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Міністр закордонних справ Словаччини про 
ратифікацію Угоди про асоціацію з Євросоюзом 

«Рухаємося вперед — жодного кроку назад»
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр доручив міністрам розробити конкретні пропозиції 
для розвитку національної економіки, бізнесу, а також знищення корупції

Катерина МАЦЕГОРА, 
«Урядовий кур’єр»

Прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман не здивував мі-

ністрів нагадуванням про прі-
оритет роботи Кабінету Міні-
стрів, який означив словоспо-

лученням «створення нормаль-
них умов для ведення бізнесу». 
Так само ні для кого не стала 
секретом залежність нормаль-
ної якості життя українців від 
ефективних заробітків націо-
нальної економіки. Перед тим 
як означити порядок денний, 

глава уряду згадав і про попу-
лістські заклики, мовляв, ни-
ні слід витрачати із кошторису 
держави чимало грошей на різ-
ні сфери розвитку життя кра-
їни.

«Ми зіткнулися зі складною 
ситуацією в економічній сфе-

рі, однак нині з’явилися пер-
ші ознаки зростання економіки. 
Ми можемо витрачати стіль-
ки коштів, скільки заробляє-
мо, потім направляти ресур-
си на збільшення соціальних 
стандартів, заробітних плат, — 
прояснив ситуацію Володимир 

Гройсман. — Праця українців 
недооцінена. Тому реформа за-
робітної плати має бути одним 
із наших пріоритетів». Саме то-
му він закликав міністрів сфор-
мувати та спільно внести 
до Верховної Ради від-
повідний законопроект. 
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Суддів-хабарників 
звільнятимуть негайно

СУДОЧИНСТВО. Президент України Петро Порошен-
ко підписав Закон України «Про судоустрій і статус суддів», 
повідомляє прес-служба глави держави. Цей нормотвор-
чий акт покликаний імплементувати оновлені конституційні 
засади, чинити правосуддя для забезпечення незалежнос-
ті та деполітизації судової влади, запровадити нові засади 
формування суддівського корпусу, посилити громадянський 
контроль за доброчесністю та етичністю представників суд-
дівського корпусу.

Закон удосконалює процедуру кваліфікаційного оцінювання 
всіх суддів. Його проводитимуть за критеріями компетентнос-
ті, професійної етики й доброчесності. Суддів призначатимуть 
виключно за результатами публічного конкурсу. На посаду суд-
ді може претендувати громадянин України не молодший 30 та 
не старший 65 років, який має вищу юридичну освіту й стаж 
професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ять років 
і який володіє державною мовою. У законі закріплено й нову 
підставу для звільнення судді з посади — коли він не може під-
твердити легальність джерел походження доходів і майна.
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ЦИТАТА ДНЯ

МІРОСЛАВ ЛАЙЧАК:

ЦИФРА ДНЯ

2,4 млрд грн    
надано з бюджету України 

на енергоощадні заходи

«Певен, що уряд 

Нідерландів не заблокує 

процес політичної 

асоціації й економічної 

інтеграції 

між ЄС і Україною».

Кому потрібне 
крадене вугілля?

ЕКСКлюЗИВ

Глухівський міський 
голова Мішель 
Терещенко вважає, 
що патріотичні мери 
можуть змінити Україну

Цього року на ремонт 
важливих дорожніх 
об’єктів Харківської 
області держава надала 
101,5 мільйона гривень

ДОРОЖНІЙ КОНТРОлЬ

4
ПО ТОЙ БІК. У самопроголошеній «ЛНР» гине колись потужна 
і прибуткова галузь
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�кАБІНЕТ МІНІСТрІв укрАЇНи
ПоСТАНовА

від 6 липня 2016 р. № 414
київ

Про затвердження бюджету Фонду 
загальнообов’язкового державного 
соціального страхування на випадок 

безробіття на 2016 рік
кабінет Міністрів україни ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити бюджет Фонду загальнообов’язкового державного соці-
ального страхування на випадок безробіття на 2016 рік, що додається.

2. рекомендувати правлінню Фонду загальнообов’язкового державного
соціального страхування на випадок безробіття вжити заходів до економ-
ного та раціонального використання коштів, передбачених на утримання
Фонду.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТвЕрдЖЕНо
постановою кабінету Міністрів україни

від 6 липня 2016 р. № 414

БЮДЖЕТ 
Фонду загальнообов’язкового державного соціального

страхування на випадок безробіття на 2016 рік

__________ 
* витрати за договорами, укладеними відповідно до Закону україни «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безро-
біття» у редакції, що діяла до 1 січня 2013 року.

** витрати на виплату пенсії, достроково призначеної відповідно до Закону
україни «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на ви-
падок безробіття» у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року.

�����Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, �факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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костянтинівський міськрайонний суд донецької об-
ласті (85110, м. костянтинівка донецької області, 
пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу 
№ 233/1731/16-ц за позовом ПАТ «укрсоцбанк» до Гец-
ман р.в., Гецман І.в. про стягнення заборгованості. від-
повідач у справі Гецман роман володимирович, 03
квітня 1977 р.н., останнє відоме місце проживання: до-
нецька область, с. Свердлове, м. Макіївка, вул. Г. Ста-
лінграда, буд. 5-5; відповідач Гецман Ірина
володимирівна, 22 серпня 1983 р.н., останнє відоме
місце проживання: донецька область, с. Свердлове, 
м. Макіївка, вул. Гер. Сталінграда, буд. 5-5, виклика-
ються до суду на 13 год. 00 хв. 23 серпня 2016 року
(корп. № 2, каб. № 21) для участі у розгляді справи по суті.

відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. у разі неприбуття відповідачі по-
винні повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за їх відсутності.

Суддя О. В. Каліуш

Тиврівський районний суд викликає в судове засі-
дання як відповідача Порощука руслана вікторовича, ос-
таннє відоме місце проживання: м. Гнівань, вул.
Піддубного, 78 Тиврівського р-ну, вінницької обл., по
справі № 145/1012/16-ц за позовом Порощука вадима
руслановича до Порощука руслана вікторовича про по-
збавлення батьківських прав та стягнення аліментів, яке
відбудеться 16.08.2016 р. о 09.00 год. в приміщенні Тив-
рівського районного суду вінницької області за адресою:
вул. Шевченка, 3, смт Тиврів Тиврівського району він-
ницької області, 23300.

відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. у разі неприбуття відповідач по-
винен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутності на підставі на-
явних у справі доказів.

Суддя А. Г. Мазурчак

краматорський міський суд донецької області (84000,
донецька область, м. краматорськ, вул. Маяковського, 21)
розглядає цивільну справу за позовною заявою ПАТ «уні-
версал Банк» до кирпиченка Сергія євгеновича, кирпиченко
Ірини яківни про стягнення боргу за кредитним договором.
На судове засідання по справі, яке призначено на 20 липня
2016 року на 08.00 годину (каб. № 26), викликаються як від-
повідачі:

кирпиченко Сергій євгенович, 01.10.1972 року народ-
ження, уродженець: м. Макіївка, донецька область;

кирпиченко Ірина яківна, 18.07.1968 року народження,
уродженка: с. Березняки Черкаського району Черкаської об-
ласті, останнє відоме місце їх мешкання: донецька область,
м. Макіївка-92, вул. Садова, б. 40.

відповідачам пропонується надати до вищевказаної дати
письмові заперечення щодо позову та посилання на докази,
якими вони обґрунтовуються. у випадку неприбуття відпо-
відачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у їх відсутність.

Суддя Лутай А. М.

Лохвицький районний суд Полтавської області викли-
кає Новікову Надію Михайлівну, 07.10.1969 року народ-
ження, останнє відоме місце проживання: м. Заводське,
вул. Лісна-24 Лохвицького району Полтавської області,
Сергієнко Ірину Миколаївну, 13.01.1969 року народ-
ження, мешканка: м. Заводське, вул. виноградна-13
Лохвицького району Полтавської області, як відповідачів
у цивільній справі за позовом представника позивача за
довіреністю Сафіра Ф. о. в інтересах Публічного акціо-
нерного товариства комерційного банку «ПривАТБАНк»
до Новікової Надії Михайлівни, Сергієнко Ірини Микола-
ївни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 20 липня 2016 року о
08.30 годині.

в разі неявки відповідачів справа буде розглядатися
за їхньої відсутності на підставі наявних у ній матеріалів.

Адреса суду: Полтавська область, м. Лохвиця, вул. Пе-
ремоги, 8, каб. № 6.

Суддя Я. С. Сегет

Артемівський міськрайонний суд донецької
області (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом Тов «Бахмут
Енергія» до дудки Юрія Петровича про стяг-
нення заборгованості за теплову енергію.

відповідач у справі: дудка Юрій Петрович,
останнє відоме суду місцезнаходження: 84500,
донецька область, м. Бахмут, вул. Ціолков-
ського, буд. 7, кв. 28, викликається на 20 липня
2016 р. о 10 год. 00 хв. до суду (каб. №203) для
участі у розгляді справи по суті.

відповідачу пропонується надати свої запе-
речення на позов та докази. у випадку немож-
ливості прибуття відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки. За інших
обставин розгляд справи відбудеться за його
відсутності.

Суддя Дубовик Р. Є.

Артемівський міськрайонний суд донецької
області (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом ПАТ «укрсоц-
банк» до Савчука Михайла валентиновича про
стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром.

відповідач по справі: Савчук Михайло вален-
тинович (адреса, вказана у позові: вул. Бере-
гова, 23/5, м. єнакієве, донецька область)
викликається на 22.07.2016 року о 10 год. 45 хв.
до суду, кабінет № 307, для участі у розгляді
справи по суті.

відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. у випадку не-
прибуття відповідач повинен повідомити суд
про причину неявки, інакше справа буде роз-
глянута у його відсутність.

Суддя Л. В. Шевченко

Артемівський міськрайонний суд донець-
кої області (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5)
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ
кБ «ПриватБанк» до Бондаренко олени Ана-
толіївни про стягнення заборгованості.

відповідачка по справі: Бондаренко олена
Анатоліївна (адреса: донецька обл., м. Бах-
мут, вул. Ювілейна, 36/59) викликається на
22.07.2016 року о 10 год. 30 хв. до суду, ка-
бінет № 307, для участі у розгляді справи по
суті.

відповідачці пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. у випадку
неприбуття відповідачка повинна повідомити
суд про причину неявки, інакше справа буде
розглянута у її відсутність.

Суддя Л. В. Шевченко

Артемівський міськрайонний суд донець-
кої області (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5)
розглядає цивільну справу за позовом Ток-
міної Світлани василівни до корнюшиної
Алли володимирівни про стягнення аліментів
на дитину.

відповідачка по справі: корнюшина Алла
володимирівна (адреса: донецька обл., м. Бах-
мут, вул. Горького, 39/164) викликається на
21.07.2016 року о 14 год. 00 хв. до суду, кабінет
№ 307, для участі у розгляді справи по суті.

відповідачці пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. у випадку
неприбуття відповідачка повинна повідомити
суд про причину неявки, інакше справа буде
розглянута у її відсутність.

Суддя Л. В. Шевченко

Артемівський міськрайонний суд донець-
кої області (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5)
розглядає цивільну справу за позовом Тов
«Бахмут Енергія» до решетняк Лідії дмит-
рівни про стягнення заборгованості.

відповідачка по справі: решетняк Лідія
дмитрівна (адреса: донецька обл., м. Бах-
мут, вул. Незалежності, 55/1) викликається
на 21.07.2016 року о 13 год. 15 хв. до суду,
кабінет №307, для участі в розгляді справи
по суті.

відповідачці пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. у випадку
неприбуття відповідачка повинна повідомити
суд про причину неявки, інакше справа буде
розглянута у її відсутність.

Суддя Л. В. Шевченко

Артемівський міськрайонний суд донецької
області (м. Бахмут донецької області, вул. Миру,
5) розглядає цивільну справу 2/219/2610/2016
за позовом ПАТ кБ «Приват Банк» до Токарєвої
євгенії Миколаївни про стягнення заборгова-
ності.

відповідачка у справі: Токарєва євгенія Ми-
колаївна, останнє місце реєстрації: 86391, до-
нецька область, м. Жданівка, кв. 1, буд. 5, кв.
69, викликається на 22.07.2016 року о 10.50 го-
дині до суду, каб. №213, для участі у розгляді
справи по суті.

відповідачці пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. у випадку не-
прибуття відповідачка повинна повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде роз-
глядатися у її відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд донецької
області (м. Бахмут донецької області, вул. Миру,
5) розглядає цивільну справу 2/219/2453/2016
за позовом ПАТ кБ «Приват Банк» до Шейки
клавдії Іванівни про стягнення заборгованості.

відповідачка у справі: Шейка клавдія Іва-
нівна, останнє місце реєстрації — 86491, до-
нецька область, єнакіївська міськрада, смт
ольховатка, вул. комсомольська, 41/20, викли-
кається на 22.07.2016 року о 10.35 годині до
суду, каб. №213, для участі у розгляді справи по
суті.

відповідачці пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. у випадку не-
прибуття відповідачка повинна повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде роз-
глядатися у її відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд донецької
області (м. Бахмут донецької області, вул. Миру,
5) розглядає цивільну справу 2/219/2665/2016
за позовом Тов «Бахмут Енергія» до Мартинової
Людмили олександрівни про стягнення забор-
гованості.

відповідачка у справі: Мартинова Людмила
олександрівна, останнє місце реєстрації —
84500, донецька область, м. Бахмут, вул. Ціол-
ковського, 4а/1, викликається на 22.07.2016
року об 11.00 годині до суду, каб. № 213, для
участі у розгляді справи по суті.

