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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 14 вересня 2016 року
USD 2642.5985   EUR 2972.1305      RUB 4.0774     /    AU 349787.55      AG 5063.22      PT 275623.02     PD 175732.80

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА четвер, 15 ВЕРЕСНЯ 2016 РОКУ №173 (5793)

ЦИФРА ДНЯ

Пограбуванню слід
покласти край 

ПРАВО. Президент Петро Порошенко доручив МЗС подати
позов про відкриття міжнародного арбітражного провадження
проти Російської Федерації щодо захисту прав та інтересів Ук-
раїни, гарантованих Конвенцією ООН з морського права 1982
року, порушених унаслідок агресії Росії.

Позов подається у зв’язку із грубим порушенням РФ міжна-
родного права, агресією проти України, анексією Криму, пору-
шенням права України на природні ресурси в акваторіях
Чорного та Азовського морів. Йдеться, зокрема, про грабунок
України у сфері енергоресурсів, коли Росія краде нафту, газ,
видобуваючи їх на нашому морському шельфі, про факти кра-
діжки морських ресурсів і забруднення територій з негативним
впливом на екологію Чорного моря.

Наша правова позиція тверда, грунтується на чітких доказах,
і Україна доведе за допомогою арбітражу юридичні факти ви-
крадення Росією природних ресурсів і заподіяння шкоди еколо-
гії, повідомляє прес-служба Президента. За його дорученням
триває підготовка документів на основі різних міжнародних кон-
венцій для подачі позовів і в інші міжнародні судові інстанції.

ЦИТАТА ДНЯ

Андрій ПАрубій:
«Питання безвізового

режиму — це питання
символічне, коли всі
громадяни України

зможуть почуватися
вільними громадянами 

вільного світу».
голова Верховної ради про те, що втілення омріяної
більшістю громадян мети вже не за горами

900 тисяч грн
спрямувала столична влада з міського
бюджету на організацію та проведення

фестивалю сучасного мистецтва
ГОГОЛЬFEST

Верифікація: 
чи виправдаються
сподівання? 

АКТУАЛЬНА ТЕМА. «Урядовий кур’єр» спробував з’ясувати, 
як діють схеми нарахування незаконних соціальних виплат 
і субсидій липовим переселенцям
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Катерина МАЦЕГОРА,
«Урядовий кур’єр»

Проект Державного бюджету на 2017
рік буде подано до Верховної Ради

15 вересня відповідно до  норм Конститу-
ції. Принаймні про це з упевненістю за-

явив, анонсуючи проведення спеціального
засідання уряду для затвердження цього
проекту документа, Прем’єр-міністр Во-
лодимир Гройсман. Він нагадав міністрам,
зокрема й представникам Міністерства
фінансів, яке має завершити всю необхід-
ну роботу, що пріоритетами проекту бюд-

жету є фінансування оборонного ком-
плексу, реалізація проектів, пов’язаних з
інфраструктурою та енергоефективністю,
підтримка аграріїв і освітня сфера.

«В освіті та охороні здоров’я буде під-
вищення заробітних плат на 20—30%, —
додав глава уряду. — Ми пропонуємо ре-

альне зростання зарплат, яке буде забез-
печено зростанням економіки». Він не за-
був додати, що цей документ буде
чесним. Такого самого підходу до
його розгляду Володимир Гройсман
очікує і від своїх «опонентів» у пар-
ламенті. 

Депутати отримають бюджет вчасно
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Проект розробляли з урахуванням прогнозу зростання
економіки на 3% за інфляції 8,1% і безробіття 8,7%
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6
погляд на проблему

«УК» з’ясовував, 
як зупинити
несанкціоновані вирубки
і поліпшити стан
українських лісів 4

на часі

Чимало освітніх питань,
які має вирішувати 
влада на місцях, вона
ігнорує. Але є й 
позитивні приклади
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ДОКУМЕНТИ

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 31 серпня 2016 р. № 590
Київ

Про внесення змін до постанови кабінету міністрів україни 
від 6 квітня 2016 р. № 268

Кабінет Міністрів України ПоСТАноВЛЯє: 
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 268 «Про умови оплати праці працівників

державних органів, які виконують функції з обслуговування, у 2016 році» (Офіційний вісник України, 2016 р., 
№ 30, ст. 1203) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України 
від 31 серпня 2016 р. № 590

ЗмінИ,
що вносяться до постанови кабінету міністрів україни від 6 квітня 2016 р. № 268

1. Назву постанови після слів «з обслуговування,» доповнити словами «і працівників Управління адміністра-
тивних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління ад-
міністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управ-
ління справами Апарату Верховної Ради України».

2. Пункт 1 після слів «юрисдикції державних органів» доповнити словами «і працівників Управління адмініс-
тративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління
адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Уп-
равління справами Апарату Верховної Ради України».

3. У пункті 2:
1) абзац перший після слів «в державному органі» доповнити словами «та керівникам Управління адміністра-

тивних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління ад-
міністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управ-
ління справами Апарату Верховної Ради України (далі — Управління)»;

2) у підпункті 1:
абзац другий після слів «функції з обслуговування» доповнити словами «, та Управлінь»;
доповнити підпункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:
«Зазначена доплата не встановлюється керівникам Управлінь, їх заступникам, керівникам структурних підроз-

ділів Управлінь і їх заступникам.».
У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;
3) у підпункті 2:
абзац перший після слів «відповідного органу» доповнити словом «, Управління»;
абзац другий після слів «державному органі» доповнити словом «, Управлінні».
4. У пункті 4:
1) абзац перший після слів «державних органах» доповнити словом «, Управліннях»;
2) абзац другий після слова «включаються» доповнити словами «стаж роботи у державних органах на посадах

керівних працівників, спеціалістів і службовців, у тому числі».
5. Доповнити постанову пунктом 41 такого змісту:
«41. Установити, що преміювання керівників Управлінь, установлення їм надбавки за високі досягнення у праці

або за виконання особливо важливої роботи, надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових
питань здійснюється в порядку та розмірах, що встановлені цією постановою, у межах затверджених видатків на
оплату праці. Рішення про зазначені виплати приймається органом вищого рівня.».

6. Пункт 5 після слів «в державному органі» доповнити словами «та керівникам Управлінь».
7. Додаток до постанови викласти в такій редакції:

«Додаток 
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 6 квітня 2016 р. № 268 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 31 серпня 2016 р. № 590)
СХЕмА 

посадових окладів працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, 
з урахуванням юрисдикції державних органів і працівників управління адміністративних будинків

Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату кабінету міністрів україни, 
управління адміністративними будинками Державного управління справами, управління 

адміністративними будинками управління справами Апарату Верховної ради україни

Примітки: 1. Посадові оклади працівників, найменування посад (професій) яких не передбачені цією схемою, встановлюються
у розмірах, визначених для працівників аналогічної кваліфікації, найменування посад (професій) яких передбачені у
тому самому розділі класифікації професій Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Держспо-
живстандарту від 28 липня 2010 р. № 327. При цьому кваліфікаційні категорії визначаються відповідно до Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників.
2. Розміри посадових окладів працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового депар-
таменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління
справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України визнача-
ються за підграфою «вся територія України.».

Найменування посади 

Розміри посадових окладів, гривень 

вся територія 
України 

територія однієї або 
кількох областей, 
м. Києва або 

м. Севастополя 

територія одного 
або кількох 
районів, міст 
обласного 
значення 

Начальник Управління адміністративних будинків 
Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату 
Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними 
будинками Державного управління справами, Управління 
адміністративними будинками Управління справами Апарату 
Верховної Ради України 

6 031   

Перший заступник начальника Управління адміністративних 
будинків Господарсько-фінансового департаменту 
Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління 
адміністративними будинками Державного управління 
справами, Управління адміністративними будинками 
Управлін я справами Апарату Верховної Ради України 

5 729   

Заступник начальника Управління адміністративних будинків 
Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату 
Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними 
будинками Державного управління справа и, Управління 
адміністративними будинками Управління справами Апарату 
Верховної Ради України; головний бухгалтер Управління 
адміністративними будинками Державного управління 
справами 

5 686   

Начальник відділу у складі департаменту, самостійного 
управлінн , управління 

3 620 2 585 2 326 

Заступник начальника відділу у складі департаменту, 
самостійного управління; заступник головного бухгалтера 
Управління адміністративними будинками Державного 
управління справами 

3 410 2 375 2 195 

Завідувач сектору у складі департаменту, самостійного 
управління, управління, самостійного відділу 

3 205 2 270 2 068 

Інженер, інженер-програміст, інженер-електронік, інженери 
інших спеціальностей, фахівець із зв’язків з громадськістю та 
пресою, консультант, документознавець, інспектор та інші:  

   

провідний 2 378 2 196 1 783 
I категорії 2 259 2 089 1 773 
II категорії 2 145 1 983 1 763 
Завідувач: архіву, протокольної частини, підрозділу з обліку і 
доставки документів, бібліотеки, експедиції, господарства, 
складу, копіювально-розмножувального бюро, орденської 
комори, військово-облікового бюро 

2 039 1 883 1 753 

Старший: інспектор, статистик; секретар приймальні судів, 
секретар керівника, фахівець з інтерв’ювання, бібліотекар, 
відповідальний черговий 

1 936 1 789 1 743 

Касир, інспектор, статистик, підбирач довідкового та 
інформаційного матеріалу, діловод, стенографіст I категорії, 
оператор комп’ютерного набору I категорії, комендант, 
диспетчер 

1 840 1 733 1 733 

Стенографіст II категорії, оператор комп’ютерного набору  
II категорії, архіваріус, експедитор органів прокуратури, 
експедитор судів, експедитор, оператор копіювальних та 
розмножувальних машин 

1 747 1 723 1 723 
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ТОВ «Статус Фаворит»

(код 35136671) повідомляє про втрату

оригіналу договору купівлі-продажу не-

рухомого майна від 15.09.2008, реєс-

траційний № 2201, яке розташовано на

вулиці Верхній, 3-5 у Печерському

районі міста Києва.

Затоківська селищна рада Білго-

род-Дністровської міської ради Оде-

ської області офіційно повідомляє,

що печатка Затоківської селищної

ради, викрадена 16.05.2016 р., є не-

дійсною.

Втрачені військовий квиток серія

МО 523796, посвідчення учасника

бойових дій №088581, зареєстровані

на ім’я Самойлова Володимира Олек-

сандровича, 

вважати недійсними.

Бережанський районний суд Тернопільської області ви-
кликає Мищишина Михайла Петровича, 23 грудня 1976 року
народження, уродженця с. Поділля Галицького району Івано-
Франківської області, останнє відоме місце проживання: 
м. Бережани Тернопільської області, вул. Академічна, 20, в
судове засідання, призначене на 10 годину 20 вересня 2016
року, для розгляду справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»

до Мищишина Михайла Петровича про стягнення боргу.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Бережанського
районного суду за адресою: м. Бережани Тернопільської об-
ласті, вул. Банкова, 2. 

У разі неявки відповідача справа буде розглянута по на-
явних матеріалах за його відсутності.

Суддя Данилів О.М.

