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Як запобігти екологічній катастрофі
ШЛЯХ ДО ЄВРОПИ. У законопроекті «Про оцінку впливу на довкілля», схваленому 
народними депутатами у першому читанні, враховано зауваження громадськості

Олег ЛИСТОПАД, 
«Урядовий кур’єр»

Відтоді, як у селищі Білики 
Полтавської області запра-

цював свинокомплекс на майже 
60 тисяч голів, життя п’яти ти-
сяч людей перетворилося на жа-

хіття. Свинські аромати не да-
ють їм дихати.

На жаль, це далеко не єдиний 
випадок, коли агропромисло-
ві або інші виробництва нищать 
звичний уклад життя людей і 
руйнують їхнє здоров’я. «УК» 
писав про таке не раз. Узяти хо-

ча б ситуацію у селі Шульгівка, 
що на Дніпропетровщині, де, по-
при протести громади, звели по-
тужну норкоферму («Замість 
національного парку — забійний 
цех?», 8 вересня 2015 року).

Щоб запобігти виникнен-
ню таких конфліктів і значно-

му негативному впливу на до-
вкілля, громадські активісти й 
народні депутати за підтримки 
Мінприроди розробили два за-
конопроекти: «Про стратегічну 
екологічну оцінку» й «Про оцін-
ку впливу на довкілля». У цих 
новацій є чимало противників, 

тож рухається процес повіль-
но. Але, врешті-решт, 12 лип-
ня цього року Верховна Рада 
ухвалила законопроекти у пер-
шому читанні, а минулого тиж-
ня профільний комітет 
рекомендував їх до дру-
гого читання.

Міністр соціальної політики 
про монетизацію пільг
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Призовників шостої 
хвилі демобілізують

ЧАС ДОДОМУ. Президент України Петро Порошенко по-
відомив учора, що підписав указ про демобілізацію військо-
вослужбовців, призваних під час шостої черги мобілізації у 
2015 році.

«До кінця жовтня додому повернуться солдати, мобілізо-
вані протягом так званої шостої хвилі. Підписав відповідний 
указ. Щойно буде звільнено останнього з «шостої хвилі», на 
фронті залишаться лише контрактники. Це ще один крок до 
професійної армії», — написав глава держави у Твіттері.

На початку вересня Генеральний штаб Збройних сил 
України спланував демобілізацію військовослужбовців шос-
тої черги. «Будуть звільнені військовослужбовці, які не по-
бажають укласти контракти і продовжити службу, орієнтов-
на кількість запланованих до звільнення — близько 20 ти-
сяч осіб», — повідомили в Генштабі. Звільнення проводити-
муть поступово, щоб запобігти зниженню боєготовності під-
розділів. Призовників за віком, як і тепер, не направляти-
муть у зону АТО.
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ЦИТАТА ДНЯ

АНДРІЙ РЕВА:

ЦИФРА ДНЯ

14 млрд м3   
природного газу накопичено 

в українських підземних сховищах 
станом на 26 вересня 

«Необхідно перейти 
від системи 

натурального 
надання преференцій 

до грошових 
компенсацій за ті 

чи ті пільги».

«Наближаємо визволення 
Донецька й усього краю»

ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Питання фінансування у 2016 році 
виконання Загальнодержавної цільової 
науково-технічної космічної програми 
України на 2013—2017 роки»

Учора поховали 
патрульних поліцейських, 
розстріляних напередодні 
злочинцем під час 
перевірки документів 

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ

ГАРЯЧА ТЕМА. Про життя шахтарів на окупованій території 
та їхнє прагнення мирно працювати розповідає голова 
Незалежної профспілки гірників Донбасу Микола Волинко
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Інформація для абонентів ПрАТ «Фарлеп-Інвест» 

(код ЄДРПОУ 19199961)!

Повідомляємо, що з 1 жовтня 2016 року змінюються окремі тарифи

на послуги доступу до Інтернету та телефонії для існуючих абонентів

— фізичних та юридичних осіб.

Детальна інформація — за телефоном (044) 507 00 00 

або 177 (з телефонних ліній Vega) та на сайті www.vegatele.com.

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, 
м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається цивільна справа за по-
зовною заявою Публічного Акціонерного Товариства «Комерційний
Банк «Український Фінансовий Світ» до Кателло Світлани Василівни
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачка Кателло Світлана Василівна викликається до каб. 
№ 15 суду на 04.10.2016 року на 13 годину 30 хвилин для участі у роз-
гляді справи по суті.