відповідачці пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. у випадку не-
прибуття відповідачка повинна повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде роз-
глядатися у її відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд донецької
області (м. Бахмут донецької області, вул. Миру,
5) розглядає цивільну справу 2/219/2791/2016
за позовом ПАТ кБ «Приват Банк» до дронова
Максима Миколайовича про стягнення заборго-
ваності.

відповідач у справі: дронов Максим Мико-
лайович, останнє місце реєстрації — 83080, до-
нецька область, Бахмутський р-н, с. кодема, вул.
кооперативна, 65, викликається на 22.07.2016
року о 10.00 годині до суду, каб. № 213, для
участі у розгляді справи по суті.

відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. у випадку не-
прибуття, відповідач повинен повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде роз-
глядатися у його відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.

Слов’янський міськрайонний суд донецької
області (84112, м. Слов’янськ, вул. доброволь-
ського, 2) розглядає цивільну справу за позо-
вом Панкової M. B. до Гаркуши о. о. про
визнання особи такою, що втратила право ко-
ристування житловим приміщенням.

відповідач: Гаркуша олександр олександро-
вич, останнє місце реєстрації та проживання:
донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Паркова, буд.
1, кв. 68, викликається 18 липня 2016 року о 14
год. 30 хв. до суду для участі у розгляді справи
по суті.

відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. у випадку не-
прибуття відповідач повинен повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута у його відсутність.

Суддя О. В. Неженцева

димитровський міський суд донецької об-
ласті (донецька область, м. Мирноград, вул.
Центральна, буд. 73) викликає Новікову Марину
олександрівну, 11.05.1970 року народження, на
20 липня 2016 року о 15.30 год. як відповідача
у цивільній справі №2/226/330/2016 за позовом
Новікова Юрія вікторовича до Новікової Ма-
рини олександрівни про встановлення факту
проживання однією сім’єю, про визнання права
спільної сумісної власності на майно, про виді-
лення частки співвласника зі спільного майна,
про вселення та встановлення порядку корис-
тування квартирою.

у разі неявки в судове засідання справа буде
розглянута у вашу відсутність на підставі наяв-
них у ній доказів.

Голова суду Т. О. Коваленко

димитровський міський суд донецької
області (донецька область, м. Мирноград,
вул. Центральна, буд. 73) викликає Зоткіна
Антона Андрійовича, 27.08.1988 року народ-
ження, на 21 липня 2016 року о 08.30 год. 
як відповідача у цивільній справі
№2/226/373/2016 за позовом ушкварок Сер-
гія Миколайовича до Зоткіна Антона Андрі-
йовича про відшкодування матеріальної
шкоди, завданої внаслідок вчинення дорож-
ньо-транспортної пригоди.

у разі неявки в судове засідання справа
буде розглянута у вашу відсутність на під-
ставі наявних у ній доказів.

Голова суду Т. О. Коваленко

костянтинівський міськрайонний суд донецької
області (85110, м. костянтинівка донецької обл.,
пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу 
№ 233/2503/16-ц за позовом Смирнової Анжеліки
Геннадіївни до Смирнова Михайла Сергійовича про
розірвання шлюбу.

відповідач у справі - Смирнов Михайло Сергійо-
вич, 20.05.1986 р.н., м. Макіївка донецької області,
вул. Трояновського, буд. 77, кв. 2, викликається до
суду на 21 липня 2016 року о 08.10 годині, каб. 
№ 15, для участі у розгляді справи по суті.

відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. у випадку непри-
буття відповідач повинен повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута за
його відсутності.

Суддя О. С. Малінов

Артемівський міськрайонний суд донецької
області (м. Бахмут донецької області, вул. Миру,
5) розглядає цивільну справу 2/219/2761/2016
за позовом ПАТ кБ «Приват Банк» до Телятни-
кової Світлани Миколаївни про стягнення боргу.

відповідачка у справі: Телятникова Світлана
Миколаївна, останнє місце реєстрації - до-
нецька область, м. Бахмут, вул. Тітова, 17а, ви-
кликається на 22.07.2016 року о 10.30 годині до
суду, каб. №213, для участі у розгляді справи по
суті.

відповідачці пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. у випадку не-
прибуття, відповідачка повинна повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде роз-
глядатися у її відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.

Заводський районний суд м. Миколаєва
ПовТорНо викликає в судове засідання від-
повідача: Садигова Фамила Магаррам-огли
в судове засідання за позовом Садигової
Ганни Миколаївни до Садигова Магаррама-
огли, третьої особи — Служби у справах
дітей Адміністрації Заводського району Ми-
колаївської міської ради, про позбавлення
батьківських прав та стягнення аліментів на
утримання неповнолітньої дитини, на
18.07.2016 р. об 11.00 год. у каб. 17 Завод-
ського районного суду м. Миколаєва по вул.
радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач
вважається повідомленим про час і місце
розгляду справи, і у разі неявки позов може
бути розглянуто за його відсутності.

Суддя C. B. Щербина

 оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення 

Міністр освіти і науки  
ГРИНЕВИЧ Л. М. 

Комітет з питань науки і освіти 

Міністр охорони здоров’я  Комітет з питань охорони 
здоров’я 

Міністр соціальної політики  
РЕВА А. О. 

Комітет з питань соціальної 
політики, зайнятості  
та пенсійного забезпечення 

Міністр фінансів  
ДАНИЛЮК О. О. 

Комітет з питань бюджету  
Комітет з питань податкової  
та митної політики 
Комітет з питань фінансової 
політики і банківської діяльності 

Міністр юстиції  
ПЕТРЕНКО П. Д.  
(відповідно до компетенції) 

Комітет з питань правової 
політики та правосуддя 
Комітет з питань Регламенту  
та організації роботи Верховної 
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Ради України  
 Комітет з питань запобігання  

і протидії корупції 
Комітет з питань державного 
будівництва, регіональної 
політики та місцевого 
самоврядування 
Комітет з питань прав людини, 
національних меншин  
і міжнаціональних відносин 

 

                                                                                                      (тис. гривень) 
Залишок коштів на початок року 353 508,5 
Доходи поточного року — всього: 8 311 020,4 
з них:  
страхові внески 8 280 219 
інші надходження 30 414,5 
кошти державного бюджету на соціальний захист 
працівників, що вивільняються у зв’язку з виведенням з 
експлуатації Чорнобильської АЕС 

386,9 

Усього доходів (разом із залишком коштів  
на початок року) 

8 664 528,9 

Усього видатків 8 573 517,6 
матеріальне забезпечення та соціальні послуги — усього: 7 155 485,9 
допомога по безробіттю, у тому числі одноразова її 
виплата для організації безробітним підприємницької 
діяльності 

6 662 027,2 

допомога на поховання 1 923,7 
комісійна винагорода банкам за здійснення виплат 
матеріального забезпечення 

483,4 

професійна підготовка, перепідготовка та підвищення 
кваліфікації 

228 819,2 

видача ваучерів для підвищення 
конкурентоспроможності деяких категорій громадян 

14 631,2 

організація громадських робіт 76 949,3 

 

                                                                                                      (тис. гривень) 

працевлаштування безробітних шляхом надання дотацій 
роботодавцям* 

2 257,4 

компенсація єдиного внеску роботодавцям 63 545,6 
інформаційні та консультаційні послуги, пов’язані  
з працевлаштуванням, та їх забезпечення 

47 134 

профорієнтація та її забезпечення 4 258,9 
профілактика настання страхових випадків, допомога  
по частковому безробіттю 

10 181,1 

здійснення заходів відповідно до статті 241 Закону 
України «Про зайнятість населення» 

43 274,9 

розвиток та супроводження Єдиної інформаційно-
аналітичної системи державної служби зайнятості 

95 345 

відшкодування Пенсійному фонду України витрат  
на виплату достроково призначеної пенсії** 

10 448,6 

утримання та забезпечення діяльності державної служби 
зайнятості, Інституту підготовки кадрів державної служби 
зайнятості, управління Фондом — усього: 

1 275 833,2 

утримання державної служби зайнятості 1 254 553,2 
утримання Інституту підготовки кадрів державної служби 
зайнятості 

20 509,9 

забезпечення поточної діяльності правління Фонду 107 
підвищення кваліфікації працівників державної служби 
зайнятості 

398,1 

забезпечення міжнародного співробітництва 265 
створення умов прийому та надання соціальних послуг 36 404,9 
Залишок коштів на кінець року (з урахуванням 
необхідності забезпечення резерву) 

91 011,3 

у тому числі резерв Фонду 91 011,3 
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оголошення

Долинський районний суд Івано-Франківської об-
ласті повідомляє, що 25 липня 2016 року о 10.00 год.
у приміщенні суду за адресою: м. Долина, вул. Об-
ліски, 115 Івано-Франківської області, відбудеться
розгляд цивільної справи № 343/486/16-ц за позов-
ною заявою Зобніва Володимира Мироновича до
ТзОВ «Лізингова компанія «Ваш Авто» про визнання
недійсним правочину та стягнення коштів.

У судове засідання викликають відповідача, ос-
таннє відоме місце реєстрації: вул. Шовковична, 42-
44, м. Київ.

Явка в судове засідання представника відповідача
обов’язкова.

Про причини неявки він зобов’язаний повідомити
суд. У разі неявки представника відповідача в судове
засідання без поважних причин, справу буде розгля-
нуто за наявними в ній доказами без його участі.

Суддя Андрусів І. М.

В провадженні Приморського районного суду 
м. Одеси знаходиться цивільна справа №522/6087/16ц
за позовом Публічного акціонерного товариства «Укр -
Сиббанк» до Непомящого Ігоря Леонідовича, Непомящої
Алли Анатоліївни про звернення стягнення на предмет
іпотеки.

Приморський районний суд м. Одеси викликає як від-
повідачів: Непомящого Ігоря Леонідовича та Непомящу
Аллу Анатоліївну в судове засідання, яке відбудеться
23.08.2016 року о 12 год. 00 хв. у приміщенні Примор-
ського районного суду за адресою: м. Одеса, вул. Бал-
ківська, 33 (зал судових засідань № 208).

Приморський районний суд пропонує відповідачам
подати пояснення, заперечення та усі наявні докази по
справі особисто або через представника.

У разі неявки в судове засідання, справа може бути
розглянута у вашу відсутність.

Суддя Бойчук А. Ю.

Талалаївський районний суд Чернігівської області
викликає в судове засідання Рудницького Володи-
мира Анатолійовича, останнє відоме зареєстроване
місце проживання: смт Талалаївка, вул. Ватутіна, 37
Талалаївського району Чернігівської області, як від-
повідача по цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«Приват Банк» про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Розгляд справи призначено на 27 липня 2016 року
о 10.00 год. під головуванням судді Косенко Ю. Л. у
приміщенні суду за адресою: вул. Центральна, 38,
смт Талалаївка Чернігівської області.

Відповідачу необхідно з’явитись в судове засі-
дання. В разі неявки відповідача без поважної при-
чини або неповідомлення суду про причину неявки,
справа буде розглянута на підставі наявних у ній до-
казів з винесенням заочного рішення.

Болградський районний суд Одеської області повідомляє
відповідачку Койчеву Марію Георгіївну, 3 лютого 1964 року
народження, останнє відоме місце реєстрації за адресою:
вул. Миру, № 38, с. Криничне, Болградський район, Одеська
область, що 18.07.2016 року о 15.00 годині в залі судового
засідання № 4 Болградського районного суду Одеської об-
ласті за адресою: Одеська область, м. Болград, вул. 25 Сер-
пня, № 192, відбудеться судове засідання по цивільній
справі № 497/1210/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Койчевої
Марії Георгіївни про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Болградський районний суд пропонує відповідачці Кой-
чевій Марії Георгіївні, Кальчевій Мар’яні Михайлівні подати
пояснення, заперечення та усі наявні у них докази по справі
особисто або через представника.

У разі неявки в судове засідання Койчевої Марії Георгі-
ївни, справа може бути розглянута за відсутністю відпові-
дачки та її представника за наявними в ній доказами.

Суддя С. В. Кодінцева

Приазовський районний суд Запорізької області
повідомляє Добрєву Ганну Іванівну (місце реєстрації:
вул. Леніна, 35, с. Степанівка Друга, Приазовський
район, Запорізька область, адреса листування: вул.
Гризодубової, 66/50, м. Мелітополь, Запорізька об-
ласть) про те, що 25.07.2016 року о 10.00 годині в
приміщенні Приазовського районного суду Запо-
різької області за адресою: Запорізька область, смт
Приазовське, вул. Пушкіна, 5, буде слухатись ци-
вільна справа за позовом ПАТ «Універсал Банк» до
Добрєвої Ганни Іванівни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

З опублікуванням оголошення про виклик До-
брєва Ганна Іванівна по справі вважається повідом-
леною про час та місце розгляду справи і у випадку
її неявки або неподання відповідного клопотання,
справа підлягає розгляду за її відсутності.

Суддя О. М. Апалькова

В провадженні Приморського районного суду 
м. Одеси знаходиться цивільна справа № 522/2304/16ц
за позовом Публічного акціонерного товариства «Укр -
Сиббанк» до Олексюк Наталії Михайлівни, Чан Ван
Хієн про стягнення заборгованості.

Приморський районний суд м. Одеси викликає як
відповідачів Олексюк Наталію Михайлівну, Чан Ван
Хієн у судове засідання, яке відбудеться 19.07.2016
року о 09 год. 50 хвилин у приміщенні Приморського
районного суду за адресою: м. Одеса, вул. Балків-
ська, 33 (зал судових засідань № 208).

Приморський районний суд пропонує відповіда-
чам подати пояснення, заперечення та усі наявні до-
кази по справі особисто або через представника.

У разі вашої неявки у судове засідання, справа
може бути розглянута у вашу відсутність.

Суддя Бойчук А. Ю.