Баришівський районний суд Київської області повідомляє відповідача Фукс Владислава Вікторовича,
який проживає за адресою: Полтавська обл. м. Кременчук, пр-т 50-річчя Жовтня, буд.78/19, кв. 125, що
судовий розгляд цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Фукса Владислава Вікторовича,
Фукс Владислав Вікторович в інтересах неповнолітньої Фукс Анни Владиславівни, третя особа, що не за-
являє самостійних вимог: Служба у справах дітей та сім’ї Баришівської районної державної адміністрації
Київської області про виселення, — призначено до судового розгляду на 09 годину 20 вересня 2016 року.
Ваша явка обов’язкова. В разі Вашої неявки розгляд справи буде проведений за Вашою відсутністю.

Суддя Єременко В.М.

 оголошення  оголошення  оголошення 

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська,
буд. 39А) розглядає цивільні справи за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Супрунова Олек-
сандра Володимировича, Супрунової Наталії Анатоліївни, Литвиненко Тетяни Іванівни про стягнення заборгованості
за кредитним договором. Відповідачі Супрунов О.В., Супрунова Н.А., Литвиненко Т.І. викликаються на 29 вересня 2016
року на 09.00 годину до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 7, для участі у розгляді справи. До розгляду
цивільної справи пропонується надати суду письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

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

Суддя Діденко С.О.

оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів ПАТ “ВБр” 
на електронному торговельному майданчику  ТБ «укрАЇнСЬкА міЖрЕГіонАЛЬнА СПЕЦіАЛіЗоВАнА».

Номер лота:                                                                                     217082, 217087, 217088
Коротка назва лота/номер                                                             Право вимоги за кредитним договором МКLNU5.52262.001, №KКPOG.56504.003, №МКIPF.160506.006, 
кредитного договору:                                                                     №МКKF3.160506.003, №МКLNF3.160506.001 та договорами забезпечення виконання зобов'язань
Місце проведення аукціону:                                                           https://trade.uisce.com.ua/
Дата проведення аукціону:                                                             19.10.2016 р.
Час проведення аукціону:                                                              з 10:00 до 12:00
Детальна інформація по лоту 
(параметри, забезпечення, початкова ціна, правила участі в аукціоні): http://torgi.fg.gov.ua:80/117001, http://torgi.fg.gov.ua:80/117002, http://torgi.fg.gov.ua:80/117004 

оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів ПАТ «ВБр» на електронному торговельному
майданчику ТБ «укрАЇнСЬкА міЖрЕГіонАЛЬнА СПЕЦіАЛіЗоВАнА».

Номер лота: 217089
Коротка назва лота/номер кредитного договору: Автомобілі: Toyota Venza,  NISSAN MURANO, Фольксваген Т5

Kasten ND, Volkswagen Transporter 
Місце проведення аукціону: https://trade.uisce.com.ua/
Дата проведення аукціону: 19.10.2016 р.
Час проведення аукціону: з 10:00 до 12:00
Детальна інформація по лоту 
(параметри, забезпечення, початкова ціна,правила участі в аукціоні): http://torgi.fg.gov.ua:80/116997 

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 31 серпня 2016 р. № 577
Київ

Про внесення змін до бюджету Пенсійного фонду україни
на 2016 рік

Кабінет Міністрів України ПоСТАноВЛЯє:
Внести до бюджету Пенсійного фонду України на 2016 рік, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України

від 10 березня 2016 р. № 190 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 24, ст. 945), зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 31 серпня 2016 р. № 577
ЗмінИ,

що вносяться до бюджету Пенсійного фонду україни на 2016 рік
1. У розділі «Доходи»:
1) у позиції «кошти Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та під-

вищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду України» цифри
«144 888 609,4» замінити цифрами «145 404 343,7»;

2) після позиції
«кошти Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій,                      145 404 343,7»
надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів
Пенсійного фонду України
доповнити такою позицією:
«кошти Державного бюджету України на компенсацію роботодавцю частини фактичних витрат, 1 400»;
пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
3) у позиції «Усього доходів» цифри «257 207 586,4» замінити цифрами «257 724 720,7».
2. У розділі «Видатки»:
1) у позиції «за рахунок власних надходжень, усього» цифри «199 128 108,7» замінити цифрами
«199 564 846,2»;
2) у позиції «пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена відповідно до Закону України «Про загаль-

нообов’язкове державне пенсійне страхування» цифри «187 652 634,6» замінити цифрами «188 064 222,4»;
3) у позиції «виплату пенсій, призначених згідно з іншими законодавчими актами в частині розміру пенсії, на

яку особа має право відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
цифри «5 052 343,6» замінити цифрами «5 067 016,1»;

4) у позиції «пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу в частині роз-
міру пенсії із солідарної системи відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне стра-
хування» цифри «3 603 623,5» замінити цифрами «3 614 100,7»;

5) у позиції «за рахунок коштів Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, над -
бавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами» цифри «57 228 429,1» замінити цифрами
«57 307 425,9»;

6) після позиції
«за рахунок коштів Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, 57 307 425,9»
надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами
доповнити такою позицією:
«за рахунок коштів Державного бюджету України на компенсацію роботодавцю частини 1 400»;
фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування
7) у позиції «Усього видатків» цифри «256 366 986,4» замінити цифрами «256 884 120,7».

ЦВк інформує
Витяг із постанови Центральної виборчої комісії від 12 вересня 2016 року № 386

Визнати обраним народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів Ук-
раїни 26 жовтня 2014 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі:

Данілін Владислав Юрійович, 1983 року народження, освіта вища, фізична особа — підприємець,
проживає в місті Києві, член Політичної партії «Народний фронт», включений до виборчого списку
Політичної партії «Народний фронт» під № 79.



�����Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, �факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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Куйбишевський районний суд Запорізької області ви-
кликає як відповідача Костенка Володимира Борисовича,
зареєстрована адреса місця проживання: Донецька об-
ласть, м. Сніжне, вул. Київська, 1, в судове засідання, яке
призначене на 09 год. 00 хв. 19 вересня 2016 року, для
розгляду цивільної справи № 319/794/16-ц за позовом ПАТ
«Державний ощадний банк України» до Костенка В.Б. про
стягнення заборгованості за кредитним договором, яке
відбудеться за адресою: 71001, Запорізька область, смт
Більмак, вул. Центральна, 26А. Копію позову та доданих
матеріалів можна отримати в суді за вищевказаною адре-
сою або через «Електронний суд» e-court.mail.gov.ua.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
проти позову та докази на їх підтвердження. У випадку не-
явки відповідача в судове засідання та неповідомлення
суду про поважну причину неявки позов буде розглянутий
за його відсутності за наявними у справі доказами. 

Суддя Р.С. Солодовніков

Старобільський районний суд Луганської області викли-
кає у судові засідання з розгляду цивільних справ як від-
повідачів за позовом ПАТ «Державний ощадний банк
України» про стягнення заборгованості: 

— Петренка Олександра Володимировича, який мешкає
за адресою: Луганська область, м. Антрацит, вул. Петров-
ського, 63-а/31, як відповідача по справі 2/431/1221/16; 

— Онікієнко Олену Борисівну, Онікієнка Олександра
Олександровича, які мешкають за адресою: Луганська об-
ласть, м. Антрацит, вул. Ткаленко, 7/64; та Баканова Сергія
Федоровича, який мешкає за адресою: Луганська обл., 
м. Антрацит, смт Кріпенське, вул. Миру, 18/4, як відпові-
дачів по справі 2/431/1233/16. Розгляд справ відбудеться 29
вересня 2016 року о 08 год. 55 хв. в приміщенні суду за ад-
ресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38 а.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розгляда-
тиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя В. Ю. Колядов

Першотравневий районний суд Донецької області
(87400, смт Мангуш, вул. Котанова, 102, Першотравне-
вого району Донецької області) розглядає цивільну
справу за позовом Публічного акціонерного товариства
«Державний ощадний банк України» до Пічкуренка Ан-
дрія Андрійовича про стягнення заборгованості за кре-
дитом.

Відповідач Пічкуренко Андрій Андрійович, зареєстро-
ваний за адресою: смт Мангуш, вул. Леніна, б. 61/11, кв.
11, Першотравневий район, Донецька область, виклика-
ється на 20 вересня 2016 року на 10.30 годину до Пер-
шотравневого районного суду для участі у розгляді
справи по суті.

Пічкуренку Андрію Андрійовичу пропонується надати
свої заперечення щодо позову та докази до 20 вересня
2016 року. У випадку неприбуття відповідача він повинен
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута у його відсутність за наявними матеріалами.

Суддя Скудін В.Є. кабінет № 5

У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа за
№ 310/3748/16-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Державний ощадний банк України»
в особі філії – Донецьке обласне управління AT
«Ощадбанк» до Бурікова Сергія Васильовича, Жогі-
ної Галини Петрівни, Єрмолової Антоніни Данилівни
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром. Судовий розгляд справи призначено на 07 жов-
тня 2016 року о 10 год. 30 хв. в приміщенні
Бердянського міськрайонного суду за адресою: За-
порізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64,
каб. 409. Суддя Парій О.В., тел. (код 06153) 4-70-63.

Суд викликає Бурікова Сергія Васильовича, Жогіну
Галину Петрівну, Єрмолову Антоніну Данилівну як
відповідачів. Явка до суду є обов’язковою. В разі не-
явки справа розглядатиметься за наявними матеріа-
лами.

Старобільський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача по цивільній справі за провадж.
2/431/255/16: Молокова Володимира Васильовича, який
мешкає за адресою: Луганська область, м. Антрацит, вул.
Кальницька, буд. 1, кв. 80, та третю особу, яка не заявляє са-
мостійних вимог, Третяченка Сергія Петровича, який прожи-
ває за адресою: вул. Кальницької, буд. 1, кв.102, м. Антрацит
Луганської області, у судове засідання по цивільній справі
за позовом Публічного акціонерного товариства «Банк
Форум» до Молокова Володимира Васильовича, третя
особа, яка не заявляє самостійних вимог, Третяченко Сергій
Петрович, про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором.

Судове засідання відбудеться 19 жовтня 2016 року о 14
годині 30 хвилин в приміщенні суду за адресою: 92700, Лу-
ганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38а, судова
зала № 4.

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

Суддя Озеров В.О.

Оголошення про проведення аукціону №215 з продажу енергоресурсів на базі ПрАТ «УМВБ»
22.09.2016 р. о 12-00 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» відбу-

деться аукціон  №215 з продажу енергоресурсів, які підлягають реалізації згідно з постановою КМУ №570 від 16.10.14 р. 
Обсяги нафти сирої та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

Оголошення про проведення аукціону №33-УМВБ з продажу скрапленого газу на базі ПрАТ «УМВБ»
22.09.2016 р. о 14-00 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» відбудеться
аукціон  №33-УМВБ з продажу скрапленого газу, який підлягає реалізації згідно з постановою КМУ №570 від 16.10.14 р. 

Обсяги скрапленого газу та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул.
Радянська, буд. 39 «А») розглядає цивільну справу
за позовом Мухіної Юлії Вікторівни до Мухіна Євгена
Ігоровича про розірвання шлюбу.

Відповідач Мухін Є.І. викликається на 10 жовтня
2016 року на 09.00 годину до Добропільського міськ-
районного суду, кабінет № 7, для участі у розгляді
справи. До розгляду цивільної справи пропонується
надати суду письмові пояснення та заперечення, а
також усі наявні докази по справі. У випадку непри-
буття до судового засідання відповідача, необхідно
повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута у його відсутність на підставі наяв-
них у них даних чи доказів і ухвалено заочне рішення. 