Суддя О. М. Ткачов

Втрачений атестат 

про середню освіту

№ КВ 16386950, 

виданий на ім’я Курбанова

Ганна Костянтинівна, 

вважати недійсним.

Втрачений паспорт
громадянина України ВС 526028,

виданий на ім’я Вареник 
Людмили Семенівни, ЦМРВ 

м. Макіївки Донецької 
області МЦУМВС України

18.11.2000, 
вважати недійсним.

Решетилівський районний суд Полтавської області викликає
Башлакова Олександра Сергійовича, останнє відоме місце прожи-
вання: селище Решетилівка, вулиця Жовтнева, 7, кв. 26 Полтав-
ської області, як відповідача у справі № 2/546/51/16 546/950/15-ц
за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Башлакова Олександра Сергі-
йовича про стягнення заборгованості. (Головуючий суддя Беркута
Л. Г.).

Судовий розгляд справи призначено на 08 годину 00 хвилин
06 жовтня 2016 року в приміщенні суду за адресою: селище Ре-
шетилівка, вулиця Леніна, 24 Полтавської області. У разі неявки
відповідача в судове засідання без поважних причин або непові-
домлення про причину своєї неявки буде проведено заочний роз-
гляд справи.

Суд роз’яснює відповідачеві Башлакову Олександру Сергійо-
вичу, що він може ознайомитися з матеріалами справи та отри-
мати копію позовної заяви і додатків до неї в приміщенні
Решетилівського районного суду, подати до суду свої заперечення
проти позову та усі наявні в нього докази на підтвердження цих
заперечень.

Артемівський  міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) проводить розгляд цивіль-
ної справи за позовом Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «Приват Банк» до Гомана Андрія Михай-
ловича про стягнення заборгованості за кредитним  дого-
вором.

Відповідач у справі Гоман Андрій Михайлович проживає
за адресою: 84501, Донецька область, м. Бахмут, вул.
Нижня Маріупольська, буд. 114, викликається в судове за-
сідання, призначене на 10 гoд. 00 хв. 04.10.2016 р. до суду,
каб. №213, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення на
позов та відповідні докази. У випадку неможливості при-
буття, відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки. За інших обставин розгляд справи відбудеться у його
відсутності.

Суддя Чопик О. П.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає від-
повідача Хорєва Василя Сергійовича по цивільній
справі за позовом Павленко Валентини Миколаївни до
Хорєва Василя Сергійовича, третя особа, яка не заявляє
самостійних вимог щодо предмета спору: Голосіївське
управління Державної міграційної служби України в 
м. Києві про визнання особи такою, що втратила право
користування житловим приміщенням. Остання відома
адреса місцезнаходження відповідача Хорєва Василя
Сергійовича: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 
124-А, кв. 17.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за
адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, буд.
14-а, каб. № 15 — 06 грудня 2016 року oб 11 год. 00 хв.
В разі неявки на вказане судове засідання, суд розгля-
датиме справу без участі відповідача.

Суддя А. В. Новак

Суворовський районний суд м. Одеси
викликає як відповідача Пасішнюк Світ-
лану Валентинівну за позовом Пасіш-
нюка Едуарда Володимировича до
Пасішнюк Світлани Валентинівни про ро-
зірвання шлюбу. Судове засідання відбу-
деться 24.10.2016 р. о 12 год. 45 хв. у
приміщенні Суворовського районного
суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул.
Чорноморського козацтва, 68, зала судо-
вих засідань № 19. У разі неявки Пасіш-
нюк Світлани Валентинівни судове
засідання буде проведене у її відсутність.

Суддя Н. В. Виноградова

Троїцький районний суд Луганської області
викликає як відповідачів в судове засідання
Шуба Дмитра Михайловича та Катран Володи-
мира Васильовича в справі № 433/1549/16-ц-
2/433/910/16 за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Шуба Дмитра Михайловича, Катран Володимира
Васильовича про стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 30 вересня 2016 року
о 14 год. 10 хв. за адресою: Луганська область,
смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5 а. У разі неявки,
суд розглядатиме справу без Вашої участі на
підставі ст. 169 ЦПК України. 

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Повістка про виклик
Підозрюваний громадянин Російської Феде-

рації Устінов Федір Вікторович, 12.05.1983 р.н.,
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК
України викликається о 10 год. 00 хв. 29 вересня
2016 року до старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ
України Дмитрука В. В. у каб. 443 за адресою: 
м. Київ, пров. Аскольдів, 3 А (тел. 044-281-51-68),
для проведення слідчих та процесуальних дій у кри-
мінальному  провадженні № 22014000000000496
від 28.10.14 за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України.