Оголошення про проведення аукціону №31-УМВБ 
з продажу скрапленого газу на базі ПрАТ «УМВБ»

21.07.2016 р. о 14-00 за адресою: м.Київ, вул.Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська 
валютна біржа» відбудеться аукціон №31-УМВБ з продажу скрапленого газу, 

який підлягає реалізації згідно постанови КМУ №570 від 16.10.14 р. 
Обсяги скрапленого газу та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

Оголошення про проведення аукціону №213 
з продажу енергоресурсів на базі ПрАТ «УМВБ»

21.07.2016 р. о 12-00 за адресою: м.Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська
валютна біржа» відбудеться аукціон  №213 з продажу енергоресурсів, які підлягають реалізації

згідно постанови КМУ №570 від 16.10.14 р. 

Обсяги нафти сирої та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

Поз. Продавець Видобуток 

Обсяг, 
що міс-
титься           

в 
одному 
лоті, 
тонн

К-сть 
лотів, 

одиниць

Ціна       
за 1 тн, 
грн      

(без ПДВ 
та акциз-

ного 
податку)

Стартова 
ціна         
за              

1 тонну   
(з ПДВ)*, 

грн.

Cтартова 
вартість 

одного лоту, 
грн     (з 
ПДВ)

Загаль-
ний 

обсяг, 
тонн

Загальна 
вартість, грн. 

(з ПДВ)
Умови транспортування

1 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 50 10 7 226,34 8 671,61 433 580,50 500 4 335 805,00
залізницею: EXW  -  Гнідинцівський 

ГПЗ (Інкотермс - 2010). Обсяги 
виробництва серпня 2016 р.

2 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 100 5 7 226,34 8 671,61 867 161,00 500 4 335 805,00
залізницею: EXW  -  Гнідинцівський 

ГПЗ (Інкотермс - 2010). Обсяги 
виробництва серпня 2016 р.

3 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 150 2 7 226,34 8 671,61 1 300 741,50 300 2 601 483,00
залізницею: EXW  -  Гнідинцівський 

ГПЗ (Інкотермс - 2010). Обсяги 
виробництва серпня 2016 р.

4 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 20 5 7 226,34 8 671,61 173 432,20 100 867 161,00
автотранспортом: EXW  -  

Гнідинцівський ГПЗ (Інкотермс - 2010) 
Обсяги виробництва серпня 2016 р.

5 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 80 4 7 226,34 8 671,61 693 728,80 320 2 774 915,20

автотранспортом: EXW  -  
Гнідинцівський ГПЗ (Інкотермс - 

2010)Обсяги виробництва серпня   
2016 р.

6 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 100 10 7 226,34 8 671,61 867 161,00 1 000 8 671 610,00
автотранспортом: EXW  -  

Гнідинцівський ГПЗ (Інкотермс - 2010) 
Обсяги виробництва серпня 2016 р.

7 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 20 20 7 228,13 8 673,75 173 475,00 400 3 469 500,00

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

2016 р.

8 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 200 10 7 228,13 8 673,75 1 734 750,00 2 000 17 347 500,00

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

2016 р.

9 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 20 30 7 190,22 8 628,26 172 565,20 600 5 176 956,00

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

(Інкотермс - 2010). Обсяги 
виробництва серпня 2016 р.

10 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 200 19 7 190,22 8 628,26 1 725 652,00 3 800 32 787 388,00

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

(Інкотермс - 2010). Обсяги 
виробництва серпня 2016 р.

11 ПАТ «Укрнафта» Долинський ГПЗ 80 1 7 201,47 8 641,77 691 341,30 80 691 341,30
автотранспортом: EXW  - Долинський  

ГПЗ (Інкотермс - 2010). Обсяги 
виробництва серпня 2016 р.

12 ПАТ «Укрнафта» Долинський ГПЗ 200 7 7 201,47 8 641,77 1 728 353,26 1 400 12 098 472,79
автотранспортом: EXW  - Долинський  

ГПЗ (Інкотермс - 2010). Обсяги 
виробництва серпня 2016 р.

Порядок подання заявок на участь в аукціоні та перелік документів, що додаються до них, розмір гарантійного внеску та порядок його сплати визначено в Регламенті 
організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу на ПрАТ «Українська міжбанківська 

валютна біржа», що затверджений протоколом  Аукціонного комітету з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу №2                 
від 19.11.2014 р., ознайомитись з яким можна на офіційному веб-сайті біржі: www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання заявок: до 18:00 год. 20.07.2016 р. за адресою:     

м. Київ, вул. Межигірська, 1. Довідки за телефоном: (044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00 год.

Загальний обсяг, тонн:

ПАТ «Укрнафта»

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

1)  умови поставки залізницею: Продавець передає скраплений газ виробництва Гнідинцівського ГПЗ на умовах EXW  -  Гнідинцівський ГПЗ 
(Інкотермс - 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.:
11 000,00
95 157 937,29

Поз. Продавець Видобуток 

Обсяг, 
що 

містить-
ся в 

одному 
лоті, 
тонн

К-сть 
лотів, 
оди-
ниць

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

Стартова 
ціна за 1 
тонну         

(з ПДВ), 
грн.

Cтартова 
вартість 

одного лоту, 
грн (з ПДВ)

Загальний 
обсяг, 
тонн

Загальна 
вартість, грн.    

(з ПДВ)
Умови транспортування

1 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 2 400 1 8 289,44 9 947,33 23 873 592,00 2 400,00 23 873 592,00

по трубопроводам:філії «ПМН» ПАТ
 «Укртранснафта» знах.                         

ТП ЦППН і Г НГВУ
 «Полтаванафтогаз» (Ресурс серпня      

2016 р.)

2 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 2 400 1 8 289,44 9 947,33 23 873 592,00 2 400,00 23 873 592,00

по трубопроводам:філії «ПМН» ПАТ
 «Укртранснафта» знах.                         

ТП ЦППН і Г НГВУ
 «Полтаванафтогаз» (Ресурс серпня       

2016 р.)

3 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 3 000 1 8 289,44 9 947,33 29 841 990,00 3 000,000 29 841 990,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ
 «Укртранснафта» знах.                         

ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс 
серпня 2016 р.)

4 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 8 289,44 9 947,33 39 789 320,00 4 000,00 39 789 320,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ
 «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН
 Качанівського ГПЗ (Ресурс серпня   

2016 р.)

5 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 8 289,44 9 947,33 39 789 320,00 4 000,00 39 789 320,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ
 «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН
 Качанівського ГПЗ (Ресурс серпня   

2016 р.)

6 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 8 289,44 9 947,33 39 789 320,00 4 000,00 39 789 320,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ
 «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН
 Качанівського ГПЗ (Ресурс серпня   

2016 р.)

7 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 8 289,44 9 947,33 39 789 320,00 4 000,00 39 789 320,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ
 «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН
 Качанівського ГПЗ (Ресурс серпня   

2016 р.)

8 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 8 289,44 9 947,33 39 789 320,00 4 000,00 39 789 320,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ
 «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН
 Качанівського ГПЗ (Ресурс серпня   

2016 р.)

9 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 8 289,44 9 947,33 39 789 320,00 4 000,00 39 789 320,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ
 «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН
 Качанівського ГПЗ (Ресурс серпня   

2016 р.)

10 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 8 289,44 9 947,33 39 789 320,00 4 000,00 39 789 320,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ
 «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН
 Качанівського ГПЗ (Ресурс серпня   

2016 р.)

11 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 8 289,44 9 947,33 39 789 320,00 4 000,00 39 789 320,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ
 «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН
 Качанівського ГПЗ (Ресурс серпня   

2016 р.)

12 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 1 410 1 8 289,44 9 947,33 14 025 735,30 1 410,00 14 025 735,30

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ
 «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН
 Качанівського ГПЗ (Ресурс серпня   

2016 р.)

13 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 8 289,44 9 947,33 39 789 320,00 4 000,00 39 789 320,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ
 «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» 
НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс 

серпня 2016 р.)

14 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 8 289,44 9 947,33 39 789 320,00 4 000,00 39 789 320,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ
 «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» 
НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс 

серпня 2016 р.)

15 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 8 289,44 9 947,33 39 789 320,00 4 000,00 39 789 320,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ
 «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» 
НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс 

серпня 2016 р.)

16 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 8 289,44 9 947,33 39 789 320,00 4 000,00 39 789 320,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ
 «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» 
НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс 

серпня 2016 р.)

17 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 8 289,44 9 947,33 39 789 320,00 4 000,00 39 789 320,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ
 «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» 
НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс 

серпня 2016 р.)

18 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 8 289,44 9 947,33 39 789 320,00 4 000,00 39 789 320,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ
 «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» 
НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс 

серпня 2016 р.)

19 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 180 1 8 289,44 9 947,33 31 632 509,40 3 180,00 31 632 509,40

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ
 «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» 
НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс 

серпня 2016 р.)

20 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» 4 000 1 8 289,44 9 947,33 39 789 320,00 4 000,00 39 789 320,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ
 «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» 
НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс 

серпня 2016 р.)

21 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» 4 000 1 8 289,44 9 947,33 39 789 320,00 4 000,00 39 789 320,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ
 «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» 
НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс 

серпня 2016 р.)

22 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» 4 000 1 8 289,44 9 947,33 39 789 320,00 4 000,00 39 789 320,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ
 «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» 
НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс 

серпня 2016 р.)

23 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» 4 000 1 8 289,44 9 947,33 39 789 320,00 4 000,00 39 789 320,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ
 «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» 
НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс 

серпня 2016 р.)

24 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 4 000 1 8 289,44 9 947,33 39 789 320,00 4 000,00 39 789 320,00

по трубопроводам: філії МН «Дружба» 
ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ДППН 
НЗП «Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ

 «Бориславнафтогаз» (Ресурс серпня     
2016 р.)

25 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 4 000 1 8 289,44 9 947,33 39 789 320,00 4 000,00 39 789 320,00

по трубопроводам: філії МН «Дружба» 
ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ДППН 
НЗП «Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ

 «Бориславнафтогаз» (Ресурс серпня     
2016 р.)

26 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 2 090 1 8 289,44 9 947,33 20 789 919,70 2 090,00 20 789 919,70

по трубопроводам: філії МН «Дружба» 
ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ДППН 
НЗП «Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ

 «Бориславнафтогаз» (Ресурс серпня     
2016 р.)

27 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 4 000 1 8 289,44 9 947,33 39 789 320,00 4 000,00 39 789 320,00

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

НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс серпня 
2016 р.)

28 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 4 000 1 8 289,44 9 947,33 39 789 320,00 4 000,00 39 789 320,00

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

НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс серпня 
2016 р.)

29 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 4 000 1 8 289,44 9 947,33 39 789 320,00 4 000,00 39 789 320,00

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

НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс серпня 
2016 р.)

30 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 4 000 1 8 289,44 9 947,33 39 789 320,00 4 000,00 39 789 320,00

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

НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс серпня 
2016 р.)

31 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 8 289,44 9 947,33 29 841 990,00 3 000,00 29 841 990,00

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

НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс серпня 
2016 р.)

32 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 3 000 1 8 289,44 9 947,33 29 841 990,00 3 000,00 29 841 990,00

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

ДППН «Пасічна» НГВУ 
«Надвірнанафтогаз» (Ресурс серпня 

2016 р.) 

33 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 3 000 1 8 289,44 9 947,33 29 841 990,00 3 000,00 29 841 990,00

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

ДППН «Пасічна» НГВУ 
«Надвірнанафтогаз» (Ресурс серпня 

2016 р.)

34 СП «Бориславська нафтова компанія» Стинавське нафтове родовище 1 000 1 8 289,44 9 947,33 9 947 330,00 1 000,00 9 947 330,00
Нафта знаходиться на зберіганні у ПАТ 
«НПК-Галичина» (Ресурс липня 2016 p.)

35
ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» СД 

№35/4
3 500 1 8 289,44 9 947,33 34 815 655,00 3 500,00 34 815 655,00

По трубопроводу ПАТ «УН» з 
подальшим відвантаженням по залізниці 
зі ст. Прилуки (Ресурс серпня 2016 р.)

36
ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» СД 

№35/4
3 500 1 8 289,44 9 947,33 34 815 655,00 3 500,00 34 815 655,00

По трубопроводу ПАТ «УН» з 
подальшим відвантаженням по залізниці 
зі ст. Прилуки (Ресурс серпня 2016 р.)

ПАТ «Укрнафта»

СП «Бориславська нафтова компанія»

Поз. Продавець Видобуток 

Обсяг, 
що          

місти-
ться в 
одному 
лоті, 
тонн

К-сть 
лотів, 
оди-
ниць

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

Стартова 
ціна за        
1 тонну      
(з ПДВ), 

грн.

Cтартова 
вартість 

одного лоту, 
грн (з ПДВ)

Загальний 
обсяг, 
тонн

Загальна 
вартість, грн.    

(з ПДВ)
Умови транспортування

1 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 1 800 1 9 035,00 10 842,00 19 515 600,00 1 800,00 19 515 600,00

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

серпня 2016 р.)

1. Продавець проводить продаж нафти на умовах франко-резервуар нафтозбірного пункту НГВУ.

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

ПАТ «Укрнафта»

Обсяги газового конденсату та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

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

2. Оплату за транспортування нафти трубопроводним транспортом здійснює покупець.
3. При транспортуванні нафти залізницею поставку цистерн та оплату за налив нафти в цистерни здійснює покупець.

Порядок подання заявок на участь в аукціоні та перелік документів, що додаються до них, розмір гарантійного внеску та порядок його сплати визначено в Регламенті організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, 
газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу на ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа», що затверджений протоколом  Аукціонного комітету з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і 
скрапленого газу №2 від 19.11.2014 р., ознайомитись з яким можна на офіційному веб-сайті біржі: www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання заявок: до 18:00 год. 20.07.2016 р. за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1. Довідки за 

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

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

1 800
19 515 600,00

Запропонована для реалізації кількість нафти знафодиться на зберіганні у ПАТ «НПК-Галичина».

Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 1 268 085 628,40

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

Загальний обсяг, тонн: 127 480,000
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Кисельов Сергій Володимирович, 06.09.1970 р.н., ос-
таннє відоме місце проживання якого: Донецька обл.,
Добропільський район, м. Білицьке, вул. Донецька,
18/10, викликається до Добропільського міськрайонного
суду Донецької області як відповідач по цивільній справі
№ 227/2043/16-ц за позовом ПАТ Комерційного Банку
«ПриватБанк» до Кисельова Сергія Володимировича про
стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться
04.08.2016 року о 09.00 год. у приміщенні суду за адре-
сою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова,
39А. У разі неявки відповідача до суду справу буде вирі-
шено на підставі наявних у ній даних чи доказів. 

Суддя Корнєєва В. В.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільні справи: за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Молокоєдова Р.С. про стягнення заборгованості; за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ликова С.В. про стяг-
нення заборгованості; за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Краснобриж Л.Я. про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Молокоєдов Роман Станіславо-
вич, що проживає за адресою: Донецька область, м. Гор-
лівка, пр. Перемоги, б. 93, кв. 113, викликається на 08.00
годину 20 липня 2016 року до суду для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідач по справі Ликов Сергій Васильович, що
проживає за адресою: Донецька область, м. Горлівка,
вул. Горлівської Дивізії, б. 83, кв. 22, викликається на
08.10 годину 20 липня 2016 року до суду для участі у
розгляді справи по суті.

Відповідач по справі Краснобриж Лариса Яківна, що
проживає за адресою: Донецька область, м. Горлівка,
вул. Яковенка, б. 72, викликається на 08.20 годину 20
липня 2016 року до суду для участі у розгляді справи по
суті.

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

Суддя І. О. Сидоренко

Волкова Лідія Павлівна, 03.09.1960 р.н., останнє ві-
доме місце проживання якої: Донецька обл., Харцизька
міська рада, м. Іловайськ, вул. Дзержинського, 4, викли-
кається до Добропільського міськрайонного суду До-
нецької області як відповідачка по цивільній справі 
№ 227/1808/16-ц за позовом ПАТ Комерційного Банку
«ПриватБанк» до Волкової Лідії Павлівни про стягнення
заборгованості. Судове засідання відбудеться
02.08.2016 року о 09.00 год. у приміщенні суду за адре-
сою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова,
39А. У разі неявки відповідачки до суду справу буде ви-
рішено на підставі наявних у ній даних чи доказів. 

Суддя Корнєєва В. В.

Алексєєв Юрій Михайлович, 13.02.1963 р.н., останнє
відоме місце проживання якого: Донецька обл., м. Хар-
цизьк, вул. Совєтська, 7/36, викликається до Добропіль-
ського міськрайонного суду Донецької області як
відповідач по цивільній справі № 227/1803/16-ц за позо-
вом ПАТ Комерційного Банку «ПриватБанк» до Алек-
сєєва Юрія Михайловича про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 02.08.2016 року о 09.00
год. у приміщенні суду за адресою: Донецька область,
м. Добропілля, вул. Банкова, 39А. У разі неявки відпові-
дача до суду справу буде вирішено на підставі наявних
у ній даних чи доказів. 

Суддя Корнєєва В. В.

Лисенко Ірина Володимирівна, 26.11.1958 р.н., ос-
таннє відоме місце проживання якої: Донецька обл., м.
Харцизьк, пров. Транспортний, 9, викликається до До-
бропільського міськрайонного суду Донецької області
як відповідачка по цивільній справі № 227/1925/16-ц за
позовом ПАТ Комерційного Банку «ПриватБанк» до Ли-
сенко Ірини Володимирівни про стягнення заборгова-
ності. Судове засідання відбудеться 02.08.2016 року о
09.00 год. у приміщенні суду за адресою: Донецька об-
ласть, м. Добропілля, вул. Банкова, 39А. У разі неявки
відповідачки до суду справу буде вирішено на підставі
наявних у ній даних чи доказів. 

Суддя Корнєєва В. В.

Придніпровський районний суд м. Черкаси викликає
Дзічковського Дениса Валерійовича та представника ПП
«Бонанза-Центр» як відповідачів по цивільній справі
№711/4280/16-ц за позовом Шульгіна Геннадія Сергійо-
вича до них про стягнення боргу в судове засідання, що
відбудеться 21 липня 2016 р. о 09 год. 30 хв. у примі-
щенні суду за адресою: вул. Гоголя, буд. 316, м. Черкаси.

У разі неявки на вказане судове засідання суд може
розглянути справу без вашої участі відповідно до ст. 169
ЦПК України.

Суддя С. О. Дунаєв

Юр’єв Олександр Валерійович, 26.12.1980 р.н., ос-
таннє відоме місце проживання якого: Донецька обл., м.
Харцизьк, вул. Сеченова, 5/59, викликається до Добро-
пільського міськрайонного суду Донецької області як
відповідач по цивільній справі № 227/1921/16-ц за позо-
вом ПАТ Комерційного Банку «ПриватБанк» до Юр’єва
Олександра Валерійовича про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 02.08.2016 року о 09.00
год. у приміщенні суду за адресою: Донецька область,
м. Добропілля, вул. Банкова, 39А. У разі неявки відпові-
дача до суду справу буде вирішено на підставі наявних
у ній даних чи доказів. 

Суддя Корнєєва В. В.

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, повідомляє,
що 1 червня 2016 року по цивільній справі 
№ 426/3327/16-ц за позовом Косовського Олексан-
дра Казимировича до Ленінської районної у м. Лу-
ганську ради про встановлення додаткового строку
для подання заяви було винесене заочне рішення
про задоволення позовних вимог позивача.

Суддя Л. М. Осіпенко

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

21.03.2016 р.
- Попович Надія Василівна, справа № 409/350/16-ц
13.05.2016 р.
- Войстрик Костянтин Анатолійович, справа № 409/551/16-ц
13.06.2016 р.
- Домаш Яна Володимирівна, справа № 409/1233/16-ц
15.06.2016 р.
- Галус Петро Миколайович, справа № 409/1310/16-ц
04.07.2016 р.
- Крюков Вячеслав Миколайович, справа № 409/1399/16-ц

Суддя В. С. Полєно  
18.11.2015 р.
- Михайлова Оксана Олександрівна, справа № 409/2934/15ц
- Iщенко Вiталiй Вiкторович, справа №  409/2925/15ц
- Кривошей Павло Олександрович, справа № 409/3151/15ц
- Онуфрієнко Віталій Миколайович,  справа № 409/3090/15ц
- Булаткiн Юрiй Миколайович, справа № 409/3115/15ц
- Акімов Сергій Олексійович, справа № 409/3120/15ц
- Козирева Олена Сергiївна, справа № 409/3119/15ц
28.03.2016 р.
- Муравейник Ольга Михайлівна, справа № 409/271/16-ц

Суддя О. Г. Третяк    
про стягнення заборгованості  судом були ухвалені заочні рі-

шення, позовні вимоги задоволені повністю або частково.
Одночасно роз’яснюємо відповідачам по справах, що заочне

рішення може бути переглянуто Білокуракинським районним
судом Луганської обл. шляхом подання відповідачем заяви про
перегляд заочного рішення до цього суду протягом десяти днів
з дня опублікування цього оголошення.

Дніпровський районний суд м. Києва повідомляє
Угольникова Дмитра Станіславовича, який проживає за
адресою: 02218, м. Київ, пр-т Генерала Ватутіна, 14-а,
кв. 132, що 26 липня 2016 року о 09 год. 15 хв. Дніпров-
ським районним судом м. Києва за адресою: м. Київ,
вул. Сергієнка, 3, зал № 3, буде розглядатись цивільна
справа за позовом Гуменюк В. А. до Угольникова Д. С.
про стягнення суми боргу.

Дана особа в судове засідання викликається як від-
повідач.

У випадку неявки в судове засідання справа буде роз-
глянута у відсутність відповідача.

Суддя Л. М. Виниченко

Черняхівський районний суд Житомирської області
викликає Грицук Аллу Володимирівну, 26.05.1961 р.н.,
як відповідачку в судове засідання для розгляду цивіль-
ної справи №293/558/16-ц за позовом Лебеденко Ніли
Володимирівни до Грицук Алли Володимирівни про при-
пинення права власності на частку в спільному майні,
яке відбудеться 22 липня 2016 року о 09 год. 00 хв. у
приміщенні Черняхівського районного суду за адресою:
вул. Слобідська, 1, смт Черняхів, Житомирська область
(зал №3).

В разі неявки відповідачки справа буде розглянута у
її відсутність.

Суддя С. Ф. Васильчук

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Хабарова Миколу Романовича, 06.10.1976
р.н., у судове засідання, яке призначене на 15 годину
00 хвилин 27 липня 2016 року, для розгляду цивіль-
ної справи № 319/805/16-ц за позовом ПАТ Комер-
ційний банк «Приват Банк» до Хабарова Миколи
Романовича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, яке відбудеться за адресою: вул.
Центральна, 26-а, смт Куйбишеве Куйбишевського
району Запорізької області.

Суддя Горбачов Ю. М.

Втрачено судновий білет
№2 МС 007637 від 23 грудня 2002 року на човен

«Южанка» без заводського номеру, тип та призначення
судна - моторне, туристичне, 1972 року побудови, 

матеріал корпусу - Амг, двигун - Ветерок-12, № 6122028,
потужність 12 к.С., головні розміри: довжина - 4,63 м, 

ширина - 1,24 м, висота борту - 0,68 м. Власник - Каленюк
Віталій Володимирович, 13 січня 1958 року народження,
паспорт серія АС 000579, виданий Луцьким МУУВС Ук-
раїни у Волинській області, 15 липня 1995 року, зареєс-

трований за адресою: Волинська область, м. Луцьк, 
вул. Теремнівська, 9, ідентифікаційний №2119704070.

Миргородський міськрайонний суд Полтавської об-
ласті викликає Яціміру Євгена Олександровича (останнє
відоме місце проживання: вул. Кашинського, 4, м. Мир-
город, Полтавська область) як відповідача в судове засі-
дання в цивільній справі за позовом Виконавчого
комітету Миргородської міської ради про позбавлення
батьківських прав та стягнення аліментів.

Судове засідання відбудеться 8 серпня 2016 року о 09
год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Миргород,
вул. Гоголя, 133.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки справу буде
розглянуто за вашої відсутності. Відповідач зобов’язаний
повідомити суд про причини неявки в судове засідання. 

Суддя Чернюк В. Д.

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідачів за позовами ПАТ КБ «Приватбанк»,
ПАТ «Акцентбанк» про стягнення заборгованості у су-
дові засідання, які відбудуться: 

02.08.2016 р.
Запорожцев Дмитро Сергійович о 15.00
Єщенко Світлана Володимирівна о 15.30
05.08.2016 р.
Манич Олександр Юрійович о 15.00
Санталов Валерій Олександрович о 16.30 
Семенов Олексій Анатолійович о 15.30

Суддя О. В. Форощук
18.07.2016 р.
Іжбердєєв Ігор Олександрович о 10.30
25.07.2016 р.
Кучеренко Інна Олександрівна о 8.30
Скапенко Сергій Васильович о 9.00

Суддя В. М. Сергєєв
22.07.2016 р.
Назаренко Сергій Михайлович о 9.00

Суддя О. М. Березка
У разі неявки відповідача  у призначений час або не-

повідомлення про причини неявки справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами на
підставі ст. 169 ЦПК України.

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

Слов’янським міськрайонним судом Донецької об-
ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2)
розглядаються цивільні справи:

- за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Бондаренко
Людмили Володимирівни про стягнення заборгованості
за кредитним договором. Відповідач по справі Бонда-
ренко Людмила Володимирівна, останнє місце меш-
кання: м. Горлівка, пр. Перемоги, 110/89, викликається
о 08 год. 30 хв. 18 липня 2016 року до суду для участі у
розгляді справи по суті;

- за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Ільяшенко
Олени Миколаївни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Відповідач по справі Ільяшенко
Олена Миколаївна, останнє місце мешкання: м. Горлівка,
пров. Тихий, 8/2 , викликається о 09 год. 00 хв. 18 липня
2016 року до суду для участі у розгляді справи по суті;

- за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Дощечкіної
(Іванової) Тетяни Михайлівни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором. Відповідач по справі До-
щечкіна (Іванова) Тетяна Михайлівна, останнє місце
мешкання: м. Горлівка, вул. Жукова, 4/36, викликається
о 09 год. 30 хв. 18 липня 2016 року до суду для участі у
розгляді справи по суті.

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

Суддя Ю. В. Чернишов

Арцизький районний суд Одеської області викликає Малиніна
Олександра Вікторовича (09.04.1981 р.н., зареєстрованого за ад-
ресою: вул. Кутузова, буд. № 73, с. Веселий Кут Арцизького
району Одеської області) як відповідача по цивільній справі 
№ 492/556/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства
«ПРИВАТБАНК» до Малиніна Олександра Вікторовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. Розгляд справи
призначено на 18.07.2016 р. о 10 год. 15 хв. у залі № 1 Арцизь-
кого районного суду Одеської області за адресою: вул. Орджо-
нікідзе, буд. №29, м. Арциз Одеської області, суддя Крутова О. М.,
тел./факс: (04845)3-62-30, 3-14-38.

У разі неявки відповідача в судове засідання або неповідом-
лення про причину неявки справа буде розглянута у його відсут-
ність за наявними в ній матеріалами.

