєстрованого за адресою: Донецька об-
ласть, м. Кіровське, вул. Шевченка, 17/30, Смирнову
Марину Володимирівну, зареєстровану за адресою:
Донецька область, м. Кіровське, м-н Молодіжний,
96/62, як відповідачів по цивільній справі 
№ 329/398/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Смирнова Дмитра Володимировича, Смирнової Ма-
рини Володимирівни про стягнення заборгованості.

Суддя Н.М. Пода

Хмельницький міськрайонний суд повідомляє, що цивільна

справа за позовом Публічного акціонерного товариства «Укр -

Сиббанк» до Лукутіної (Ахмад) Дарини Олегівни, Ахмад Абдуль-

хаді, Лукутіної Ірини Іванівни про стягнення заборгованості

призначена до розгляду на 30.06.2016 року о 16 год. 00 хв. за

адресою: м. Хмельницький, вул. Г. Майдану, 54, каб. 304, 3 по-

верх.

Явка в судове засідання Ахмад Абдульхаді, Лукутіної Ірини

Іванівни обов’язкова.

Суддя О.В. Мазурок
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 19 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +17 +22    +27 +32
Житомирська +13 +18    +25 +30
Чернігівська +17 +22    +25 +30
Сумська +17 +22    +25 +30
Закарпатська +11 +16    +26 +31
Рівненська +11 +16    +26 +31
Львівська +11 +16    +23 +28
Івано-Франківська +11 +16    +23 +28
Волинська +11 +16    +25 +30
Хмельницька +11 +16    +26 +31
Чернівецька +11 +16    +23 +28
Тернопільська +11 +16    +24 +29
Вінницька +12 +17    +25 +30

Oбласть Нiч          День
Черкаська +17   +22   +27  +32
Кіровоградська +17   +22   +27  +32
Полтавська +17   +22   +28  +33
Дніпропетровська +17   +22   +29  +34
Одеська +17   +22   +27  +32
Миколаївська +17   +22   +29  +34
Херсонська +17   +22   +30  +35
Запорізька +17   +22   +30  +35
Харківська +17   +22   +29  +34
Донецька +17   +22   +30  +35
Луганська +17   +22   +30  +35
Крим +17   +22   +30  +35
Київ +19   +21   +27  +29

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

У Запоріжжі змагалися
рятувальники 

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

ПЕРЕВІРКА БОЄЗДАТНОСТІ. Чемпіонат України з пожежно-при-
кладного спорту відкрився хвилиною мовчання — учасники вшанува-
ли колег, які загинули під час виконання професійних обов’язків: Юрія
Рудого — начальника ДПРЧ-48 по охороні міста Рава-Руська; Андрія
Вненкевича — начальника караулу ДПРЧ-17 по охороні міста Жовква;
Богдана Юнка — пожежника ДПРЧ-17 та всіх інших героїв-рятуваль-
ників, які загинули в недавніх трагедіях.

У перший день чемпіонату спортсмени-рятувальники добре попра-
цювали заради загально-
го результату та майбут-
ньої перемоги. Тож, за
підсумками пожежної ес-
тафети 4х100 метрів з ре-
зультатом 58 секунд пер-
ше місце посіла команда
Львівського ДУ БЖД. З
різницею в 2,02 секунди
«срібло» отримала коман-
да з Києва, «бронзу» —
збірна Запорізької області
з результатом 60,12 се-
кунди.  Прикметно, що цього року спортсмени-пожежники під час  ос-
таннього етапу естафети мали змогу випробувати вогнегасники віт-
чизняного виробництва, які виготовило ТОВ «Хладар-Техсоюз» у ме-
жах спонсорської підтримки чемпіонату України з ППС. «Ці вогнегас-
ники пройшли випробування, їхня якість цілком відповідає вимогам
сьогодення. 

Далі на учасників змагань чекали  також не менш складні спортивні
випробування: підйом по висувних драбинах у вікно третього поверху,
подолання стометрової смуги з перешкодами тощо. Усі переможці
XXIV чемпіонату України з пожежно-прикладного спорту визначилися
вчора після останнього етапу спортивних випробувань — бойового
розгортання. Загалом участь у змаганнях взяли 26 команд із 22 об-
ластей України, міста Київ і вищих навчальних закладів системи
ДСНС. Мета цих змагань — підвищення боєздатності підрозділів ГУ
ДСНС України, популяризації пожежно-прикладного спорту серед
особового складу та населення, а також комплектування збірної ко-
манди України найкращими спортсменами.