Суддя Діденко С.О.

ППоозз.. ППррооддааввееццьь ВВииддооббууттоокк 

ООббссяягг,, щщоо 
ммііссттииттььссяя вв 
ооддннооммуу ллооттіі,, 

ттоонннн

КК--ссттьь ллооттіівв,, 
ооддииннииццьь

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

ССттааррттоовваа ццііннаа 
ззаа 11 ттооннннуу ((зз 
ППДДВВ)),, ггррнн..

CCттааррттоовваа ввааррттііссттьь 
ооддннооггоо ллооттуу,, ггррнн 

((зз ППДДВВ))

ЗЗааггааллььнниийй 
ооббссяягг,, ттоонннн

ЗЗааггааллььннаа 
ввааррттііссттьь,, ггррнн..      

((зз ППДДВВ))
УУммооввии ттррааннссппооррттуувваанннняя

1 ПАТ "Укрнафта" НГВУ "Полтаванафтогаз" 2 500 1 8 735,00 10 482,00 26 205 000,00 2 500 26 205 000,00
по трубопроводам:філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП ЦППН і Г НГВУ 
"Полтаванафтогаз" (Ресурс жовтня 2016 p.)

2 ПАТ "Укрнафта" НГВУ "Полтаванафтогаз" 2 600 1 8 735,00 10 482,00 27 253 200,00 2 600 27 253 200,00
по трубопроводам:філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП ЦППН і Г НГВУ 
"Полтаванафтогаз" (Ресурс жовтня 2016 p.)

3 ПАТ "Укрнафта" НГВУ "Полтаванафтогаз" 2 300 1 8 735,00 10 482,00 24 108 600,00 2 300 24 108 600,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦПСН Качанівського 
ГПЗ (Ресурс жовтня 2016 p.)

4 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 4 000 1 8 735,00 10 482,00 41 928 000,00 4 000 41 928 000,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦПСН Качанівського 
ГПЗ (Ресурс жовтня 2016 p.)

5 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 4 000 1 8 735,00 10 482,00 41 928 000,00 4 000 41 928 000,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦПСН Качанівського 
ГПЗ (Ресурс жовтня 2016 p.)

6 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 4 000 1 8 735,00 10 482,00 41 928 000,00 4 000 41 928 000,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦПСН Качанівського 
ГПЗ (Ресурс жовтня 2016 p.)

7 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 4 000 1 8 735,00 10 482,00 41 928 000,00 4 000 41 928 000,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦПСН Качанівського 
ГПЗ (Ресурс жовтня 2016 p.)

8 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 4 000 1 8 735,00 10 482,00 41 928 000,00 4 000 41 928 000,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦПСН Качанівського 
ГПЗ (Ресурс жовтня 2016 p.)

9 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 4 000 1 8 735,00 10 482,00 41 928 000,00 4 000 41 928 000,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦПСН Качанівського 
ГПЗ (Ресурс жовтня 2016 p.)

10 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 4 000 1 8 735,00 10 482,00 41 928 000,00 4 000 41 928 000,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦПСН Качанівського 
ГПЗ (Ресурс жовтня 2016 p.)

11 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 3 730 1 8 735,00 10 482,00 39 097 860,00 3 730 39 097 860,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦПСН Качанівського 
ГПЗ (Ресурс жовтня 2016 p.)

12 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 4 000 1 8 735,00 10 482,00 41 928 000,00 4 000 41 928 000,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" НГВУ 
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс жовтня 2016 p.)

13 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 4 000 1 8 735,00 10 482,00 41 928 000,00 4 000 41 928 000,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" НГВУ 
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс жовтня 2016 p.)

14 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 4 000 1 8 735,00 10 482,00 41 928 000,00 4 000 41 928 000,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" НГВУ 
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс жовтня 2016 p.)

15 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 4 000 1 8 735,00 10 482,00 41 928 000,00 4 000 41 928 000,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" НГВУ 
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс жовтня 2016 p.)

16 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 4 000 1 8 735,00 10 482,00 41 928 000,00 4 000 41 928 000,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" НГВУ 
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс жовтня 2016 p.)

17 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 4 000 1 8 735,00 10 482,00 41 928 000,00 4 000 41 928 000,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" НГВУ 
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс жовтня 2016 p.)

18 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 3 680 1 8 735,00 10 482,00 38 573 760,00 3 680 38 573 760,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" НГВУ 
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс жовтня 2016 p.)

19 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Чернігівнафтогаз” 4 000 1 8 735,00 10 482,00 41 928 000,00 4 000 41 928 000,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" НГВУ 
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс жовтня 2016 p.)

20 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Чернігівнафтогаз” 4 000 1 8 735,00 10 482,00 41 928 000,00 4 000 41 928 000,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" НГВУ 
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс жовтня 2016 p.)

21 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Чернігівнафтогаз” 4 000 1 8 735,00 10 482,00 41 928 000,00 4 000 41 928 000,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" НГВУ 
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс жовтня 2016 p.)

22 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Чернігівнафтогаз” 4 000 1 8 735,00 10 482,00 41 928 000,00 4 000 41 928 000,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" НГВУ 
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс жовтня 2016 p.)

23 ПАТ "Укрнафта" НГВУ ”Бориславнафтогаз“ 4 000 1 8 735,00 10 482,00 41 928 000,00 4 000 41 928 000,00

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

"Кінцевий", НЗП "Уличне"-1 НГВУ 
"Бориславнафтогаз" (Ресурс жовтня 2016 p.)

24 ПАТ "Укрнафта" НГВУ ”Бориславнафтогаз“ 4 000 1 8 735,00 10 482,00 41 928 000,00 4 000 41 928 000,00

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

"Кінцевий", НЗП "Уличне"-1 НГВУ 
"Бориславнафтогаз" (Ресурс жовтня 2016 p.)

25 ПАТ "Укрнафта" НГВУ ”Бориславнафтогаз“ 2 155 1 8 735,00 10 482,00 22 588 710,00 2 155 22 588 710,00

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

"Кінцевий", НЗП "Уличне"-1 НГВУ 
"Бориславнафтогаз" (Ресурс жовтня 2016 p.)

26 ПАТ "Укрнафта" НГВУ ”Долинанафтогаз“ 4 000 1 8 735,00 10 482,00 41 928 000,00 4 000 41 928 000,00
по трубопроводам:філії МН "Дружба" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦППН НГВУ 
"Долинанафтогаз" (Ресурс жовтня 2016 p.)

27 ПАТ "Укрнафта" НГВУ ”Долинанафтогаз“ 4 000 1 8 735,00 10 482,00 41 928 000,00 4 000 41 928 000,00
по трубопроводам:філії МН "Дружба" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦППН НГВУ 
"Долинанафтогаз" (Ресурс жовтня 2016 p.)

28 ПАТ "Укрнафта" НГВУ ”Долинанафтогаз“ 4 000 1 8 735,00 10 482,00 41 928 000,00 4 000 41 928 000,00
по трубопроводам:філії МН "Дружба" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦППН НГВУ 
"Долинанафтогаз" (Ресурс жовтня 2016 p.)

29 ПАТ "Укрнафта" НГВУ ”Долинанафтогаз“ 4 000 1 8 735,00 10 482,00 41 928 000,00 4 000 41 928 000,00
по трубопроводам:філії МН "Дружба" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦППН НГВУ 
"Долинанафтогаз" (Ресурс жовтня 2016 p.)

30 ПАТ "Укрнафта" НГВУ ”Долинанафтогаз“ 2 000 1 8 735,00 10 482,00 20 964 000,00 2 000 20 964 000,00
по трубопроводам:філії МН "Дружба" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦППН НГВУ 
"Долинанафтогаз" (Ресурс жовтня 2016 p.)

31 ПАТ "Укрнафта" НГВУ ”Надвірнанафтогаз“ 3 000 1 8 735,00 10 482,00 31 446 000,00 3 000 31 446 000,00

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

"Пасічна" НГВУ "Надвірнанафтогаз" (Ресурс 
жовтня 2016 p.)

32 ПАТ "Укрнафта" НГВУ ”Надвірнанафтогаз“ 2 800 1 8 735,00 10 482,00 29 349 600,00 2 800 29 349 600,00

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

"Пасічна" НГВУ "Надвірнанафтогаз" (Ресурс 
жовтня 2016 p.)

33 ПАТ "Укрнафта"
НГВУ "Полтаванафтогаз" Спільна 

діяльність  №5/56
150 1 8 735,00 10 482,00 1 572 300,00 150 1 572 300,00

по трубопроводам:філії "ПМН" ПАТ 
"Укртранснафта" знах.ТП ЦППН і Г НГВУ 

"Полтаванафтогаз" (Ресурс жовтня 2016 p.)

34
СП "Бориславська нафтова 

компанія"
Стинавське нафтове родовище 800 1 8 735,00 10 482,00 8 385 600,00 800 8 385 600,00

Нафта знаходиться на зберіганні у ПАТ "НПК-
Галичина" (Ресурс вересня 2016 p.)

35
ПАТ "Укрнафта" 

НГВУ"Чернігівнафтогаз" СД 
№35/4

4 000 1 8 735,00 10 482,00 41 928 000,00 4 000 41 928 000,00
По трубопроводу ПАТ "УН" з подальшим 

відвантаженням по залізниці зі ст.Прилуки 
(Ресурс вересня-жовтня 2016 p.)

36
ПАТ "Укрнафта" 

НГВУ"Чернігівнафтогаз" СД 
№35/4

4 000 1 8 735,00 10 482,00 41 928 000,00 4 000 41 928 000,00
По трубопроводу ПАТ "УН" з подальшим 

відвантаженням по залізниці зі ст.Прилуки 
(Ресурс вересня-жовтня 2016 p.)

ПАТ "Укрнафта"

СП "Бориславська нафтова 
компанія"

ППоозз.. ППррооддааввееццьь ВВииддооббууттоокк 

ООббссяягг,, щщоо 
ммііссттииттььссяя вв 
ооддннооммуу ллооттіі,, 

ттоонннн

КК--ссттьь ллооттіівв,, 
ооддииннииццьь

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

ССттааррттоовваа ццііннаа 
ззаа 11 ттооннннуу ((зз 
ППДДВВ)),, ггррнн..

CCттааррттоовваа ввааррттііссттьь 
ооддннооггоо ллооттуу,, ггррнн 

((зз ППДДВВ))

ЗЗааггааллььнниийй 
ооббссяягг,, ттоонннн

ЗЗааггааллььннаа 
ввааррттііссттьь,, ггррнн..     

((зз ППДДВВ))
УУммооввии ттррааннссппооррттуувваанннняя

1 ПАТ "Укрнафта" НГВУ "Полтаванафтогаз" 1 500 1 9 533,92 11 440,70 17 161 050,00 1 500 17 161 050,00
по трубопроводу:філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП ЦППН і Г НГВУ 
"Полтаванафтогаз"  (Ресурс жовтня 2016 p.)

ПАТ "Укрнафта" 1) Продавець проводить продаж газового конденсату  на умовах EXW-НГВУ, товарний парк. 