Арцизький районний суд Одеської області викликає Малиніна
Олександра Вікторовича (09.04.1981 р.н., зареєстрованого за ад-
ресою: вул. Кутузова, буд. № 73, с. Веселий Кут Арцизького
району Одеської області) як відповідача по цивільній справі 
№ 492/556/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства
«ПРИВАТБАНК» до Малиніна Олександра Вікторовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. Розгляд справи
призначено на 08.08.2016 р. о 08 год. 00 хв. у залі № 1 Арцизь-
кого районного суду Одеської області за адресою: вул. Орджо-
нікідзе, буд. №29, м. Арциз Одеської області, суддя Крутова О. М.,
тел./факс: (04845)3-62-30, 3-14-38.

У разі неявки відповідача в судове засідання або неповідом-
лення про причину неявки справа буде розглянута у його відсут-
ність за наявними в ній матеріалами.

Богунський районний суд м. Житомира (м. Жито-

мир, м-н Соборний, 1) викликає як обвинуваченого

Михайлова Віталія Володимировича в судове засі-

дання, яке відбудеться 18 липня 2016 року о 16 год.

00 хв. в залі суду 2-Б-3 по кримінальному провад-

женню по обвинуваченню Михайлова Віталія Воло-

димировича за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя В. М. Іонніков

Приморський районний суд м. Одеси (суддя Та-
расов А. В.) викликає Гаращенка Юрія Олександро-
вича в судове засідання як відповідача по цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва Комерційний банк «ПриватБанк» про стягнення
заборгованості.

Засідання відбудеться 18 липня 2016 року об 11
год. 00 хв. в приміщенні Приморського районного
суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська,
33, зала 111.

Бойко Антон Вікторович, 10.11.1984 року народження, останнє місце проживання
чи мешкання: 51900, Дніпропетровська область, місто Дніпродзержинськ, вулиця
Дніпробудівська, будинок 31, квартира 9; викликається у відкрите судове засідання
як відповідач на 11.00 годину 16 серпня 2016 року у цивільній справі за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Бойка Антона
Вікторовича про стягнення заборгованості.

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

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відпо-
відач Бойко Антон Вікторович вважається повідомленим про час і місце розгляду
справи.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.
Суддя Г. А. Байбара

Корольовський районний суд м. Житомира викликає як відповідача 
Котляр Ольгу Данилівну у справі за позовом Ющенко Маргарити Юхимівни
до Сафонова Івана Володимировича, Сафонової Аліни Вікторівни, Держав-
ної реєстраційної служби Житомирського міського управління юстиції Жи-
томирської області, Толмачової Лілії Іванівни, співвідповідачів Котляр Ольги
Данилівни, Коломійчук Сергія Володимировича, третя особа на стороні по-
зивача без самостійних вимог щодо предмета спору - ТОВ «Юридичне Бюро
«Омега Плюс», про виселення, визнання недійсним договору купівлі-про-
дажу, розгляд якої відбудеться 20.07.2016 року об 11 год. 30 хв. в примі-
щенні Корольовського районного суду м. Житомира за адресою: 
м. Житомир, майдан Соборний, 1, каб. 332.

У разі неявки у судове засідання відповідача без поважних причин справа
буде розглянута у його відсутність на підставі наявних доказів.

Суддя Н. М. Анциборенко

ДП «НАЕК «Енергоатом» у рамках реалізації «Комплексної (Зведеної)
Програми Підвищення Безпеки Енергоблоків Атомних Електростанцій»
за кредитні кошти ЄБРР/Євратом проводить відкриті міжнародні торги
на закупівлю товарів і супутніх послуг за Принципами  та правилами за-
купівлі товарів, робіт і послуг ЄБРР на «Модернізацію САЕ (системи ава-
рійного електропостачання) 1-ї групи надійності – АБЖ (агрегатів
безперебійного живлення)» (RFP-15202-119-GOODS-1).

«Запрошення до участі у торгах» опубліковано на сайтах ДП «НАЕК
«Енергоатом» http://energoatom.kiev.ua та ЄБРР http://ebrd.com.

Контактні телефони ГУП КзПБ: +380 (44) 277-79-87, +380 (44) 206-97-97
Е-mail: pmu@direkcy.atom.gov.ua.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) розглядає цивільні справи за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк»
до 

- Моісеєнка Євгенія Володимировича про стягнення заборгованості. Відповідач у
справі Моісеєнко Євгеній Володимирович, останнє  відоме місце проживання: Донецька
область, м. Горлівка, с. Гольмівський, вул. Лікарняна,  буд. 27, кв. 46, викликається на
21 липня 2016 року на 08 годину 20 хвилин до суду для участі у розгляді справи по
суті;

- Моісєєва Олександра Володимировича про стягнення заборгованості. Відповідач
у справі Моісєєв Олександр Володимирович, останнє відоме місце проживання: До-
нецька область, м. Горлівка, вул. Перемоги, буд. 112, кв. 3, викликається на 21 липня
2016 року на 08 годину 30 хвилин до суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Чемодурова Н. О.

У провадженні Броварського міськрайонного суду Київської області зна-
ходитися цивільна справа за позовом Нещадим Світлани Анатоліївни до Не-
щадима Владислава Васильовича про розірвання шлюбу.

Броварський міськрайонний суд Київської області викликає як відпові-
дача Нещадима Владислава Васильовича, остання відома адреса прожи-
вання: Київська область, м. Бровари, вул. Декабристів, буд. 37.

Розгляд справи повторно відкладено на 16 год. 00 хв. 26 липня 2016 року
та відбудеться у приміщенні суду за адресою: м. Бровари, вул. Грушев-
ського, 2, каб. 215.

Суд попереджає, що у випадку повторної неявки справа буде розглянута
у відсутності відповідача за наявними в справі матеріалами з постановлен-
ням заочного рішення.

Суддя Н. П. Маценко

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми знаходиться цивільна справа
№ 591/2956/16-ц, провадження 2/591/1668/16 за позовом Мороз Світлани Пет-
рівни до Строни Валентини Петрівни, третя особа: Перша Сумська державна но-
таріальна контора про визнання права власності в порядку спадкування.

Зарічний районний суд м. Суми у відповідності до ч. 9 ст. 74 ЦПК України ви-
кликає до суду Строну Валентину Петрівну, останнє відоме місце проживання: 
м. Суми, вул. 1-ша Замостянська, буд. 26, як відповідача по справі на 18 серпня
2016 року о 16.00 год.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Зарічного районного суду м. Суми,
що розташоване за адресою: м. Суми, вул. Академічна, 13, зал 2 (каб. № 302), 
3-й поверх, головуючий суддя Шелєхова Г. В.

В разі неявки відповідача в судове засідання справа буде розглянута в її від-
сутність.
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оголошення
Ковпаківський районний суд м. Суми викликає в

судове засідання як відповідача Степанця Олексан-
дра Олександровича по цивільній справі за позовом
Турка Володимира Миколайовича до Степанця Олек-
сандра Олександровича про стягнення заборгова-
ності. (Останнє місце проживання: м. Суми, вул.
Металургів, 16/49). Явка в судове засідання обов’яз-
кова! Про причини неявки необхідно повідомити
суд.

Засідання суду відбудеться 01.08.2016 року о
09.00 год. за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева,
12, каб. 12, пов. 2.

Суддя В. Г. Костенко

Рокитнянський районний суд Київської області
повідомляє Швець Марію Миколаївну, що цивільна
справа № 2/375/298/16 за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Швець Марії Миколаївни про стягнення за-
боргованості, призначена до судового розгляду на
08.30 годину 22.07.2016 року, за адресою: смт Ро-
китне, Київської області, вул. Заводська, 11.

В разі неявки справа буде розглянута у вашій від-
сутності на підставі наявних доказів.

Суддя Л. М. Нечепоренко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр.
Ломоносова, 157) розглядає цивільні справи за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Гапєєвої C. M., Ко-
сенко C. M., Мальованого С. І., Яшиної Г. Г.,
Княжанської В. А., Гензель Л. П. про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Відповідач у справі № 233/2744/16-ц — Гапєєва
Світлана Михайлівна, 16.06.1953 р.н., останнє відоме
місце реєстрації якої: м. Дебальцеве Донецької об-
ласті, вул. Ільїна, буд. 30, викликається до суду на
20 липня 2016 року о 08.10 годині, каб. № 15, для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідач у справі № 233/2741/16-ц — Косенко
Світлана Миколаївна, 25.03.1960 р.н., останнє відоме
місце реєстрації якої: м. Макіївка Донецької області,
вул. Бабушкіна, буд. 72, викликається до суду на 20
липня 2016 року о 08.20 годині, каб. № 15, для участі
у розгляді справи по суті.

Відповідач у справі № 233/1511/16-ц — Мальова-
ний Сергій Іванович, 07.04.1955 р.н., останнє відоме
місце реєстрації якого: м. Макіївка Донецької об-
ласті, вул. 21 з’їзду КПРС, буд. 52, викликається до
суду на 20 липня 2016 року о 08.30 годині, каб. 
№ 15, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач у справі № 233/1593/16-ц — Яшина
Ганна Геннадіївна, 26.09.1984 р.н., останнє відоме
місце реєстрації якої: м. Макіївка Донецької області,
пр. Тореза, буд. 83, кв. 21, викликається до суду на
20 липня 2016 року о 08.40 годині, каб. № 15, для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідач у справі № 233/1573/16-ц — Княжан-
ська Вікторія Анатоліївна, 22.07.1968 р.н., останнє
відоме місце реєстрації якої: м. Макіївка Донецької
області, вул. Макарова, буд. 27, викликається до
суду на 20 липня 2016 року о 08.50 годині, каб. 
№ 15, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач у справі № 233/1542/16-ц — Гензель
Людмила Павлівна, 14.05.1972 р.н., останнє відоме
місце реєстрації якої: м. Макіївка Донецької області,
вул. Луначарського, буд. 41, кв. 16, викликається до
суду на 20 липня 2016 року о 09.00 годині, каб. 
№ 15, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. С. Малінов

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) роз-
глядає цивільну справу № 2/243/2540/2016 за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» до
Золотухіна Ігоря Леонідовича про стягнення боргу за дого-
вором кредиту. Відповідач у справі Золотухін Ігор Леонідо-
вич, останнє відоме місце мешкання якого: м. Горлівка,
вулиця Уфимська будинок 5 викликається до суду на 27
липня 2016 року на 09 годину 30 хвилин для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачеві пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач по-
винен повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за його відсутністю.

Суддя М. О. Гусинський

Томашпільський районний суд Вінницької області
викликає Бегун Ольгу Олександрівну та повідомляє
про розгляд справи № 146/698/16-ц за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Комерційний банк
«Приватбанк» до Бегун Ольги Олександрівни про
стягнення заборгованості, яке відбудеться 22 липня
2016 року о 09.00 годині в Томашпільському район-
ному суді Вінницької області за адресою: 24200, смт
Томашпіль, вул. І. Гаврилюка, 57, Томашпільського
району, Вінницької області під головуванням судді
Семко Г. В.

Білоцерківський міськрайонний суд Київської об-
ласті повідомляє як відповідача Ходаківського Сер-
гія Олександровича про те, що розгляд справи за
позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» про стягнення за-
боргованості за кредитним договором відбудеться
18 липня 2016 року о 14.50 в приміщенні Білоцер-
ківського міськрайонного суду Київської області, за
адресою: 09100, Київська область, м. Біла Церква,
вул. Турчанінова, 7, зал судових засідань № 4, суддя
Кошель Л. М.

В разі неявки відповідача до суду без поважних
причин, справу буде розглянуто в його відсутність.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка, Донецької обл., пр. Ломоносова,
157) розглядає цивільну справу № 233/1234/16-ц за позовом
ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Дубина А. О. про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі Дубина Андрій Олександрович,
26.07.1977 р.н., останнє відоме місце реєстрації якого: м.
Дебальцеве, Донецької області, мкрн. Восточний буд.7,
кв.72 викликається до суду на 20 липня 2016 року о 08.00
годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. С. Малінов

Апеляційний суд Львівської області викликає в судове
засідання Балицьку (Несторко) Ірину Богданівну для
участі у розгляді цивільної справи за апеляційною скар-
гою ПАТ КБ «ПриватБанк» на заочне рішення Шевчен-
ківського районного суду м. Львова від 02 квітня 2016
року у справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ба-
лицької Ірини Богданівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 21 липня 2016 року о
14 год. 30 хв. в приміщенні Апеляційного суду Львівської
області за адресою: 79008, м. Львів, площа Соборна, 7.

Дане оголошення вважати належним повідомленням.
Суддя Богонюк М. Я.

В Овідіопольському районному суді Одеської області
суддею Куркан М. М. 25 липня 2016 року об 11 год. 15
хв. буде слухатися цивільна справа № 509/1213/16-ц за
позовом ПАТ KБ «ПРИВАТБАНК» до Лотоковського Сер-
гія Мефодійовича про стягнення заборгованості.

Овідіопольський районний суд Одеської області про-
понує Лотоковському Сергію Мефодійовичу подати до
суду пояснення, заперечення та всі наявні у нього докази
у справі особисто або через представника.

У разі неявки Лотоковського Сергія Мефодійовича на
судове засідання, справа буде розглянута за його від-
сутності.

Херсонський міський суд Херсонської області викликає
як відповідача Вековшиніна Андрія Вікторовича, останнє
відоме місце проживання: м. Херсон, вул. Чайковського,
125 у судове засідання для розгляду цивільної справи за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Вековшиніна Андрія
Вікторовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Херсон-
ського міського суду Херсонської області 14.09.2016
року о 14.20 годині за адресою: м. Херсон, вул. Маяков-
ського, 6/29, 3 поверх, каб. 303. У разі неявки в судове
засідання відповідача, справа буде розглянута у його
відсутність за наявними у справі доказами.