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

Футбол — командний вид
спорту, однак у цьому

заголовку немає помилки.
Адже, при всій повазі до Ми-
хайла Івановича, його прови-
на в тому, що сталося, оче-
видна. Адже, щоб згуртувати
колектив з психологією пе-
реможця, на брак якого на-
тякнув Фоменко після гри з
північноірландцями, тобто
 команду, яка не боїться гра-
ти «першим номером», потрі-
бен фахівець з великої літе-
ри. Тож і волаємо на фран-
цузький манер так, щоб по-
чули у національній федера-
ції: «Шукайте Тренера!». 

Приміром, вінгер збірної
України Андрій Ярмоленко,
який, на жаль, не зміг показа-
ти свої найкращі якості на
цьому чемпіонаті, також
спробував пояснити поразку
команди, яка майже позбави-
ла українців шансів на вихід
до плей-оф.

«Елементарно не знаємо,
що робити з такою обороною.
Ми б’ємося об стінку, та й годі.
Подивився, у нас 60 відсотків
володіння м’ячем, а як злама-
ти — не знаємо, — розводив
руками той, на кого українці
покладали великі сподівання.
— Віддати ініціативу? Ми
вже віддали в матчі з Німеч-
чиною, і що? Там пропустили
зі стандарту, тут знову не
змогли зібратися. Особисто
мені дуже соромно. Не знаю,
як повернутися додому нор-
мально. Такі надії були на цей
турнір. Прикро, дуже прикро.
Їдеш на Євро з одними очіку-
ваннями, а пропускаєш то
там два, то там два», — такі
розмірковування одного з лі-
дерів команди не додають оп-
тимізму. Проте викликають
запитання: «Андрію, невже
тренери вам так нічого й не
пояснили?»

А може, таки пояснювали.
Приміром, головний тренер
збірної України вважає, що
основна причина поразки
 команди від збірної Північної
Ірландії — саме невиконання
футболістами установки на
гру. Про що він і сказав на піс-
ляматчевій прес-конферен-
ції. «Головна причина — від-
сутність колективу на полі.
Багато гравців не виконали
настанови тренерського шта-
бу. Це стосується як оборони,
так і атаки. Північна Ірлан-
дія? В цьому сенсі жодних не-
сподіванок — суперник
з’явився нам таким, яким ми
його і розбирали. Та й цифри
говорять самі за себе: із 16-ти
м’ячів, які вони забили у ква-
ліфікації, дев’ять — зі стан-
дартів. Натомість нам потріб-
но було грати краще  індиві-
дуально», — пояснив поразку
Фоменко.

Наставник команди також
відповів на запитання про
справжній рівень збірної Ук-
раїни. І не покривив душею.
«Тут усе просто: про рівень

команди свідчить місце, яке
вона посіла. Я вже казав: як-
що не виконувати всі вимоги і
не відпрацьовувати на полі на
всі сто, то буде й негативний
результат», — вважає Фо-
менко, зазначивши, що пси-
хологічні проблеми виявили-
ся непереборними.

Утім, аналізуючи перебіг
відбірного циклу, зауважимо:
ніхто тієї психології пере-
можців команді й не прищеп-
лював. Грати на утримання
рахунку, сподіватися на осіч-

ку суперника — так можуть
лише невпевнені в собі невда-
хи.

Зрештою маємо те, що має-
мо. Збірна України першою із
24 команд вилетіла з боротьби
за вихід до плей-оф. Гірше
нині почуваються хіба гол-
ландці, які не пройшли горни-
ло відбору. На даний момент
наша команда — найслабша,
адже навіть ісландці вирвали
нічию у Роналду і компанії,
албанці лише на дев’яностій
хвилині не встояли перед гос-
подарями турніру.