Порядок подання заявок на участь в аукціоні та перелік документів, що додаються до них, розмір гарантійного внеску та порядок його сплати визначено в Регламенті організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, 
газового конденсату власного 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 21.09.2016 р. за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1.                              
Довідки за телефоном: (044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00

Загальний обсяг, тонн:

Загальна вартість (з ПДВ), грн.:

1 500

17 161 050,00

ООббссяяггии ггааззооввооггоо ккооннддееннссааттуу ттаа ххааррааккттееррииссттииккии ппооззиицціійй,, ззааппррооппоонноовваанніі ддоо ппррооддаажжуу::

Загальний обсяг, тонн: 125 715

Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 1 317 744 630,00

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

Запропонована для реалізації кількість нафти знаходиться на зберіганні у ПАТ  "НПК-Галичина". Характеристика нафти додається в Додатку 1.

ПАТ "Укрнафта" 
НГВУ"Чернігівнафтогаз" СД 

№35/4

1. Продавець проводить продаж нафти на умовах франко-резервуар нафтозбірного пункту НГВУ.
2. Оплату за транспортування нафти трубопроводним транспортом здійснює покупець.
3. При транспортуванні нафти залізницею поставку цистерн та оплату за налив нафти в цистерни здійснює покупець.

ППоозз.. ППррооддааввееццьь ВВииддооббууттоокк 

ООббссяягг,, щщоо 
ммііссттииттььссяя          

вв ооддннооммуу ллооттіі,, 
ттоонннн

КК--ссттьь ллооттіівв,, 
ооддииннииццьь

ЦЦііннаа ззаа 11 ттнн,, ггррнн 
((ббеезз ППДДВВ              

ттаа ааккццииззннооггоо 
ппооддааттккуу))

ССттааррттоовваа ццііннаа 
ззаа 11 ттооннннуу        

((зз ППДДВВ))**,, ггррнн..

CCттааррттоовваа ввааррттііссттьь 
ооддннооггоо ллооттуу,, ггррнн 

((зз ППДДВВ))

ЗЗааггааллььнниийй 
ооббссяягг,, ттоонннн

ЗЗааггааллььннаа 
ввааррттііссттьь,, ггррнн..    

((зз ППДДВВ))
УУммооввии ттррааннссппооррттуувваанннняя

1 ПАТ "Укрнафта" Гнідинцівський ГПЗ 50 3 11 283,37 13 540,04 677 002,00 150 2 031 006,00
залізницею:EXW  -  Гнідинцівський 
ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги 
виробництва жовтня 2016р.

2 ПАТ "Укрнафта" Гнідинцівський ГПЗ 100 4 11 283,37 13 540,04 1 354 004,00 400 5 416 016,00
залізницею:EXW  -  Гнідинцівський 
ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги 
виробництва жовтня 2016р.

3 ПАТ "Укрнафта" Гнідинцівський ГПЗ 150 2 11 283,37 13 540,04 2 031 006,00 300 4 062 012,00
залізницею:EXW  -  Гнідинцівський 
ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги 
виробництва жовтня 2016р.

4 ПАТ "Укрнафта" Гнідинцівський ГПЗ 20 5 11 283,37 13 540,04 270 800,80 100 1 354 004,00

автотранспортом: EXW  -  
Гнідинцівський ГПЗ(Інкотермс - 

2010) Обсяги виробництва жовтня 
2016р.

5 ПАТ "Укрнафта" Гнідинцівський ГПЗ 40 4 11 283,37 13 540,04 541 601,60 160 2 166 406,40

автотранспортом: EXW  -  
Гнідинцівський ГПЗ(Інкотермс - 

2010)Обсяги виробництва жовтня 
2016р.

6 ПАТ "Укрнафта" Гнідинцівський ГПЗ 200 4 11 283,37 13 540,04 2 708 008,00 800 10 832 032,00

автотранспортом: EXW  -  
Гнідинцівський ГПЗ(Інкотермс - 

2010) Обсяги виробництва жовтня 
2016р.

7 ПАТ "Укрнафта" Качанівський ГПЗ 20,00 10 11 293,80 13 552,56 271 051,20 200,00 2 710 512,00

автотранспортом:EXW  -  
Качанівське в-во Качанівського 
ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги 
виробництва  жовтня 2016р.

8 ПАТ "Укрнафта" Качанівський ГПЗ 200,0 10 11 293,80 13 552,56 2 710 512,00 2 000,00 27 105 120,00

автотранспортом:EXW  -  
Качанівське в-во Качанівського 
ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги 
виробництва  жовтня 2016р.

9 ПАТ "Укрнафта" Качанівський ГПЗ 20 15 11 251,03 13 501,23 270 024,60 300 4 050 369,00

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

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

10 ПАТ "Укрнафта" Качанівський ГПЗ 200 14 11 251,03 13 501,23 2 700 246,00 2 800 37 803 444,00

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

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

11 ПАТ "Укрнафта" Долинський ГПЗ 80 1 11 260,14 13 512,17 1 080 973,60 80 1 080 973,60

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

жовтня 2016р.

12 ПАТ "Укрнафта" Долинський ГПЗ 200 6 11 260,14 13 512,17 2 702 434,00 1 200 16 214 604,00

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

жовтня 2016р.

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 21.09.2016 р. за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1. Довідки за телефоном: (044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00

Загальний обсяг, тонн:

ПАТ "Укрнафта"

* - Ціна з ПДВ включає акцизний податок. Акцизний податок з 01 березня  2016 року складає 31 євро за 1000 літрів.
1)  умови поставки залізницею: Продавець передає скраплений газ виробництва Гнідинцівського ГПЗ на умовах EXW  -  Гнідинцівський ГПЗ (Інкотермс - 2000). Оплату за 
перевезення скрапленого газу залізничним  транспортом здійснює покупець по окремому договору з транспортною організацією.

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

Загальна вартість (з ПДВ), грн.:

8 490,00

114 826 499,00



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

Куйбишевський районний суд Запорізької області
(71001, Запорізька область, смт Більмак, вул. Цен-
тральна, 26 а) розглядатиме цивільні справи за позо-
вами ПАТ КБ «ПриватБанк» до фізичних осіб про
стягнення заборгованості за кредитними договорами.
Відповідачі:

справа №319/1002/16-ц — Зайцев Ігор Олександро-
вич, останнє відоме місце проживання: Донецька обл.,
м. Сніжне, вул. Квітки, буд. 3, кв. 25, викликається до
суду на 09-45 год. 26 вересня 2016 року;

справа №319/1057/16-ц — Кисельов Максим Вален-
тинович, останнє відоме місце проживання: Донецька
обл., м. Сніжне, вул. Щорса, буд. 10, викликається до
суду на 10-00 год. 26 вересня 2016 року;

справа №319/1003/16-ц — Обоскалова Ірина Анато-
ліївна, останнє відоме місце проживання: Донецька обл.,
м. Сніжне, вул. Гагаріна, буд. 26, кв. 85, викликається до
суду на 10-15 год. 26 вересня 2016 року.

Копію позову та доданих матеріалів, рішення суду
можна отримати в суді за вищевказаною адресою або
через «Електронний суд» e-court.mail.gov.ua

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
проти позову та докази на їх підтвердження. У випадку
неявки відповідача в судове засідання та неповідом-
лення суду про поважну причину неявки позов буде роз-
глянутий за його відсутності за наявними у справі
доказами. 

Суддя Р. С. Солодовніков

Куйбишевський районний суд Запорізької області
(71001, Запорізька область, смт Більмак, вул. Цен-
тральна, 26 а) розглядатиме цивільні справи за по-
зовами ПАТ «Укрсоцбанк» до фізичних осіб про
стягнення заборгованості за кредитними догово-
рами. Відповідачі:

справа №319/1028/16-ц — Олексюк Олексій Сер-
гійович, останнє відоме місце проживання: Донецька
обл., м. Сніжне, вул. Квітки, буд. 2 а, кв. 43, викли-
кається до суду на 09-30 год. 26 вересня 2016 року;

справа №319/1028/16-ц — Олексюк Олена Пет-
рівна, останнє відоме місце проживання: Донецька
обл., м. Сніжне, вул. Квітки, буд. 2 а, кв. 43, викли-
кається до суду на 09-30 год. 26 вересня 2016 року.

Копію позову та доданих матеріалів, рішення суду
можна отримати в суді за вищевказаною адресою
або через «Електронний суд» e-court.mail.gov.ua.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення проти позову та докази на їх підтвердження.
У випадку неявки відповідача в судове засідання та
неповідомлення суду про поважну причину неявки
позов буде розглянутий за його відсутності за наяв-
ними у справі доказами. 

Суддя Р. С. Солодовніков

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає матеріали судових доручень Кавказького районного
суду Краснодарського краю Російської Федерації про
вручення документів та проведення окремих проце-
суальних дій стосовно Шишикіної Марії Ульянівни та
Криворукої Ганни Марківни, необхідних у зв’язку із роз-
глядом іноземним судом цивільних справ за позовом
Департаменту майнових відносин Краснодарського краю
про зобов’язання здійснити продаж земельної частки в
праві спільної власності на земельну ділянку з земель
сільськогосподарського призначення.

Відповідач по справі Шишикіна Марія Ульянівна, що
зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Гор-
лівка, вул. Пушкінська, б. 47, кв. 29, викликається на
08.00 годину 20 вересня 2016 року до суду для участі у
розгляді справи по суті.

Відповідач по справі Криворука Ганна Марківна, що
зареєстрована за адресою: Донецька область, смт Пан-
телеймонівка, вул. Пушкінська, б. 38, кв. 2, викликається
на 08.10 годину 20 вересня 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

Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська
(м. Дніпро, пр. Слобожанський, 84, каб. №204) повідом-
ляє, що 28 вересня 2016 року о 09 год. 00 хв. призначе-
ний судовий розгляд цивільної справи за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Музики Ірини Аркадіївни (останнє
відоме місце проживання: м. Дніпро, вул. Калинова, буд.
96, кв. 38) про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
проти позову та докази. У випадку неприбуття в судове
засідання відповідач повинен повідомити про причини
неявки, в іншому разі справа буде розглянута в його від-
сутність.

Суддя Н. Ю. Марченко

Сколівський районний суд Львівської області ви-
кликає Цяпка Петра Богдановича в судове засідання
як відповідача у цивільній справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства комерційний банк
«Приват Банк» до Цяпка Петра Богдановича про
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 16 год. 00 хв.
07.12.2016 р. у приміщенні суду за адресою:
м. Сколе, вул. Д. Галицького, 8 Львівської області.

У випадку неявки відповідача Цяпка Петра Богда-
новича справу буде розглянуто за його відсутності
на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Ясінський Ю. Є.

Викликається ФОП Домашенко Роман Юрійович
(останнє відоме місце фактичного перебування
(проживання): м. Чернігів, Новозаводський район,
вул. Любецька, 163 ж) в судове засідання для роз-
гляду справи за позовом Мітченко О.Ф. до ФОП До-
машенко Р.Ю. про зобов’язання вчинити дії та
компенсацію моральної шкоди, яке відбудеться о 12
год. 00 хв. 05 жовтня 2016 р. в приміщенні Новго-
род-Сіверського районного суду Чернігівської об-
ласті, який знаходиться за адресою: вул. Гімназична,
10 А, м.Новгород-Сіверський Чернігівської області.