Суддя С. І. Майдан

Токмацький районний суд Запорізької області викли-
кає в судове засідання, яке відбудеться 19 липня 2016
року об 11.00 годині в приміщенні Токмацького район-
ного суду Запорізької області за адресою: Запорізька
область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28, Шуль-
женко Сергія Вячеславовича, (останнє відоме місце про-
живання: 71717, Запорізька область, Токмацький район,
м. Молочанськ, вул. Чапаєва, буд. 2), як відповідача в
цивільній справі № 328/2235/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «Приват-
банк» до Шульженко Сергія Вячеславовича про стяг-
нення заборгованості.

Суддя Петренко Л. В.

Токмацький районний суд Запорізької області викли-
кає в судове засідання, яке відбудеться 19 липня 2016
року о 08.30 годині в приміщенні Токмацького район-
ного суду Запорізької області за адресою: Запорізька
область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28, Поно-
маренка Сергія Олександровича, (останнє відоме місце
проживання: 71700, Запорізька область, м. Токмак, вул.
Революційна, буд. 12), як відповідача в цивільній справі
№ 328/2305/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приватбанк» до Понома-
ренка Сергія Олександровича про стягнення заборгова-
ності.

Суддя Петренко Л. В.

Херсонський міський суд Херсонської області викли-
кає як відповідача Ніколенко Вікторію Олександрівну,
останнє відоме місце проживання: м. Херсон, вул. 31-а
Східна, 29 у судове засідання для розгляду цивільної
справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Ніколенко
Вікторії Олександрівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Херсон-
ського міського суду Херсонської області 07.09.2016
року о 08.20 годині за адресою: м. Херсон, вул. Маяков-
ського, 6/29, 3 поверх, каб. 303. У разі неявки в судове
засідання відповідача, справа буде розглянута у її від-
сутність за наявними у справі доказами.

Суддя С. І. Майдан

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донець-
кої обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
до Литвінова О. В., Сухіна С. В., Лютікова В. В., Харченка Д. Д. про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Відповідач у справі № 233/1532/16-ц — Литвінов Олександр Вікторович, 26.11.1975 р.н.,
останнє відоме місце реєстрації якого: м. Макіївка Донецької області, м-н Калінінський, буд.
19, кв. 21, викликається до суду на 19 липня 2016 року о 08.40 годині, каб. № 15, для участі
у розгляді справи по суті.

Відповідач у справі № 233/1439/16-ц — Сухін Станіслав В’ячеславович, 29.12.1989 р.н.,
останнє відоме місце реєстрації якого: м. Макіївка Донецької області, сел. Крупської, вул.
Набережна, буд. 11, викликається до суду на 19 липня 2016 року о 08.50 годині, каб. № 15,
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач у справі № 233/1539/16-ц — Лютіков Володимир Вікторович, 25.07.1971 р.н.,
останнє відоме місце реєстрації якого: м. Макіївка Донецької області, смт Карла Маркса,
вул. Західна, буд. 78, кв. 27, викликається до суду на 19 липня 2016 року о 09.00 годині,
каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач у справі № 233/1519/16-ц — Харченко Дмитро Дмитрович, 12.02.1965 р.н., ос-
таннє відоме місце реєстрації якого: м. Макіївка Донецької області, кв-л Шахтарський, буд.
29, кв. 48, викликається до суду на 19 липня 2016 року о 09.10 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 справи будуть
розглянуті за їхньої відсутності.

Суддя О. С. Малінов

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк
(Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жовтня), 4) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Широколава Максима Сергі-
йовича про стягнення заборгованості. Відповідач по справі Широколава
Максим Сергійович (зареєстрований за адресою: 83119, м. Донецьк,
вул. Щетиніна, 8/64), викликається на 09 серпня 2016 року на 13.30 год.
до суду, каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Н. В. Нємиш

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, вул.
Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом ТОВ «Дата Майнінг Груп» до
Трофименко Аліни Миколаївни про стягнення заборгованості.

Відповідачка у справі: Трофименко Аліна Миколаївна, останнє відоме суду
місцезнаходження: 84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Горбатова, буд.
83, кв. 18, викликається на 21 липня 2016 р. о 09 год. 30 хв. до суду (каб.
№203), для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення на позов та докази. У
випадку неможливості прибуття відповідачка повинна повідомити суд про
причини неявки. За інших обставин розгляд справи відбудеться за її відсут-
ності.

Суддя Дубовик Р. Є.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Лесняк

Ніну Іванівну на розгляд справи за позовом Поплавської Га-

лини Гвідонівни до Лесняк Ніни Іванівни про визнання права

власності на нерухоме майно за набувальною давністю на 16

вересня 2016 р. о 12 год. 00 хв. за адресою: м. Житомир, май-

дан Соборний, 1, каб. 327.

Суддя Р. А. Галасюк

Сватівський районний суд Луганської області викликає представника
Луганської міської ради, як представника відповідача по цивільній справі
№ 426/6682/16-ц за позовом Віслогузової Ніни Прокопівни до Луганської
міської ради, третя особа: Приватний нотаріус Київського нотаріального
округу Меженська Кароліна Сергіївна про визнання права власності в
порядку спадкування, яке відбудеться 27 липня 2016 року о 14.00 годині
в приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-
річчя  Перемоги, 34.

У разі неявки у вказане судове засідання, суд розглядатиме справу
без вашої участі на підставі ст. 169, 224 ЦПК України.

Суддя М. А. Гашинський

ТДВ СК «Альфа-Гарант» 
повідомляє, що втрачено бланки Полісів

ОСЦПВВНТЗ: 
серія АЕ№№ 0007951563-0007951567;
0006772077; 0006779662-0006779667,
після публікації вважати їх недійсними.

Втрачене Свідоцтво 
про право плавання під державним 

прапором на гідроцикл Bombardier RXT
s/n YDV 53343A707 з бортовим номером
ua-0124-KV, виданий на Верхову Тамару

Василівну, вважати недійсним.

Втрачені суднові документи 

на судно Bombardier Speedster 200, 

бортовий номер УСА-120-К 

на ім’я Ященка Ярослава Миколайовича,

вважати недійсними.

Вважати недійсним у зв’язку із втратою

службове посвідчення

помічника судді Київського районного

суду м. Харкова Сверлович Оксани 

Василівни (№ 640/026 від 26.11.2015).

Втрачений паспорт
громадянина України ЕР 159285, 

виданий Кириченко Тамарі Валеріївні
Казанківським РВ УМВС України 

в Миколаївській обл. 07 липня 2004 р.,
вважати недійсним.

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, Донецька обл., м. Друж-
ківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну справу ЄУН 229/1558/16-ц, 
№ 2/229/827/2016 за позовом Журавльової Ганни Василівни до Проняєвої Ан-
тоніни Василівни про визнання права власності на нерухоме майно за набу-
вальною давністю. Відповідачка у справі: Проняєва Антоніна Василівна, 15
травня 1944 року народження (останнє місце проживання: м. Дружківка, До-
нецька обл., вул. Орджонікідзе, буд. 45), викликається на 18 липня 2016 року
о 08 год. 30 хв. до суду, зала № 1, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.
В разі неявки відповідачки справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя А. Л. Гонтар

Дарницький районний суд м. Києва викликає відповідача Панчука
Володимира Васильовича, 07.09.1961 р.н., у судове засідання на
11.08.2016 року о 16.30 год. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, зал
213, для участі у цивільній справі за позовом Панчук Л. А. до Панчука
В. В. про поділ спільного майна подружжя.

У разі неявки відповідача до суду, оголошення вважається належним
повідомленням та справу буде розглянуто по суті за наявними в ній
матеріалами.

Суддя Парамонов М. Л.

Лорткіпанідзе Гела Нугзарович викликається в судове засідання з

розгляду цивільної справи за позовом Лорткіпанідзе Л. М. до Лорткі-

панідзе Г. Н. про розірвання шлюбу, на 08.08.2016 року о 14.15 год. в

Деснянський районний суд м. Києва (м. Київ, пр-т Маяковського, 5-в,

каб. № 11). 

Суддя О. В. Мальченко

В провадженні Бориспільського міськрайонного суду
перебуває цивільна справа № 359/210629/15-ц за позо-
вом Степаненко Тетяни Григорівни до Михайлова Ми-
коли Миколайовича, третя особа: Орган опіки та
піклування виконавчого комітету Бориспільської міської
ради Київської області про позбавлення батьківських
прав.

У зв’язку з цим суд викликає як відповідача Михай-
лова Миколу Миколайовича у судове засідання.

Розгляд вищезазначеної справи відбудеться о 09 го-
дині 00 хвилин 21 липня 2016 року за адресою: м. Бо-
риспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, 10, каб. № 7.

Суддя Борець Є. О.

Лісниківська сільська рада повідомляє про за-
твердження оновленої технічної документації з нор-
мативної грошової оцінки земель населеного пункту
– села Лісники Лісниківської сільської ради. Норма-
тивна оцінка вводиться в дію з 01.01.2017 р. на під-
ставі рішення Лісниківської сільської ради від
11.07.2016 р. за №77 «Про затвердження технічної
документації з нормативної грошової оцінки сіль-
ського населеного пункту Лісники Лісниківської
сільської ради».

Герцаївський районний суд Чернівецької області
викликає Деревянка Андрія Івановича, 30.11.1976
р.н., останнє відоме місце проживання: вул. 40 років
України, 50А/9, м. Горлівка, 47 Донецької обл., як
відповідача в судове засідання по цивільній справі
№2/714/190/16; ЄУН:714/405/16-ц за позовом Дере-
вянко Людмили Олексіївни до Деревянка Андрія Іва-
новича про розірвання шлюбу та стягнення аліментів
на 12.00 годину 15 серпня 2016 року за адресою: м.
Герца, вул. Центральна, 20 Чернівецької області. В
разі неявки в судове засідання, справу буде розгля-
нуто без вашої участі.

Суддя Костишин Н. Я.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157)
розглядає цивільну справу № 233/2765/16-ц за позовом ТОВ
«Кредитні ініціативи» до Стрелкова І. B. про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором.

Відповідач у справі Стрелков Ігор Вікторович, 10.07.1966 р.н.,
останнє відоме місце реєстрації якого: м. Макіївка Донецької об-
ласті, с. Крупської, вул. Давиденка, буд. 190, кв. 4, викликається
до суду на 21 липня 2016 року о 08.20 годині, каб. № 15, для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
за його відсутності.

Суддя О. С. Малінов
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Комітет звертається до наукових та науково-технічних організацій, наукових установ,
підприємств, вищих навчальних закладів, учених та спеціалістів, широкої громадськості
з проханням узяти участь у обговоренні робіт і повідомити свою думку щодо їх змісту та
складу авторських колективів.

Відгуки та зауваження, а також матеріали громадського обговорення робіт і їх 
авторських колективів просимо надсилати до 15 вересня 2016 року за адресою:

03680, м.Київ-150, вул. Антоновича, 51, Комітет з Державних премій України в галузі
науки і техніки.

Ваші коментарі можна залишити на відповідних сторінках веб-сайту Комітету за ад-
ресою: www. kdpu-nt.gov.ua.

До участі у конкурсі зі здобуття премій Президента України для молодих вчених 2016
року допущено 63 роботи:

1. Керування динамікою електромагнітних збуджень в надпровідних та магнітних на-
ноструктурах зі складною геометрією

Представлено Інститутом теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України.
Автори: Кравчук В.П., к.ф.-м.н., Волков О.М., к.ф.-м.н., Попов М.О., к.ф.-м.н.,  Старо-

дуб І.О., к.ф.-м.н.
2. Фізичні властивості 3d-іонів в комплексах різної симетрії: наближення ефективного

заряду ядра
Представлено Донецьким фізико-технічним інститутом імені О.О.Галкіна НАН України.
Автори: Бабкін Р.Ю., к.ф.-м.н.
3. Комп’ютерне моделювання контактної взаємодії пружних тіл комбінованими адап-

тивними обчислювальними схемами
Представлено Львівським національним університетом імені Івана Франка.
Автори: Прокопишин І.І., к.ф.-м.н., Стягар А.О., к.ф.-м.н., Ящук Ю.О., к.ф.-м.н.
4. Нові проектно-технологічні рішення для забезпечення тактико-технічних характе-

ристик машин військового та цивільного призначення при ударній взаємодії
Представлено Національним технічним університетом «Харківський політехнічний ін-

ститут».
Автори: Качук М.М., к.т.н., Грабовський А.В., к.т.н., Скріпченко Н.Б.
5. Наукове обґрунтування технології відпрацювання тонких вугільних пластів свер-

дловинною підземною газифікацією
Представлено Державним вищим навчальним закладом «Національний гірничий уні-

верситет».
Автори: Лозинський В.Г., к.т.н., Саїк П.Б., к.т.н.
6. Стабілізація осі обертання штучних супутників Землі та космічних апаратів пасив-

ними автобалансирами
Представлено Кіровоградським національним технічним університетом.
Автор: Пирогов В.В., к.ф.-м.н.
7. Розвиток наукових і технологічних основ термомеханічної обробки сталей з вико-

ристанням різних принципів мікролегування бором
Представлено Інститутом чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України.
Автори: Парусов Е.В., к.т.н, Чуйко І.М., к.т.н., Сагура Л.В., к.т.н.
8. Комплексний захист металофонду України від корозії
Представлено Національним технічним університетом України «Київський політехніч-

ний інститут».
Автори: Фроленкова С.В., к.т.н., Воробйова В.І., к.т.н., Васильєв Г.С., к.т.н.
9. Феноменологічна модель та експериментальні закономірності формозмінення па-

ладієвої пластини при насиченні воднем
Представлено державним вищим навчальним закладом «Донецький національний

технічний університет».
Автор: Любименко О.М., к.ф.-м.н.
10. Управління твердофазними структурними перетвореннями в високохромистих

комплексно-легованих чавунах з метою підвищення їх властивостей
Представлено державним вищим навчальним закладом «Приазовський державний