Після програшу німцям
увесь навколофутбольний за-
гал намагався підтримати на-
шу збірну. А ті півгодини
якісного футболу, які проде-
монстрували підопічні Ми-
хайла Фоменка, вселяли на-
дію. Однак усе це виявилося
романтичним човном, який
розбився об північноірланд-
ський побут. 

Після стартової поразки від
збірної Німеччини Михайло
Фоменко зробив лише одну
заміну — шанс проявити себе
на вістрі атаки отримав Євген
Селезньов. Тим часом  його
колега по тренерському  цеху
Майкл О’Ніл залишив на лаві
запасних одразу п’ятьох ви-
конавців, які розпочинали
матч із Польщею. Серед них
опинився і кращий бомбар-
дир британської команди у
відборі європейської першос-
ті — Лафферті.

Матч розпочався без роз-
відки, адже обом збірним
втрачати було нічого. Вже на
четвертій хвилині Даллас
дальнім ударом перевірив
пильність П’ятова, і наш во-
ротар продемонстрував усім,
що повністю готовий до ак-
тивних дій суперників і шу-
мового пресингу британських
уболівальників. Україна від-
повіла атакою лівим флангом:
Селезньову не вистачило
кількох метрів, аби дотягну-
тися до прострільної передачі
Шевчука.

Загалом половина першого
тайму пройшла за низької
 командної швидкості під час
побудови атак. Можна згада-
ти прохід Ярмоленка і момент
у Селезньова, якому не вис-
тачило міліметрів, аби зам-
кнути флангову передачу від
партнера. Також пригадуєть-
ся постріл Ракицького з 35-ти
метрів — чітко в руки МакГо-

верна. Північна Ірландія та-
кож не нехтувала атаками.
Найбільшу небезпеку воро-
там П’ятова становили пере-
важно стандарти, яким наш
голкіпер до певного часу да-
вав раду.

На початку другого тайму
пішла справжня злива з гра-
дом, і це стало символічним
для британців, які звикли до
такої погоди. На 49-й хвилині
МакОлі підключився до стан-
дартного положення на даль-
ній стійці й переправив м’яч
у сітку воріт. Українці кину-
лися відіграватися, але Мак-
Говерн впорався з ударом го-
ловою у виконанні Селезньо-
ва. На 58-й хвилині арбітр ви-
рішив зупинити поєдинок че-
рез жахливі погодні умови,
але й це не допомогло нашим
футболістам опанувати себе.

На 71-й хвилині шанс зрів-
няти рахунок був у Ковален-
ка. Віктор опинився першим
на підборі після скидання го-
ловою Селезньова, але уда-
ром з 18-ти метрів не влучив
у верхній кут. В останні 15
хвилин гри «синьо-жовті»
спробували влаштувати
щось на кшталт останнього
штурму. МакГоверн, зокре-
ма, витягнув м’яч після даль-
нього удару Ярмоленка. Але
проведенню швидкісних атак
заважало вологе поле. Невда-
лими виявилися і кадрові
зміни від нашого тренерсько-
го штабу. Майже всі питання
зняв другий пропущений
м’яч. А на чисту формаль-
ність останній матч у групі С,
який збірна України проведе
21 червня проти команди По-
льщі, перетворився після ні-
чиєї між німцями та поляка-
ми. Прикро. Однак шукати-
мемо… 

Шукайте Тренера!
ЄВРО-2016. Збірна України першою вилетіла 
з чемпіонату Європи

Прикметно, що цього року
спортсмени-пожежні під
час  останнього етапу
естафети мали змогу
випробувати вогнегасники
вітчизняного виробництва.

ТАБЛО «УК»
Євро-2016. Група С
Україна — Північна Ірландія — 0:2
Голи: МакОлі (49), МакГінн (90+6)
Німеччина — Польща — 0:0

План на гру не спрацював? А яким він був?

Після програшу німцям увесь
навколофутбольний загал намагався
підтримати нашу збірну. А ті півгодини
якісного футболу, які продемонстрували
підопічні Михайла Фоменка, вселяли
надію. Однак усе це виявилося
романтичним човном, який розбився 
об північноірландський побут. 
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Наступний номер «Урядового кур’єра» 
вийде 22 червня 2016 року