Суддя М. І. Наполов

Онуфріївський районний суд Кіровоградської об-
ласті викликає в судове засідання Піскунову Ольгу
Василівну, 01.02.1977 року народження, остання ві-
дома адреса проживання якої: вулиця Поштова, бу-
динок 93, селище Павлиш Онуфріївського району
Кіровоградської області, як відповідача в цивіль-
ній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про
стягнення заборгованості, яке призначене на 14
годину 19.10.2016 року і відбудеться за адресою:
вулиця Назаренка, буд.10, селище Онуфріївка Кі-
ровоградської області, під головуванням судді
Бондаренка Г.К.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа 
№ 310/5281/16-ц за позовом ПАТ «Державний ощадний
банк України» до Мармашевої Л.В. про стягнення забор-
гованості.

Розгляд справи призначено на 11.10.2016 року о 13-00
годин в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за
адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консуль-
ська, 64, зала судового засідання 411.

Суд викликає Мармашеву Любов Василівну в якості від-
повідача.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідача
у судове засідання справа буде розглянута за наявними
матеріалами.

Суддя Полянчук Б.І.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає в
якості відповідача Кравчука Максима Сергійовича за
позовом Габреляна Юрика Шалікойовича до Крав-
чука Максима Сергійовича про усунення перешкод
в здійсненні права користування квартирою, про ви-
селення. Судове засідання відбудеться 19.09.2016 р.
о 10 год. 45 хв. у приміщенні Суворовського район-
ного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чор-
номорського козацтва, 68, зала судових засідань
№8. У разі неявки Кравчука Максима Сергійовича,
судове засідання буде проведене у його відсутність.

Суддя С. С. Аліна

Затоківська селищна рада Білгород-Дністровської мі-
ської ради Одеської області офіційно повідомляє, що
сесія ради від 16.05.2016 р. є такою, що не відбулася, та
Вернигора Наталія Вікторівна ніколи не обиралася сек-
ретарем Затоківської селищної ради, що підтверджу-
ється рішенням ради від 11.08.2016 № 153. На даний час
відповідно до рішення Затоківської селищної ради від
11.08.2016 № 152 секретарем Затоківської селищної
ради та тимчасово виконувачем обов’язків Затоків-
ського селищного голови є Барановська Галина Бори-
сівна, виключно яка має право підпису під офіційними
документами селищної ради та має право представляти
раду у офіційних зносинах з іншими органами державної
влади та місцевого самоврядування.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Біло-
конь Юрія Васильовича, останнє відоме місце прожи-
вання: м. Київ, вул. Малиновського, 27/23, кв. 273, як
відповідача по цивільній справі за позовом Михайлюк
Вікторії Володимирівни до Білоконь Юрія Васильовича,
третя особа: Оболонський районний відділ ГУ ДМС в м.
Києві про усунення перешкод в користуванні, управлінні,
розпорядженні квартирою, зняття з реєстраційного об-
ліку та виселення. Судове засідання відбудеться 26 жов-
тня 2016 р. о 16 год. 00 хв. в приміщенні Оболонського
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Ти-
мошенка, 2-є, каб. 19.

Суддя А.В. Шевчук

Макарівський районний суд Київської області по-
відомляє, що в цивільній справі №370/171/16-ц за-
очним рішенням суду від 01.08.2016 року позовну
заяву Грабар Вікторії Петрівни до Рожковської На-
талії Олександрівни — задоволено.

Стягнути з Рожковської Наталії Олександрівни на
користь Грабар В. П. заборгованість за договором
позики грошових коштів у сумі 132393,56 гривень,
пеню у розмірі 3895,62 гривень, 3% річних у розмірі
3896,00 гривень, судові витрати у розмірі 1821,85
гривень.

Суддя Н. Б. Мазка

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Оде-
ської області викликає в якості відповідача ПАТ
«Приват банк» в особі Белик Юлії Сергіївни у судове
засідання, яке відбудеться 27.09.2016 року о 10-30
годині у приміщенні Білгород-Дністровського міськ-
районного суду за адресою: м. Білгород-Дністров-
ський, вул. Військової Слави (Енгельса), 27, зал
судових засідань 37, по цивільній справі
495/4283/16-ц за позовом Арсеменко В.А. про ви-
знання договору поруки недійсним.

У разі Вашої неявки у судове засідання, справа
може бути розглянута за Вашої відсутності.

Суддя О. Д. Гайда-Герасименко

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд в Київській об-
ласті викликає Курлатову Людмилу Валеріївну, останнє відоме
місце проживання за адресою: Київська область, м. Переяслав-
Хмельницький, вул. Героїв Вітчизняної Війни, 26, як відповідача
у цивільній справі за позовом Курлатова Володимира Івановича
до Курлатової Людмили Валеріївни про визнання особи такою,
що втратила право користування житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 26 вересня 2016 року об 11-00
у приміщенні Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду
Київської області за адресою: Київська обл., м. Переяслав-
Хмельницький, вул. Богдана Хмельницького, 65.

Відповідач попереджається, що у разі неявки в судове засі-
дання на зазначений час, суд розглядатиме справу без участі
відповідача на підставі ст.169 ЦПК України.

Суддя І.О. Опанасюк

В провадженні Чортківського районного суду зна-
ходиться цивільна справа за позовом Ілюк Оксани
Миколаївни до Ілюка Івана Даниловича про стяг-
нення аліментів.

Розгляд справи призначений на 14 год.00 хв. 27
вересня 2016 року в залі №2 Чортківського район-
ного суду за адресою: м. Чортків, вул. С. Бандери,
13, в судді Теслі О.П.

Суд викликає по цій справі відповідача Ілюка Івана
Даниловича. В разі неявки відповідача в судове за-
сідання  справа буде розглянута по суті за його від-
сутності на підставі наявних матеріалів.

Суддя Тесля О. П.

Відповідачу Калачевій Валентині Семенівні, ад-
реса: м. Київ, вул. Бориспільська, 28, кв.50, необ-
хідно з’явитися 26.09.2016 р. о 09-00 год. до
Дарницького районного суду м. Києва (м. Київ, вул.
Кошиця, 5-А, зал 114) для участі в судовому засі-
данні по цивільній справі за позовом Павлова А.Є.
про розірвання шлюбу.

У разі неявки відповідача до суду, справу буде
розглянуто по суті за наявними у справі матеріалами
у його відсутність в порядку ст. 169 ч. 4 ЦПК України.

Суддя Є. І. Вовк

Старобільський районний суд Луганської області
викликає Нєкрасова Валерія Вікторовича, прожи-
ваючого за адресою: вул. Автомобілістів, 17/2, м. Ан-
трацит Луганської області, як відповідача у судове
засідання по цивільній справі № 2/431/1219/16 р., за
позовом ПАТ «Банк Форум» про стягнення заборго-
ваності, яке відбудеться 20 вересня 2016 року о 08
годині 50 хв. в приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-а. У разі
неявки на вказане судове засідання, суд розгляда-
тиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК
України.

Суддя Колядов В. Ю.

Токмацький районний суд Запорізької області (71701, Запорізька
обл., м. Токмак, вул. Володимирська, 28) викликає в судове засідання
19 вересня 2016 р. о 13.20 год. в приміщення Токмацького районного
суду Запорізької області Савченка Анатолія Івановича як відповідача в
цивільній справі №328/2393/16-ц за позовом ПАТ «Всеукраїнський
банк розвитку» до Савченка Анатолія Івановича про стягнення забор-
гованості.

Суддя Курдюков В. М.

Новопсковський районний суд Луганської області викликає Аль-Саеді Ноаман
Мохаммед Алі Абед як відповідача у судове засідання для розгляду цивільної
справи ЄУ № 420/1483/16-ц (провадження № 2/420/748/16) за позовом Ларіонової
Олександри Володимирівни до Аль-Саеді Ноаман Мохаммед Алі Абед, третя
особа, яка не заявляє самостійних вимог, — орган опіки та піклування Ново -
псковської РДА, про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів, яке
відбудеться 03 жовтня 2016 року о 08 год. 30 хв. (резервна дата судового засі-
дання — 07 жовтня 2016 року о 08 год. 30 хв.) в приміщенні Новопсковського
районного суду за адресою: вул. Українська, 28, смт Новопсков Луганської об-
ласті. У разі неявки, суд розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України. Суддя Ю. О. Бондар

Старобільський районний суд Луганської області викликає Алієва
Руслана Нагдалі огли, зареєстрованого за адресою: Луганська область,
м. Антрацит, вул. Ілліча, 15, кв.45, як відповідача у судове засідання
по цивільній справі № 2/431/1259/16р. за позовом Шахової А.В. про на-
дання дозволу на тимчасові неодноразові поїздки за кордон без згоди,
яке відбудеться 29 вересня 2016 року о 09 годині 10 хв. в приміщенні
суду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-а.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу
без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. Ю. Колядов

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду у До-
нецькій області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського,
2, тел. (06262)-3-56-33) знаходиться кримінальне провад-
ження № 4201505000000046 (справа № 1-кп/243/579/2015)
за обвинуваченням Сталенного Владислава Юрійовича за ст.
258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Неженцева
О. В. викликає обвинуваченого Сталенного Владислава Юрі-
йовича, який зареєстрований за адресою: вул. Перемоги,
162/47, м. Горлівка Донецької області, у підготовче судове
засідання, яке відбудеться 22 вересня 2016 року о 13-00 год.
у залі судового засідання №7.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний
захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом
у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає
дату нового засідання, і вживає заходів до забезпечення його
прибуття до суду. Суд також має право постановити ухвалу
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на
нього грошового стягнення в порядку, передбаченому гла-
вами 11 та 12 КПК України, та здійснити спеціальне судове
провадження. Суддя О. В. Неженцева

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул.
Радянська, буд. 39 «А») розглядає цивільну справу
за позовом Публічного акціонерного товариства
«Укр соцбанк» до Алексєєва Дениса Васильовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач Алексєєв Д.В. викликається на 10 жов-
тня 2016 року на 09.00 годину до Добропільського
міськрайонного суду, кабінет № 7, для участі у роз-
гляді справи. До розгляду цивільної справи пропо-
нується надати суду письмові пояснення та
заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання від-
повідача, необхідно повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у його
відсутність на підставі наявних у них даних чи доказів
і ухвалено заочне рішення. 

Суддя Діденко С.О.

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської об-
ласті повідомляє, що 26 вересня 2016 року о 10 годині 00
хвилин у приміщенні Івано-Франківського міського суду
Івано-Франківської області за адресою: м. Івано-Фран-
ківськ, вул. Грюнвальдська, 11, перший поверх, зал № 9,
розглядатиметься цивільна справа за позовом Максакова
Олександра Дмитровича до Максакової Наталії Михай-
лівни, Гриценко (Максакової) Ольги Олександрівни про
стягнення грошової компенсації вартості частки житлового
приміщення і припинення права власності на частину квар-
тири. У судове засідання викликаються відповідачі Макса-
кова Наталія Михайлівна, яка проживає за адресою:
Бельведерська, 51/16, місто Івано-Франківськ, та Гриценко
(Максакова) Ольга Олександрівна, яка проживає за адре-
сою: Бельведерська, 51/16, місто Івано-Франківськ.

У разі неявки відповідачів справа розглядатиметься за
їх відсутності.

Згідно з ч.2 ст.77 ЦПК України сторони зобов’язані по-
відомити суд про причини неявки у судове засідання.