технічний університет».
Автор: Чабак Ю.Г., к.т.н.
11. Створення сучасних високоефективних різальних інструментів із полікристалічних

надтвердих матеріалів на основі кубічного нітриду бору із захисним покриттям
Представлено Інститутом надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН України.
Автори: Клименко С.А., к.т.н., Нємченко У.С.
12. Розроблення епоксидних нанокомпозитів з поліпшеними трибологічними власти-

востями для військової техніки, нафтової та газотранспортної промисловості
Представлено Херсонською державною морською академією.
Автори: Сапронова О.О., к.т.н., Браїла М.В., к.т.н., Біщака Р.Т., к.т.н.
13. Фізичні властивості парамагнітних донорів азоту у монокристалах та нанопорош-

ках карбіду кремнію
Представлено Національним технічним університетом України «Київський політехніч-

ний інститут».
Автор: Савченко Д.В., к.ф.-м.н.
14. Фізичні системи та їх еволюція від планківських масштабів до масштабів Всес-

віту
Представлено Львівським національним університетом імені Івана Франка.
Автори: Стецко М.М., к.ф.-м.н., Сергієнко О.М., к.ф.-м.н., Кузьмак А.Р., Гнатенко Х.П.
15. Плазмове та плазмово-каталітичне реформування вуглеводнів у синтез-газ
Представлено Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.
Автор: Недибалюк О.А., к.ф.-м.н.
16. Охолодження пучків протонів та антипротонів замагніченим електронним газом

з анізотропною температурою
Представлено Інститутом прикладної фізики НАН України.
Автори: Новак О.П., к.ф.-м.н., Дяченко М.М., Хелемеля О.В.
17. Розвиток новітніх методів розрахунку процесів пластичного деформування металу

і ресурсозберігаючих технологій виготовлення прецизійних та крупних виробів
Представлено Донбаською державною машинобудівною академією.
Автори: Алієва Л.І., к.т.н., Жбанков Я.Г., к.т.н.
18. Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від на-

дзвичайних ситуацій
Представлено Полтавським національним технічним університетом імені Юрія Кон-

дратюка.
Автори: Воскобійник О.П., д.т.н., Вірченко В.В., к.т.н., Сівіцька С.П., к.е.н.
19. Нелінійне деформування і випучування поздовжньо стиснутих циліндричних обо-

лонок з істотно вираженим неоднорідним напружено-деформованим станом

Представлено Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна ака-
демія будівництва та архітектури».

Автори: Лихачова О.В., к.т.н., Колесніков М.В., к.т.н., Марченко В.А., к.т.н.
20. Якісний аналіз і чисельні методи для ередитарних систем
Представлено Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.
Автори: Анікушин А.В., к.ф.-м.н., Гуляницький А.Л.
21. Дослідження граничної поведінки відображень зі скінченним спотворенням за до-

помогою методів теорії відображень
Представлено Інститутом прикладної математики і механіки.
Автор: Афанасьєва О.С., к.ф.-м.н.
22. Моделі та методи оптимального розподілу мережних ресурсів безпровідних те-

лекомунікаційних систем
Представлено Полтавським університетом економіки та торгівлі.
Автор: Гаркуша С.В., д.т.н.
23. Аналітичні та алгебраїчні методи в спектральних задачах
Представлено Інститутом математики НАН України.
Автори: Горюнов А.С., к.ф.-м.н., Караджов Ю.А. к.ф.-м.н.
24. Умови життя населення великих міст України: суспільно-географічне дослідження
Представлено Інститутом географії НАН України
Автор: Покляцький С.А., к.г.н.
25. Наукові основи збереження і функціонування парків як осередків культурно-істо-

ричної та наукової спадщини
Представлено Національним університетом біоресурсів і природокористування Ук-

раїни.
Автори: Гатальська Н.В., к.с.-г.н., Рудь Н.В., к.б.н., Мавко М.С.
26. Оцінка емісії діоксиду вуглецю із чорноземів у контексті раціонального викорис-

тання ґрунтових ресурсів
Представлено Національним науковим центром «Інститут ґрунтознавства та агрохімії

імені О.Н.Соколовського».
Автори: Кучер А.В., к.пед.н., Сябрук О.П.
27. Методи екологічного менеджменту лиманів північно-західного Причорномор'я
Представлено Державною установою «Інститут морської біології НАН України».
Автор: Соколов Є.В.
28. Концепція раціонального використання традиційних і упровадження альтернатив-

них моторних палив
Представлено Національним авіаційним університетом.
Автори: Трофімов І.Л., к.т.н., Черняк Л.М., к.т.н., Шкільнюк І.О., Личманенко О.Г.
29. Умови формування самородномідної мінералізації у вулканітах трапової формації

у межах Західної Волині
Представлено Інститутом геології і геохімії горючих копалин НАН України.
Автор: Бацевич (Нестерович) Н.В., к.геол.н.
30. Підвищення ефективності енергозабезпечення кінцевого споживача шляхом са-

морегулювання
Представлено Національним технічним університетом України «Київський політехніч-

ний інститут».
Автори: Веремійчук Ю.А., к.т.н., Гончаренко І.С., Лисенко О.М., Черкашина Г.І., к.т.н.
31. Метрологія термоелектричних матеріалів
Представлено Інститутом термоелектрики Національної академії наук та Міністерства

освіти і науки України.
Автор: Лисько В.В., к.ф.-м.н.
32. Науково-практичні засади створення та впровадження еталонів об’єму та витрати

газу нового покоління
Представлено державним підприємством «Всеукраїнський державний науково-ви-

робничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів».
Автори: Рак А.М., Щупак І.В., к.т.н.
33. Основи технології гетерогенно-каталітичного синтезу акрилатних мономерів ме-

тодом альдольної конденсації
Представлено Національним університетом «Львівська політехніка».
Автор: Небесний Р.В., к.т.н.
34. Стратегія оптимізації функціональних параметрів халькогенідних та галогенхаль-

когенідних матеріалів
Представлено державним вищим навчальним закладом «Ужгородський національний

університет».
Автори: Малаховська Т.О., к.х.н., Філеп М.Й., к.х.н., Погодін А.І.
35. Мембранні механізми нуклеації та токсичної дії білкових агрегатів, пов’язаних із

розвитком конформаційних захворювань
Представлено Харківським національним університетом імені В.Н.Каразіна.
Автор: Трусова В.М., к.ф.-м.н.
36. Біологічні властивості стовбурових клітин тварин та перспективи їх застосування

у ветеринарній медицині
Представлено Національним університетом біоресурсів і природокористування Ук-

раїни.
Автори: Харкевич Ю.О., к.в.н., Прядченко В.І., к.в.н.
37. Метаболічна інженерія дріжджів з метою конструювання ефективних продуцентів

біологічно активних сполук та біопалива
Представлено Державною установою «Інститут харчової біотехнології та геноміки На-

ціональної академії наук України».
Автори: Куриленко О.О., Лизак О.О., Семків М.В., Яцишин В.Ю., к.б.н.
38. Нові методи діагностики та лікування хворих з кістозною патологією підшлункової

залози
Представлено державною установою «Національний інститут хірургії та транспланто-

логії імені О.О.Шалімова» Національної академії медичних наук України.
Автор: Перерва Л.О., к.м.н.
39. Тяжкі негоспітальні пневмонії різної етіології: клінічні, диференційно-діагностичні

та прогностичні критерії
Представлено Державним закладом «Дніпропетровська медична академія Міністер-

ства охорони здоров'я України».
Автор: Бєлослудцева К.О., к.м.н.
40. Клініко-рентгенологічні та імуногенетичні особливості виникнення рецидиву ту-

беркульозу легень
Представлено Харківським національним медичним університетом.
Автор: Бутов Д.О., к.м.н.
41. Дисперсії наночастинок в рідких кристалах для нових функціональних матеріалів
Представлено Державною науковою установою «Науково-технологічний комплекс

«Інститут монокристалів» НАН України».
Автор: Проданов М.Ф., к.х.н.

42. Ароматичність та конформаційна гнучкість шестичленних циклів: вплив гетеро-
атомів і замісників

Представлено Державною науковою установою «Науково-технологічний комплекс
«Інститут монокристалів» НАН України».

Автор: Омельченко І.В., к.х.н.
43. Патогенез і нові технології діагностики та лікування найпоширеніших захворювань

органів травлення
Представлено Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.
Автори: Прибитько І.Ю., к.б.н., Береговий С.М., Кобиляк Н.М., к.м.н., Антоненко А.В.
44. Неорганічні нанокристали з контрольованими оптичними властивостями для тех-

нічних та біомедичних застосувань
Представлено Інститутом сцинтиляційних матеріалів НАН України.
Автори: Семінько В.В., к.ф.-м.н., Максимчук П.О., к.ф.-м.н., Григорова Г.В., Декалюк М.О.
45. Роль брасиностероїдів у формуванні вторинних посередників в процесі регуляції

адаптації метаболізму рослин до дії абіотичних стресів
Представлено Інститутом біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України.
Автор: Дерев’янчук М.В., к.б.н.
46. Нові шляхи кардіоротекції при артеріальній гіпертензії і старінні
Представлено Інститутом фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України.
Автори: Дорофеєва Н.О., к.м.н., Драчук К.О.
47. Бактеріофаги фітопатогенних і промислово цінних ентеробактерій: особливості

вірус-клітинної взаємодії, геноміка та специфіка морфогенезу
Представлено Інститутом мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України.
Автори: Кушкіна А.І., к.б.н., Король Н.А., к.б.н., Файдюк Ю.В., Жумінська Г.І., к.б.н.
48. Металоорганічні комплекси – антиоксиданти з нефропротекторною дією
Представлено Державною установою «Інститут гастроентерології НАМН України».
Автор: Бабій С.О., к.б.н.
49. Німецькомовна католицька думка другої половини XX століття
Представлено Київським університетом імені Бориса Грінченка.
Автор: Шепетяк О.М., д.філос.н.
50. Наукові товариства на теренах України ХІХ – початку ХХ ст.: полілог учених і епох
Представлено Державним вищим навчальним закладом «Переяслав-Хмельницький

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».
Автор: Демуз І.О., д.i.н.
51. Філософський модус загальної теорії управління
Представлено Національним педагогічним університетом імені М.П.Драгоманова.
Автор: Бех Ю.В., д.філос.н.
52. Населення Гетьманщини XVIII ст.: соціально-демографічна історія
Представлено Полтавським національним педагогічним університетом імені. В.Г.Ко-

роленка.
Автор: Сердюк І.О., к.і.н.
53. Формування конкурентних стратегій торгівельних підприємств
Представлено Львівською комерційною академією.
Автор: Тучковська І.І., к.е.н.
54. Інноваційні технології у судовій балістиці
Представлено Національною академією внутрішніх справ.
Автор: Арешонков В.В., к.ю.н.
55. Монографія «Нормотворча діяльність органів виконавчої влади в Україні: правовий

зміст і проблемні питання».
Представлено Національною академією правових наук України.
Автор: Гетьман Є.А., д.ю.н.
56. Теоретико-правові проблеми охорони, використання та відтворення рослинного

світу України
Представлено Національним університетом біоресурсів і природокористування Ук-

раїни.
Автор: Гиренко І.В., к.ю.н. 
57. Проблеми дитячої праці в умовах модернізації соціально-економічної сфери Ук-

раїни
Представлено Державною установою «Інститут регіональних досліджень імені 

М.І. Долішнього Національної академії наук України».
Автор: Мульска О.П., к.е.н.
58. Математичні методи та прикладні інформаційні технології моделювання, пере-

кладу та навчання для української жестової мови
Представлено Інститутом кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України.
Автори: Тернов А.C., к.т.н., Лозинська О.В., Шкільнюк Д.В.
59. Синтетичні образи в поетичній творчості Павла Тичини та стратегії їх перекладу

англійською мовою
Представлено Кіровоградським державним педагогічним університетом імені Воло-

димира Винниченка.
Автор: Фока М.В., к.ф.н.
60. Ярмарок в системі традиційної культури українців (друга половина ХІХ – початок

ХХ ст.)
Представлено Національним авіаційним університетом.
Автор: Юрченко В.О., к.і.н.
61. Розробка шляхів підвищення стійкості бобово-ризобіального симбіозу сої до дії

посухи
Представлено Інститутом фізіології рослин і генетики НАН України.
Автори: Кондратюк Ю.Ю., к.б.н., Левішко А.С., к.б.н., Грищук О.О., к.б.н., Веселовська

Л.І., к.б.н.
62. Еколого-фізіологічні, молекулярно-генетичні та біотехнологічні основи збере-

ження і відновлення флористичного різноманіття (на прикладі роду Gentiana L.)
Представлено Тернопільським національним педагогічним університетом імені Воло-

димира Гнатюка.
Автори: Майорова О.Ю., к.б.н., Мосула М.З., к.б.н., Конвалюк І.І., к.б.н., Твардовська

М.О., к.б.н.
63. Структура нанокомпозиційних матеріалів на основі алюмінію в рідкому та загар-

тованому стані
Представлено Національним університетом харчових технологій.
Автор: Муратов О.С., к.х.н.

Дубровицьким районним судом Рівненської об-
ласті 08.06.2016 року у заочному порядку розгля-
нуто цивільну справу №560/229/16-ц за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Клюйко Галини Іванівни про
стягнення заборгованості.

Заочним рішенням позов ПАТ КБ «ПриватБанк»
було задоволено в повному обсязі. З повним тек-
стом рішення відповідач Клюйко Галина Іванівна
може ознайомитися, звернувшись до канцелярії
Дубровицького районного суду, за адресою: м. Дуб-
ровиця, вул. Воробинська, 22 Рівненської області.

Суддя Оборонова І. В.