Суддя Л. В. Мелещенко

Селидівський міський суд Донецької області (85400,
м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Жукова Олександра
Юрійовича, Жукової Надії Георгіївни про стягнення за-
боргованості за договором кредиту. Відповідачі Жуков
О. Ю., Жукова Н. Г., зареєстровані за адресою: м. До-
нецьк, вул. Постишева, 90/3, викликаються на 22.09.2016
р. об 11.00 год. до суду для участі у розгляді справи по
суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповіда-
чів до суду, вони повинні повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута у їхню відсутність.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідачі
вважаються повідомленими про дату, час і місце роз-
гляду справи. У разі неявки до суду, справа може бути
розглянута за їхньої відсутності. 

Суддя Владимирська І. М.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає Удовиченка
Олексія Миколайовича, 14.05.1978 року народження, який мешкає: смт Георгі-
ївка, вул. Леніна, 126 Лутугинського району Луганської області, як боржника 
в судове засідання на 10.00 годину 20 вересня 2016 року по цивільній справі 
№ 409/1138/16-ц за клопотанням Гузій Тетяни Миколаївни про визнання та до-
звіл примусового виконання на території України рішення світового судді судової
дільниці №4 Первомайського адміністративного округу м. Мурманська Росій-
ської Федерації від 18.02.2014 року про стягнення з нього аліментів на утримання
неповнолітньої доньки Удовиченко Марії, 30.04.2004 року народження.

Із опублікуванням цього оголошення боржник вважається належним чином
повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання. У разі не-
явки суд розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст.395 ЦПК України.

Суддя В.В.Тімінський

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області судді Река
А. С. знаходиться спеціальне кримінальне провадження № 426/4973/16-к сто-
совно Філіпченка Олександра Миколайовича, 31.05.1972 року народження,
обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Обвинувачений Філіпченко О.М. зареєстрований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Перевальськ, вул. Литовська, буд. 2, кв. 131.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський районний суд
Луганської області викликає Філіпченка Олександра Миколайовича у судове
засідання, яке відбудеться 23 вересня 2016 року о 09.00 год. в залі Сватів-
ського районного суду Луганської області, що розташований за адресою:
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючої судді Реки
А.С., суддів Гашинської О.А., Пчолкіна С.А.

Рубіжанський міський суд Луганської області (93000, м. Рубіжне, вул. Миру, 34)
розглядає цивільну справу № 425/1848/16-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Державний ощадний банк України» в особі філії — Луганського обласного
управління AT «Ощадбанк» до Попова Сергія Миколайовича (вул. Тельмана, 23, м.
Первомайськ, Луганська обл.), Попової Тетяни Володимирівни (вул. Тельмана, 23,
м. Первомайськ, Луганська обл.) про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором. Відповідачі викликаються у судове засідання, призначене на 21.09.2016 р.
о 08-00 годині, у приміщення Рубіжанського міського суду, зал судових засідань 
№ 5, для розгляду вказаної справи по суті. Відповідачам пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У випадку неявки у судове засідання відповідачі
повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за їх
відсутності з постановленням заочного рішення. З опублікуванням оголошення від-
повідачі Попов Сергій Миколайович, Попова Тетяна Володимирівна вважаються по-
відомленими про час та місце розгляду справи.

Суддя В. В. Москаленко
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Рубіжанський міський суд Луганської області (93000, м. Ру-
біжне, вул. Миру, 34) розглядає цивільну справу 
№ 425/1065/16-ц за позовом Івлевої Світлани Євдокимівни до
Івлева Олександра Вікторовича (вул. Театральна, 11/29, м. Пер-
вомайськ, Луганська обл.) про розірвання шлюбу. Відповідач
викликається у судове засідання, призначене на 21.09.2016 р.
о 09.00 годині, у приміщення Рубіжанського міського суду, зал
судових засідань № 5, для розгляду вказаної справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неявки у судове засідання відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за його відсутності з постановленням заоч-
ного рішення. З опублікуванням оголошення відповідач Івлев
Олександр Вікторович вважається повідомленим про час та
місце розгляду справи.

Суддя В.В. Москаленко

Рубіжанський міський суд Луганської області (93000, м. Ру-
біжне, вул. Миру, 34) розглядає цивільну справу 
№ 425/1508/16-ц за позовом Публічного акціонерного това-
риства Комерційний банк «ПриватБанк» до Якубян Самвела
Оганезовича (вул. Саратовська, 2-а, м. Первомайськ, Луган-
ська обл.) про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром. Відповідач викликається у судове засідання, призначене
на 21.09.2016 р. о 08.30 годині, у приміщення Рубіжанського
міського суду, зал судових засідань № 5, для розгляду вказаної
справи по суті. Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неявки у судове засі-
дання відповідач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за його відсутності з постанов-
ленням заочного рішення. З опублікуванням оголошення від-
повідач Якубян Самвел Оганезович вважається повідомленим
про час та місце розгляду справи.    Суддя В.В. Москаленко

Рубіжанський міський суд Луганської області (93000, м. Ру-
біжне, вул. Миру, 34) розглядає цивільну справу 
№ 425/2498/16-ц за позовом Черкасова Ігоря Сергійовича до
Черкасова Руслана Сергійовича (вул. Володимирська, 51/86,
м. Рубіжне, Луганська обл.) про усунення перешкод у здійс-
ненні права користування майном. Відповідач викликається у
судове засідання, призначене на 22.09.2016 р. о 08.30 годині,
у приміщення Рубіжанського міського суду, зал судових засі-
дань № 5, для розгляду вказаної справи по суті. Відповідачу
пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.
У випадку неявки у судове засідання відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута за його відсутності з постановленням заочного рішення.
З опублікуванням оголошення відповідач Черкасов Руслан
Сергійович вважається повідомленим про час та місце роз-
гляду справи. Суддя В.В. Москаленко

Рубіжанський міський суд Луганської області (93000, м. Ру-
біжне, вул. Миру, 34) розглядає цивільну справу 
№ 425/2475/16-ц за позовом Птушко Миланії Олексіївни до
Зубкової Галини Іванівни (пров. Ліньовський, 5, м. Рубіжне,
Луганська обл.) про усунення перешкод у здійсненні права ко-
ристування майном. Відповідач викликається у судове засі-
дання, призначене на 21.09.2016 р. о 09.30 годині, у
приміщення Рубіжанського міського суду, зал судових засі-
дань № 5, для розгляду вказаної справи по суті. Відповідачу
пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.
У випадку неявки у судове засідання відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута за його відсутності з постановленням заочного рішення.
З опублікуванням оголошення відповідач Зубкова Галина Іва-
нівна вважається повідомленою про час та місце розгляду
справи. Суддя В.В. Москаленко

Рубіжанський міський суд Луганської області (93000, м. Ру-
біжне, вул. Миру, 34) розглядає цивільну справу № 425/2474/16-ц
за позовом Скарги Сергія Олександровича до Бережної Кате-
рини Володимирівни (проспект Московський, 25/76, м. Рубіжне,
Луганська обл.) про визнання особи такою, що втратила право
користування жилим приміщенням. Відповідач викликається у
судове засідання, призначене на 21.09.2016 р. о 10.00 годині, у
приміщення Рубіжанського міського суду, зал судових засідань
№ 5, для розгляду вказаної справи по суті. Відповідачу пропо-
нується надати свої заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неявки у судове засідання відповідач повинен повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за його
відсутності з постановленням заочного рішення. З опублікуван-
ням оголошення відповідач Бережна Катерина Володимирівна
вважається повідомленою про час та місце розгляду справи.

Суддя В.В. Москаленко

Біловодський районний суд Луганської області
викликає як відповідачів Бойка Максима Павловича,
Шершень Владислава Миколайовича для участі в
цивільній справі за позовом ПАТ «Альфа-Банк» про
стягнення заборгованості за кредитним договором,
яка відбудеться 21 вересня 2016 року о 16.00 годині
у приміщенні суду за адресою: Луганська область,
смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сто-
рін вони вважаються повідомленими про час та
місце слухання справи.

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

Суддя В.А. Карягіна

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача у судове засідання Луганську
міську раду по справі № 433/1609/16-ц за позовом
Щелкунової Валентини Михайлівни до Луганської
міської ради про визначення додаткового строку для
прийняття спадщини.

Засідання відбудеться 21 вересня 2016 року о 10
год. 00 хв. за адресою: Луганська область, смт Тро-
їцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Крівоклякіна Н.В.

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає
Бондаренка Олександра Олександровича як відпо-
відача в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/5413/16-ц за позовом Бондаренко Алли Єв-
генівни до Бондаренка Олександра Олександровича
про розірвання шлюбу, що відбудеться 21 вересня
2016 року о 17.00 год.

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

Суддя А.С. Река

Розгляд справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Одинцової Ріти Володимирівни, 25.04.1969 р.н.
(адреса: 87343, Донецька обл., Амвросіївський р-н,
с. Білоярівка, вул.40 років Перемоги, буд. 5) про
стягнення заборгованості за кредитним договором
призначено на 09 годину 00 хвилин 20.09.2016 року
у приміщенні Оріхівського районного суду м. Оріхів
за адресою:70500, Запорізька обл., м. Оріхів, вул.
Першотравнева, б.23. У разі неявки у судове засі-
дання відповідача справа буде розглянута за його
відсутності за наявними у справі доказами з поста-
новленням заочного рішення.

Суддя Щербань Л. С.

Розгляд справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Денисенка Анатолія Івановича, 13.04.1964 р.н.
(адреса: 87310, Донецька обл., Амвросіївський р-н,
с. Садове, вул. Степова, буд. 3) про стягнення забор-
гованості за кредитним договором призначено на 09
годину 00 хвилин 20.09.2016 року у приміщенні Орі-
хівського районного суду м. Оріхів за адресою:
70500, Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Першотрав-
нева, б.23. У разі неявки у судове засідання відпові-
дача справа буде розглянута за його відсутності за
наявними у справі доказами з постановленням за-
очного рішення.

Суддя Щербань Л. С.

Розгляд справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Запорожцевої Олени Леонідівни, 09.12.1969 р.н.
(87304, Донецька обл., м. Амвросіївка, вул. 8-го
З’їзду Рад, буд. 100, кв. 39) про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором призначено на 09
годину 00 хвилин 20.09.2016 року у приміщенні Орі-
хівського районного суду за адресою: 70500, Запо-
різька обл., м. Оріхів, вул. Першотравнева, б.23. У
разі неявки у судове засідання відповідача справа
буде розглянута за його відсутності за наявними у
справі доказами з постановленням заочного рі-
шення.

Суддя Щербань Л. С.

Розгляд справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Закалічного Андрія Геннадійовича, 03.01.1986
р.н. (адреса: 87321, Донецька обл., Амвросіївський
р-н, смт Кутейникове, вул. Енгельса, буд. 33) про
стягнення заборгованості за кредитним договором
призначено на 09 годину 00 хвилин 20.09.2016 року
у приміщенні Оріхівського районного суду м. Оріхів
за адресою:70500, Запорізька обл., м. Оріхів, вул.
Першотравнева, б.23. У разі неявки у судове засі-
дання відповідача справа буде розглянута за його
відсутності за наявними у справі доказами з поста-
новленням заочного рішення.

Суддя Щербань Л. С.

Розгляд справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Іваненка Андрія Володимировича, 11.07.1976 р.н.
(адреса: 87371, Донецька обл., Амвросіївський р-н,
с. Успенка) про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором призначено на 13 годину 00 хвилин
21.09.2016 року у приміщенні Оріхівського район-
ного суду м. Оріхів за адресою:70500, Запорізька
обл., м. Оріхів, вул. Першотравнева, б.23. У разі не-
явки у судове засідання відповідача справа буде роз-
глянута за його відсутності за наявними у справі
доказами з постановленням заочного рішення.

Суддя Галчанський С. В.

Розгляд справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Малахатка Олександра Володимировича,
28.06.1986 р.н. (адреса: 87330, Донецька обл., Ам-
вросіївський р-н, с. Благодатне, вул. Комсомольська,
буд. 24) про стягнення заборгованості за кредитним
договором призначено на 13 годину 20 хвилин
21.09.2016 року у приміщенні Оріхівського районного
суду м. Оріхів за адресою: 70500, Запорізька обл., 
м. Оріхів, вул. Першотравнева, б.23. У разі неявки у
судове засідання відповідача справа буде розглянута
за його відсутності за наявними у справі доказами з
постановленням заочного рішення.

Суддя Галчанський С. В.

Чернігівський районний суд Запорізької області
викликає в судове засідання, яке відбудеться 30 ве-
ресня 2016 року о 10:30 годині в приміщенні Черні-
гівського районного суду Запорізької області за
адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул.
Соборна (Леніна), буд. 391, Міщука Віктора Михай-
ловича, зареєстрованого за адресою: Запорізька об-
ласть, Чернігівський район, с. Н-Михайлівка, вул.
Мерзляка, 194, в якості відповідача по цивільній
справі №329/602/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» до Міщука Віктора Михайловича про стяг-
нення заборгованості.

Суддя Н.М. Пода

Чернігівський районний суд Запорізької області
викликає в судове засідання, яке відбудеться 30 ве-
ресня 2016 року об 11:30 годині в приміщенні Чер-
нігівського районного суду Запорізької області за
адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул.
Соборна (Леніна), буд. 391, Неведомського Олега
Володимировича, зареєстрованого за адресою: За-
порізька область, Чернігівський район, с. Обіточне,
вул. Леніна, 97, в якості відповідача по цивільній
справі №329/607/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» до Неведомського Олега Володимировича про
стягнення заборгованості.

Суддя Н.М. Пода

Приазовський районний суд викликає як відповідача Стад-
никова Євгена Анатолійовича, 02.04.1975 року народження,
останнє відоме місце реєстрації якого: 87600, Донецька обл.,
Новоазовський р-н, м. Новоазовськ, вул. Кірова, буд. 8, у су-
дове засідання по цивільній справі № 325/976/16-ц за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Стадникова Євгена Анатолійовича
про стягнення заборгованності, яке призначено на 21 вересня
2016 року о 09 годині 30 хвилин і відбудеться у приміщенні
Приазовського районного суду за адресою: Запорізька об-
ласть, смт Приазовське, вул. Пушкіна, 5.

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

Суддя Шеїна Л.Д.

Приазовський районний суд викликає як відповідача Трам-
бай Вікторію Сергіївну, 08.03.1988 року народження, останнє
відоме місце реєстрації якої: 87600, Донецька обл., Новоазов-
ський р-н, с. Гусельщикове, вул. Кірова, буд. 8 у судове засі-
дання по цивільній справі № 325/974/16-ц за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Трамбай Вікторії Сергіївни про стягнення за-
боргованості, яке призначено на 21 вересня 2016 року о 15 го-
дині 30 хвилин і відбудеться у приміщенні Приазовського
районного суду за адресою: вул. Пушкіна, 5, смт Приазовське
Запорізької області.

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

Суддя Шеїна Л.Д.

Приазовський районний суд викликає як відповідача Тащи-
кова Миколу Борисовича, 18.08.1960 року народження, ос-
таннє відоме місце реєстрації якого: 87600, Донецька обл.,
Новоазовський р-н, м. Новоазовськ, вул. Нагорна, буд. 55А, у
судове засідання по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Тащикова Миколи Борисовича про стягнення за-
боргованності, яке призначено на 20 вересня 2016 року о 15
годині 00 хвилин і відбудеться у приміщенні Приазовського
районного суду за адресою: Запорізька область, смт Приазов-
ське, вул. Пушкіна, 5.

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

Суддя Шеїна Л.Д.

Ковельський міськрайонний суд Волинської об-

ласті викликає Радзієвського Сергія Сергійовича

як відповідача на 19.09.16 р. о 10 год. 00 хв. для

участі в судовому засіданні у цивільній справі за

позовом Радзієвської Інни Володимирівни до Рад-

зієвського Сергія Сергійовича про стягнення алі-

ментів.

Суддя І.М. Логвинюк

Димитровський міський суд Донецької області (До-
нецька область, м. Мирноград, вул. Центральна, буд.73)
викликає Устинова Валерія Геннадійовича, 21.05.1990
року народження, на 20 вересня 2016 року о 09.00 год.
як відповідача у цивільній справі № 2/226/484/2016 за
позовом Комунального підприємства «Служба єдиного
замовника» до Устинова Валерія Геннадійовича про ви-
знання особи такою, що втратив право користування
житловим приміщенням.

У разі вашої неявки у судове засідання справа буде
розглянута у вашу відсутність на підставі наявних у
справі доказів.

Голова суду Т.О. Коваленко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовною заявою Вечипольської Алли Анатоліївни
до Домницького Олександра Вікторовича, третя особа: Орган
опіки та піклування Часовоярської міської ради про позбав-
лення батьківських прав.

Відповідач по справі № 219/7107/2016-ц Домницький Олек-
сандр Вікторович, 28 січня 1967 року народження, проживає за
адресою, вказаною в позовній заяві: Донецька область, м. Часів
Яр, вул. Зої Космодем’янської, 2/43, викликається на 19 вересня
2016 року на 13 годину 00 хвилин до суду для участі у розгляді
справи по суті. Відповідачу по даній справі пропонується надати
свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідача, він повинен повідомити суд про причину неявки,
інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Т.В. Давидовська

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоно-
сова, № 157) розглядає цивільну справу № 233/3140/16-ц за
позовною заявою Рибалко А.С. до Рибалка Є.А. про розір-
вання шлюбу.

Відповідач у справі Рибалко Євген Анатолійович,
08.01.1975 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька
область, м. Макіївка, с. Комсомольський, пров. Уральський,
4-4, викликається до суду на 08 год. 00 хв. 20 вересня 2016
року (корп. № 2, каб. № 21) для участі у розгляді справи по
суті. Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неприбуття відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута за його відсутності. 

Суддя О.В. Каліуш

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької області
(87535, м. Маріуполь, пр. Металургів, 231) розглядає цивільну
справу за позовом Шепісової Марії Василівни до Шепісова
Костянтина Олександровича про визнання особи такою, що
втратила право користування жилим приміщенням.

Відповідач по справі Шепісов Костянтин Олександрович, ос-
таннє відоме місце проживання: м. Маріуполь, пр. Металургів,
156, кв. 60, викликається о 09 годині 30 хвилин 19 вересня
2016 року до суду, кабінет № 11, для участі у розгляді справи
по суті. Відповідачу 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 відсутності на підставі ст. ст. 169 ч. 4, 225
ЦПК України. 

Суддя Іванченко А.М.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська буд.
39А) розглядає цивільну справу за позовом Терещенка Олексан-
дра Івановича до Резнікової Олени Володимирівни про розір-
вання шлюбу. Відповідачка Резнікова (Терещенко) Олена
Володимирівна, 23.01.1977 року народження, останнє місце ре-
єстрації: Донецька область, м. Харцизьк, вул. Червонознаменна,
69/89, викликається на 19 вересня 2016 року о 09.50 год. до До-
бропільського міськрайонного суду, кабінет № 14, для участі у
розгляді справи. До розгляду цивільної справи пропонується на-
дати суду письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні
докази по справі. У випадку неприбуття до судового засідання
відповідачки, необхідно повідомити суд про причини неявки,
інакше справу буде розглянуто у її відсутність на підставі наявних
у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення. 

Суддя Хоменко Д.Є.

Пирятинський районний суд Полтавської області
викликає Литвиненко Ларису Вікторівну (зареєстро-
вану за адресою: с. Архемівка, Пирятинський район,
Полтавська область) як відповідача за позовом ПАТ
КБ «Приват Банк» до Литвиненко Лариси Вікторівни
о 15 год. 00 хв. 27.09.2016 року за адресою: м. Пи-
рятин, вул. Ярмаркова, 17, Полтавська область.

У разі неявки в судове засідання відповідача Лит-
виненко Лариси Вікторівни справа буде розглянута
у її відсутність. Відповідач зобов’язаний повідомити
суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя Н.В. Нагорна

Малиновський районний суд м. Одеси викликає Аб-
дулаєва Аліма Якубовича у судове засідання по цивіль-
ній справі за позовною заявою Васілік Марини
Володимирівни до Абдулаєва Аліма Якубовича, третя
особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета
спору: Малиновська районна адміністрація Одеської мі-
ської ради про позбавлення батьківських прав, яке при-
значене до слухання на 20 вересня 2016 року о 10 год.
00 хв. у каб. № 213 суду за адресою: м. Одеса, вул. 
В. Стуса, 1-а.

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

Суддя Сегеда О.М.

Дніпровський районний суд м. Києва розглядає ци-
вільну справу за позовною заявою Публічного акціонер-
ного товариства «Укрсоцбанк» до Симоненка Андрія
Анатолійовича, Перваченка Данила Юрійовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі Симоненко Андрій Анатолійович
викликається на 30 вересня 2016 року о 14 год. 30 хв.
до суду (02105, м. Київ, вул. О. Кошиця, 5, каб. 109) для
участі у розгляді справи по суті. Симоненку Андрію Ана-
толійовичу 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 відсутності. 

Суддя Н.Є. Арапіна

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає представника Луган-
ської міської ради як відповідача в судове засідання по
цивільній справі № 426/9031/16-ц за позовом Гордієнко
Віри Іванівни, Гордієнка Сергія Геннадійовича до Луган-
ської міської ради про визнання права власності на квар-
тиру, що відбудеться 12 жовтня 2016 року о 09.30 год.

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

Суддя В.О. Половинка

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом ПАТ «Приват Банк» до Жи-
ленкова Романа Олександровича про стягнення
заборгованості.

Відповідач по справі Жиленков Роман Олександрович,
який зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Бах-
мут, вул. Горбатова, буд. 30, кв. 63, викликається до суду
(м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, каб. 304), на
19.09.2016 р. о 10 год. 00 хв. для участі у розгляді справи
по суті. Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача,
він повинен повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя І.В. Решетняк

Котелевський районний суд Полтавської області по ци-
вільній справі за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «Приватбанк» до Федченка Іллі
Сергійовича про стягнення заборгованості по кредитному
договору викликає в судове засідання як відповідача Фед-
ченка Іллю Сергійовича (останнє відоме місце проживання:
смт Котельва, Полтавської області, вул. Першотравнева, 3,
кв. 11). Судове засідання відбудеться 23 вересня 2016 року
о 10 годині у приміщенні суду за адресою: смт Котельва,
Полтавської області, вул. Полтавський шлях, 235.

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

Суддя Якименко Т.О.

Рубіжанський міський суд викликає Аветисян Ани
Ашотовну та Мартиросян Армине Нверовну у судове
засідання як відповідачів у цивільній справі 
№ 425/2383/16-ц за позовною заявою Сафарян
Ануш Сирекановни до Аветисян Ани Ашотовни та
Мартиросян Армине Нверовни про визнання втра-
тившими право користування житловим приміщен-
ням, яке відбудеться 12.10.2016 року об 11.00 годині
в приміщенні Рубіжанського міського суду за адре-
сою: м. Рубіжне, вулиця Миру, 34, каб. 11а.