Оболонський районний суд м. Києва викликає в су-
дове засідання Тінікова Олександра Вячеславовича як
відповідача по цивільній справі № 2/756/3134/16
(756/4255/16-ц) за позовом Товариства з обмеженою
відповідальністю «Дата Майнінг Груп» до Тінікова
Олександра Вячеславовича про стягнення заборгова-
ності.

Судове засідання відбудеться 08 серпня 2016 р. о
14.00 годині в приміщенні Оболонського районного
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимо-
шенка, 2-є, каб. 15.

Суддя Д. Г. Камбулов

Заводський районний суд міста Запоріжжя (вул.
Л.Чайкіної, 65, каб.№16) викликає Зозулю Світлану
Анатоліївну, 17.05.1982 р.н., як відповідача з цивіль-
ної справи № 332/1627/16-ц за позовом ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК» про стягнення заборгованості за
кредитом на 26 липня 2016 р. о 08:30 год. Суддя Ан-
дрюшина 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.

Дубровицьким районним судом Рівненської об-
ласті 10.03.2016 року у заочному порядку розгля-
нуто цивільну справу №560/1744/15-ц за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Остапчука Валерія Мико-
лайовича про стягнення заборгованості.

Заочним рішенням позов ПАТ КБ «ПриватБанк»
було задоволено в повному обсязі. З повним тек-
стом рішення відповідач Остапчук Валерій Мико-
лайович може ознайомитися, звернувшись до
канцелярії Дубровицького районного суду, за адре-
сою: м. Дубровиця, вул. Воробинська, 22 Рівненської
області. 

Суддя Сидоренко З. С.
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

(суддя О. О. Наумик) викликає в судове засідання, яке від-
будеться 15 серпня 2016 року о 13.30 год. за адресою: 
м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп. 2, каб. 24, у
справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Ук-
рсоцбанк» про стягнення заборгованості, як відповідача:

Шульгу Ігоря Вікторовича, останнє місце проживання:
вул. Леніна, 43/24, кв. 36, м. Макіївка, Донецька обл., 86152.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази на їх підтвердження. У разі неявки відпо-
відача у судове засідання справа згідно з вимогами ЦПК Ук-
раїни може бути розглянута за його відсутності.

Дарницький районний суд м. Києва викликає як
відповідача Мельник Наталію Михайлівну в судове
засідання на 05.08.2016 р. о 14.00 год. за адресою: 
м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, зал 213, для участі у ци-
вільній справі за позовом ОСББ «Згода-96» до
Мельник Н. М. про стягнення заборгованості за жит-
лово-комунальні послуги.

У разі неявки відповідача до суду оголошення вва-
жається належним повідомленням та справу буде
розглянуто по суті за наявними в справі матеріа-
лами.

Суддя Парамонов М. Л.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті повідомляє, що 09 червня 2016 року розгля-
нуто цивільну справу № 409/588/16-ц за позовом
Шевченко Тетяни Олексіївни до Луганської міської
ради, Головного територіального управління юстиції
в Луганській області про визнання права власності
у зв’язку із втратою правовстановлюючих докумен-
тів та винесено заочне рішення про задоволення по-
зову в повному обсязі.

Суддя Полєно B. C.

Оріхівський районний суд Запорізької області викли-
кає Абрамову Марину Олексіївну, Метленко Наталію Во-
лодимирівну, Скубченка Володимира Павловича як
відповідачів по цивільній справі № 323/1834/16-ц
2/323/498/16 за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Державний ощадний банк України» до Абрамо-
вої Марини Олексіївни, Метленко Наталії
Володимирівни, Скубченка Володимира Павловича про
стягнення заборгованості, яку призначено до розгляду
на 23 серпня 2016 року о 10.00 годині у приміщенні суду
за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Йогана
Янцена, 27, к. 14. 

Суддя Мінаєв М. М.
Новопсковський районний суд Луганської області викликає Шейко Андрія

Олександровича як відповідача в судове засідання для розгляду цивільної
справи ЄУ № 420/1082/16-ц (провадження № 2/420/571/16) за позовом ПАТ
«Універсал Банк» до Шейко Андрія Олександровича про стягнення забор-
гованості, яке відбудеться 16 серпня 2016 року о 16 годині 00 хвилин (ре-
зервна дата судового засідання 19 серпня 2016 року о 08 годині 30 хвилин)
в приміщенні Новопсковського районного суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Новопсков, вул. Українська, 28.

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

Суддя В. В. Заботін

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як відповідача
Васильченка Андрія Миколайовича (прож.: м. Сєвєродонецьк Луганської об-
ласті, пр. Гвардійський, 61-б/23) у судове засідання з розгляду цивільної
справи за позовом Васильченко Наталії Володимирівни до Васильченка Ан-
дрія Миколайовича про надання дозволу на оформлення документів на
виїзд неповнолітньої дитини за межі України без згоди батька, яке відбу-
деться 20.07.2016 року о 15 годині 40 хвилин у приміщенні суду за адресою:
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19.

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

Суддя І. О. Юзефович

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Київ, Вознесенський узвіз,

10Б, каб. 38) викликає Колісника Віктора Івановича на 09 год. 30 хв.

12 жовтня 2016 року як відповідача у цивільній справі № 760/18229/15-ц,

2-1098/16 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю

«БЕБКО-Авто» до Колісника Віктора Івановича про стягнення коштів.

У разі неявки справу буде розглянуто за відсутності відповідача.

Суддя В. В. Українець
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пОГОда На заВтра

Укргiдрометцентр

ТемПерAТурA ПO OБЛAСТЯХ укрAЇнИ
нA 15 ЛИПнЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +17 +22    +29 +34
Житомирська +14 +19    +24 +29
Чернігівська +17 +22    +29 +34
Сумська +17 +22    +29 +34
Закарпатська +11 +16    +23 +28
Рівненська +13 +18    +22 +27
Львівська +10 +15    +17 +22
Івано-Франківська +11 +16    +21 +26
Волинська +11 +16    +20 +25
Хмельницька +13 +18    +23 +28
Чернівецька +12 +17    +23 +28
Тернопільська +11 +16    +20 +25
Вінницька +16 +21    +27 +32

Oбласть Нiч          День
Черкаська +17   +22   +29  +34
Кіровоградська +17   +22   +30  +35
Полтавська +17   +22   +30  +35
Дніпропетровська +17   +22   +32  +37
Одеська +18   +23   +30  +35
Миколаївська +17   +22   +32  +37
Херсонська +17   +22   +32  +37
Запорізька +17   +22   +32  +37
Харківська +17   +22   +32  +37
Донецька +17   +22   +32  +37
Луганська +17   +22   +32  +37
Крим +17   +22   +30  +35
Київ +20   +22   +32  +34

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

У провадженні Липоводолинського районного суду Сумської області перебуває
цивільна справа № 581/442/16-ц, провадження 2/581/186/16 за позовом Хобти
Алли Михайлівни до Хобти Сергія Миколайовича про надання дозволу на офор-
млення та виготовлення документів на право виїзду за межі України без згоди
батька та надання дозволу на тимчасовий виїзд дітей в супроводі матері, без згоди
та супроводу їхнього батька. Липоводолинський районний суд Сумської області
відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає до суду Хобту Сергія Миколайо-
вича, останнє відоме місце реєстрації та проживання: вул. Шкільна, 37, кв. 33, 
с. Гірне, Харцизького району Донецької області, як відповідача по справі на 13
год. 00 хв. 21 липня 2016 року. Розгляд справи відбудеться в приміщенні суду, яке
розташоване за адресою: вул. Роменська, 6, селище Липова Долина Сумської об-
ласті, зал 2, 2-й поверх. Головуючий суддя О.В. кузьмінський. У разі неявки відпо-
відача у судове засідання справа буде розглянута за його відсутності.

З фестивалю — 
на новому велосипеді

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ДОВКІЛЛЯ. Черкаський парк «Сосновий бір» минулими ви-
хідними став центром традиційного екологічного свята. Тут
численні гості «Грінфесту» провели екологічні та розважальні
заходи, метою яких було зробити рідне місто чистішим та здо-
ровішим. учасники свята майстрували годівнички для птахів,
виготовляли панно з пластикових кришечок, створювали еко-
костюми з використаних коробок, каталися на екологічному
транспорті — велосипеді. найрізноманітніші конкурси та ігри
на екологічну тематику, майстер-класи неабияк потішили чер-
кащан. крім того розігрували екологічну торбинку та книгу
про найвизначніші паркові місця Черкащини. 

Із задоволенням брали участь у фестивалі дорослі і діти.
Тут роздавали яблука та апельсини, робили екозачіски, роз-
мальовували дитячі обличчя. родзинкою заходу стали еколо-
гічно чисті меблі, виготовлені з сіна. Тут виявило бажання по-
сидіти та сфотографуватися багато городян. а всі, хто приніс
на фест використані батарейки, мали змогу взяти участь у
лотереї, переможець якої отримав у подарунок спортивний
велосипед. До речі, на участь у лотереї зареєструвалося
близько двохсот учасників, а використаних батарейок вдало-
ся назбирати 4236. Щасливим виявився лотерейний квиток
для черкащанки Тетяни Ємець. Вона й одержала цінний ви-
граш.

фОтОфакт

РЕКОРД РАДОСТІ. Всесвітній день шоколаду в Одесі
відсвяткували рекордом, змайструвавши з улюблених ла-
сощів дітей і дорослих найвищу фігуру. автор кондитер-
ського виробу одеська майстерня шоколаду Kiss Сhocola-
terie.

композиція з білого і чорного шоколаду під назвою
«улюблене місто» складається з дрібних деталей, кожна
з яких розповідає шматочок з історії міста. Висота солод-
кого витвору 1 м 43 см, а важить він десять з половиною
кілограмів, що й зафіксували представники національно-
го реєстру рекордів.

«ми створюємо абсолютно натуральний продукт за
власними рецептами. не використовуємо жодних доба-
вок. Працюємо з бельгійською сировиною і самі виробляє-
мо шоколад», — повідомили одеські шоколадьєри.

на честь Дня шоколаду одесити і гості міста могли про-
дегустувати солодощі шоколатерії, особливістю якої є
прозоре виробництво: кожен відвідувач Kiss бачить через
прозоре скло, як створюють «гормон радості».

Ольга БУЛКОВСЬКА,
«Урядовий кур’єр»

ЕКОТУРИЗМ. уже сьомий
рік поспіль на Волині відбува-
ється фестиваль з екстремаль-
ного водного туризму «Полі-
ська регата». Як і зазвичай
приймає учасників та гостей
дійства національний природ-
ний парк «Прип’ять — Стохід»,
співробітники якого свого часу
започаткували ці змагання.

Водна траса для 24 команд-
двійок — українських і з ближ-
нього зарубіжжя — пролягала
руслами річок Прип’ять і Сто-
хід. Це майже півсотні кіло-
метрів незайманої волинської
природи. Щоправда, недарем-
но у назві фестивалю звучить
«екстремальний». Тож фішка
не тільки в тому, щоб першим
здолати дистанцію. Треба ще
й у річці «ста ходів» знайти
правильний шлях у безлічі ру-
кавів, затонів та острівців. 

Змагання проводять у два
етапи. Першого дня учасники
долають водний шлях із Лю-
бешіва до Сваловичів по річці
Стохід, а вже звідти до
Люб’язя — Прип’яттю. 

— Хочемо перемогти любе-
шівців, які нещодавно виграли
кубок на таких самих змаган-
нях у нас і позабирали всі наші
призи, — з усмішкою аргумен-
тують свою участь у «Полі-
ській регаті» білоруси з Івано-
во. Й одразу бажають команді
суперників, що якраз вийшла
на старт, удачі.

начальник сектору в спра-
вах молоді та спорту Любе-
шівської райдержадміністрації
Василь Бурдак упевнений, що
цей фестиваль дуже допома-
гає популяризувати екотуризм
в області.

— І учасники, і супровод-
жуючі спортсменів у захваті
від незайманої природи нашо-
го краю. Таких місць залиши-
лося небагато. Тож до нас по-
вертаються відпочити не тіль-
ки тілом, а й душею, — наголо-
шує співрозмовник. Він додає,
що дійств такого штибу на Во-
линському Поліссі більше не-
має. 

Троянівський сільський го-
лова микола Ясюк — незмін-
ний учасник цього, як він наго-
лошує, прекрасного дійства
вже 5 років.

— Посідали ми і перше, і
друге, і третє, і четверте місця.
Яке сьогодні? Як стане сил…
Бо вони у людини, як уже не

раз доводило життя, невичер-
пні, — ділиться він світобачен-
ням.

До речі, микола Ясюк —
єдиний очільник населеного
пункту на Волині, який у віль-
ний час навчає юних краян
веслуванню на байдарках на
місцевих річках. Для цього
працює гурток «Водний ту-
ризм». «І хоч деякі діти приїха-
ли як уболівальники, ми ще й
чотири  команди від сільської
ради виставили», — з гордіс-
тю розповідає посадовець.

Щодо цьогорічних змагань,
то не обійшлися вони без ку-
рйозів. Одна з команд, не зорі-
єнтувавшись в очеретяних ла-
біринтах, замість фінішувати

знову опинилася на старті. Ще
дві просто заблукали, навіть
маючи при собі карти і зв’язок.

Перемогли поліщуки. ко-
манда «Бам-1» (Любешів) бу-
ла першою, «маневичі» —
другою, а ті-таки любешівці із
«Бам-2» — третіми.

Прикро, що «Поліська рега-
та» немає сталого фінансу-
вання. Тож доводиться органі-
заторам фестивалю йти з про-
стягнутою рукою — шукати
спонсорів. а по-державниць-
кому і мудро було б на прове-
дення і популяризацію таких
заходів надавати кошти. Тоді й
видатки на боротьбу з нарко-
манією чи курінням зменшили-
ся б.

У зелених нетрях волинської «Амазонки»

Змагання серед незайманої природи — одна з фішок регати
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