У випадку вашої неявки, суд врахує це та розгляне
справу 21.10.2016 року об 11 годині 00 хвилин.

Суддя Д.С. Коваленко
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 16 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +5 +10    +18 +23
Житомирська +5 +10    +18 +23
Чернігівська +4   +9    +15 +20
Сумська +3   +8    +12 +17
Закарпатська +10 +15    +24 +29
Рівненська +5 +10    +18 +23
Львівська +5 +10    +21 +26
Івано-Франківська +5 +10    +23 +28
Волинська +5 +10    +19 +24
Хмельницька +5 +10    +20 +25
Чернівецька +5 +10    +24 +29
Тернопільська +5 +10    +19 +24
Вінницька +5 +10    +23 +28

Oбласть Нiч          День
Черкаська +5   +10   +18  +23
Кіровоградська +5   +10   +18  +23
Полтавська +4     +9   +15  +20
Дніпропетровська +5   +10   +17  +22
Одеська +10   +15   +21  +26
Миколаївська +8   +13   +19  +24
Херсонська +10   +15   +18  +23
Запорізька +8   +13   +17  +22
Харківська +2     +7   +12  +17
Донецька +5   +10   +14  +19
Луганська +2     +7   +12  +17
Крим +10   +15   +18  +23
Київ +8   +10   +20  +22

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

У Миколаєві відкрили
майданчик 
для «тарзанчиків»

Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Днями на території  міського парку «Ліски» від-
булося урочисте відкриття ігрового комплексу «Граємо разом» для ді-
тей з обмеженими можливостями та дитячого сіткового комплексу
«Тарзанчик». Комплекс облаштувало комунальне підприємство «Ми-
колаївські парки», яке виграло грантовий конкурс компанії «РУСАЛ»,
і саме ці кошти вкладено в новий майданчик парку. 

Як зазначив, відкриваючи об’єкт, Миколаївський міський голова
Олександр Сєнкевич, ігровий комплекс «Граємо разом» є першим у
місті місцем відпочинку для дітей з обмеженими можливостями. А ни-
нішня подія — це приклад спільної роботи приватного бізнесу і муні-
ципальної влади, приклад відповідальності перед містом, у якому жи-
вемо. Директор КП «Миколаївські парки» Олена Крилова докладно
розповіла про нові ігрові комплекси. Так, майданчик «Граємо разом»
облаштований пандусами, там встановлено спеціальну гойдалку, на
яку можна заїхати інвалідним візком. Також у парку атракціонів «Тар-
занчик» передбачено особливу систему страхування — безперервна
сітка вбереже дітей від травматизму.

На Вінниччині засудили
суддю-хабарника

Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»

ВИРОК. За принципової позиції прокуратури Вінницької області
Вінницький міський суд визнав  суддю одного з районних судів об-
ласті винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366 та ч. 3
ст. 368 КК України. Засудженому  призначено покарання  — 10 років
позбавлення волі з конфіскацією майна, що належить йому на правах
власності, з позбавленням права обіймати посаду судді строком на
3 роки. Судовим слідством встановлено, що він неодноразово отри-
мував неправомірну вигоду за ухилення правопорушників від відпо-
відальності у справах про адміністративне правопорушення. До на-
брання вироком законної сили судді обрано запобіжний захід у ви-
гляді особистого зобов’язання та зобов’язано не залишати місце по-
стійного проживання без дозволу суду та з’являтись до суду за пер-
шою ж вимогою. 

Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»

Шостий день Паралім-
піади став найспекот-

нішим наприкінці бразиль-
ської зими: в Ріо було  +38,6.
Як зазначив на своїй сторінці
у Фейсбуці президент Націо-
нального паралімпійського
комітету Валерій Сушкевич,
дихати розпеченим повітрям
за високої вологості дуже
важко. Одна з наших спор-
тсменок навіть знепритомні-
ла. Однак українські спор-
тсмени навіть за такої ней-
мовірної спеки встановлюють
рекорди. По завершенні вів-
торкових змагань у наших
було 13 світових досягнень, 7
європейських і 12 паралім-
пійських.

Отже, у вівторок до ме-
дального доробку українців
додалося 11 нагород: 5 золо-
тих, 2 срібні та 4 бронзові ме-
далі. За підсумками  шостого
дня змагань на рахунку на-
ших атлетів було  72 медалі:
27 золотих, 21 срібна та 24
бронзові. А це означало, що
лише 12 медалей залишалось
вибороти паралімпійцям, щоб
досягти результату нашої
команди в Лондоні-2012.
Звісно, коли цей номер дійде
до читача, статистика вже
зміниться і будуть нові герої.
Тож згадаємо тих,  хто вже
примножив славу України. 

Підтвердилися наші споді-
вання у кульовій стрільбі:
Василь Ковальчук, чемпіон
2012 року в Лондоні, очікува-
но здобув золоту нагороду й у
Ріо. Він не лише виграв
стрільбу з пневматичної
гвинтівки (вправа R5 — 60
пострілів із 10 м), а й устано-
вив  новий паралімпійський

рекорд (211.7)! Тепер у сім’ї
Ковальчуків (Ольга та Ва-
силь)  дві нагороди в кульовій
стрільбі. «Срібло» — в Олі,
«золото» — у Василя. А в ку-
льовій стрільбі розіграно ще
не всі комплекти нагород.

Знову на висоті українські
плавці. Це багаторазові па-
ралімпійські чемпіони Євген
Богодайко і Максим Кри-
пак. Перший переміг на дис-
танції 200 м комплексним
плаванням (ще й зі світовим
рекордом — 2:30.72), а дру-
гий — на стометрівці віль-
ним стилем (51.08 — рекорд
Європи).

Цікаво, що Максим —де-
бютант Паралімпіади в Ріо —
переміг бразильця Бразіла

Андре, якому належить сві-
товий рекорд на цій дистан-
ції, встановлений ще 2010 ро-
ку. Зі «срібним» результатом,
але з рекордом Європи, про-
плив Дмитро Виноградець
дистанцію 50 м вільним сти-
лем (41.41). 

Команда плавців найчис-
ленніша в Ріо, із 45 спортсме-
нів, які змагаються, 23 вже
мали нагороди різного ґатун-
ку після шести днів Паралім-
піади. 

Золоту нагороду виборола
в стрибках у довжину лідер
світового та паралімпійського
руху в цьому виді програми
Оксана Зубковська. Встанов-
лений нею рекорд світу та
Паралімпійських ігор-2012

(6.60 м) досі не побито, а для
перемоги вистачило 6.11 —
кращий її результат у сезоні.
Найближча переслідувачка
з Азербайджану відстала на
15 см. 

Знову зі здобутками фех-
тувальники. Бронзовими
призерами стали Євгенія
Бреус, яка здолала сильну
супротивницю з Угорщини з
рахунком 15:10 і Олег На-
уменко,  який потрапив до
Ріо, лише отримавши до-
даткову ліцензію, а в бороть-
бі за третє місце упевнено
переміг спортсмена з Фран-
ції із рахунком 15:5, повідом-
ляє офіційний сайт Націо-
нального паралімпійського
комітету. 

І буде взято нову висоту!
ПАРАЛІМПІАДА-2016. Українська збірна налаштована
перевершити у Ріо медальне досягнення Лондона

На легендарному стадіоні «Маракана» легкоатлетка Оксана Зубковська знову була
неперевершеною у секторі для стрибків
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Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

ЄВРОКУБКИ. Воротар ки-
ївського «Динамо» Олександр
Шовковський у матчі з «Напо-
лі» вийшов на поле у віці 41 рік
8 місяців і 11 днів, стверджу-
ють  футбольні статистики. А
отже,  був другим за віком
гравцем Ліги чемпіонів. Однак
досвід СаШо цього разу не до-
поміг. Підопічні Сергія Ребро-
ва невдало розпочали черго-
вий виступ  у найпрестижнішо-
му європейському клубному
турнірі. Український чемпіон
програв на своєму полі віце-
чемпіонові Італії «Наполі» —
1:2. В обох пропущених голах
можна закидати невпевне-
ність нашому кіперові. Утім,
винною за результат має почу-
ватися вся команда. 

З вибачень розпочав свій
коментар півзахисник дина-
мівців Сергій Сидорчук, який
фактично підвів команду, за-
робивши  вилучення за дві

жовтих картки. До речі,  пере-
прошує він чомусь лише за си-
муляцію і рішення арбітра у
другому епізоді. Невже в пер-
шому фолити так незграбно
було вкрай необхідно?

Зауважимо, що в цьому мат-
чі динамівці отримали одразу
дві жовті картки за симуляцію.
Експерти не втомлюються на-
голошувати: це наслідок лібе-
рального суддівства у внутріш-
ній першості. Лідери україн-
ського чемпіонату звикли, що
схожі хитрощі тут сходять із
рук. На міжнародній арені з та-
кими  не панькаються. 

Та ось, говорячи про те, чи
відповідає рахунок змісту гри,
Сидорчук зауважив: «Це не до
мене питання, а до експертів.
Єдине, що я можу сказати, —
це те, що тренер нас похвалив
за гру в захисті і за командні
дії».

А на запитання, чому не
вдалося взяти очки, відповів:
«Вважаю, що одна з головних
причин —  вилучення. Якби

ми догравали у повному
складі, в кінцівці нам було б
легше»… Ось така запізніла
реакція. 

Отож у вівторок наставник
«Динамо» Сергій Ребров зно-
ву подивував стартовим скла-
дом. І якщо появу Макаренка
на правому фланзі захисту
можна було спрогнозувати, то
до виходу з перших хвилин
Віктора Циганкова не був го-
товий, напевно, ніхто, особли-
во враховуючи, що 18-річний
півзахисник лише кілька турів
тому дебютував у Прем’єр-лізі,
провівши 13 хвилин у матчі зі
«Сталлю», зазначає офіційний
сайт ФФУ. 

Утім, дебютант  каші не
зіпсував і навіть взяв участь у
голевій атаці — скинув м’яч
під удар Гармашу, який з роз-
вороту поцілив у незахищений
кут воріт. На жаль, хвалити
Дениса за відкритий рахунок
довелося недовго. За десять
хвилин Шовковський недо-
вийшов на перехоплення, а

Мілік вдало зіграв на другому
поверсі та ударом головою
відновив паритет. Перед пе-
рервою гості вийшли вперед.
А в другому таймі Гармаш  от-
римав попередження за симу-
ляцію.

Тренер «Динамо» Сергій
Ребров у післяматчевому ко-
ментарі пообіцяв проаналізу-
вати всі  причини поразки, по-
дякував уболівальникам і, схо-
же, думками був уже в май-
бутньому матчі із «Зорею».
Справді, грати на два фронти
нелегко, тим паче грати ос-
мислено… Дамо хлопцям
шанс нарешті зробити з не-
вдачі правильні висновки.

Чи дочекаємося правильних висновків з невдачі?

ТАБЛО «УК»
Ліга чемпіонів. Група B

1-й тур
Динамо — Наполі — 1:2
Голи: Гармаш (26) — Мілік (36,
45+2)
Бенфіка — Бешикташ — 1:1
Голи: Серві (12) — Таліска (90+3)