Новоселицький районний суд Чернівецької об-
ласті викликає Петруша Олексія Миколайовича,
24.05.1993 року народження, останнє відоме
місце проживання: с. Рідківці Новоселицького
району Чернівецької області, як відповідача в су-
дове засідання по цивільній справі за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності. Розгляд даної справи відбудеться о 10 го-
дині 15 хвилин 30 вересня 2016 року в
приміщенні Новоселицького районного суду
Чернівецької області.

Суддя Вівчар Г. А.

Мелітопольський міськрайонний суд викликає відповідача Слу-
чевську Оксану Олександрівну, 22.02.1984 року народження, останнє
відоме місце реєстрації якого: 72300, Запорізька обл., м. Мелітополь,
вул. Малюги, буд. 138, у судове засідання по цивільній справі за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Случевської Оксани Олександрівни
про визнання незаконної відмови нотаріуса у видачі дубліката пра-
вовстановлюючого документа, яке призначено на 27 вересня 2016
року о 09 годині 00 хвилин і відбудеться у приміщенні Мелітополь-
ського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Ме-
літополь, вул. Інтеркультурна, 90.

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

Суддя Дараган Л. В.

Повідомлення ТОВ «ТриМоб»
Повідомляємо, що ТОВ «ТриМоб» з 03.10.2016

вносить зміни у наступні тарифи (тарифні плани):

«Річний», «green» та послугу «S» для абонентів

неконтрактної форми обслуговування.

Із детальною інформацією про внесені зміни

можна ознайомитись в  місцях продажу послуг

ТОВ «ТриМоб» або на сайті www.3mob.ua. Отри-

мати інформацію можна також за телефоном

Контакт-центру 0-800-50-11-88.

Оголошення про втрату свідоцтва 

про право власності на судно «Д-301»

Втрачене Свідоцтво про право власності 

на судно «Д-301», що належить 

ТОВ «Річкове пасажирське екскурсійне 

агентство»: Д-301, серія PV № 03111 

від 14.05.2009 р.

Втрачене Свідоцтво вважати недійсним. 

Васильківський міськрайонний суд Київської
області викликає Косогляденко Аллу Микола-
ївну (останнє відоме місце проживання: смт Гле-
ваха, вул. Новий Шлях, буд. 53, Васильківського
району Київської області) як відповідача у ци-
вільній справі за позовом фізичної особи-під-
приємця Бердовської Катерини Павлівни до
Косогляденко Алли Миколаївни про стягнення
заборгованості та штрафних санкцій за догово-
ром, в судове засідання, що відбудеться 20 жов-
тня 2016 року о 10.00 годині в приміщенні суду
за адресою: 08600, Київська область, м. Василь-
ків, вул. Шевченка, 8, зал. 208.

Суддя К. В. Медведєв

Голосіївський районний суд м. Києва викликає відповідачів — Погорєлу
Олену Володимирівну, Погорєлого Олександра Володимировича — по ци-
вільній справі за позовом Мухи Миколи Леонтійовича, Мухи Любові Олек-
сандрівни до Погорєлої Олени Володимирівни, Погорєлого Олександра
Володимировича, треті особи, які не заявляють самостійні вимоги щодо
предмета спору: Голосіївський районний відділ ГУ Державної міграційної
служби в м. Києві, Державне підприємство «Наш дім» про визнання особи
такою, що втратила право користування житловим приміщенням.

Остання відома адреса місцезнаходження відповідачів: Погорєлої Олени
Володимирівни — м. Київ, вул. Стратегічне шосе, 35, кв. 12, Погорєлого
Олександра Володимировича — м. Київ, вул. Стратегічне шосе, 35, кв. 12.
Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою: 03127, 
м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, буд. 14-а, каб. № 15 — 29 вересня 2016
року о 09 год. 10 хв.

В разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу
без участі відповідача.

Суддя А. В. Новак

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваній Костенко Олені Миколаївні, 13.11.1968

р.н., зареєстрованій за адресою: Луганська обл., Крас-
нодонський район, с. Новоганнівка, вул. Ювілейна, буд.
9, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України не-
обхідно з’явитися 30.09.2016 о 12 год. до слідчого від-
ділу Управління СБ України в Луганській області за
адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т
Космонавтів, 18, до слідчого в ОВС слідчого відділу Уп-
равління СБ України в Луганській області Зінченка В. В.,
для відкриття та надання доступу до матеріалів кримі-
нального провадження, а також проведення інших 
процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 22016130000000162.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Ляшенку Сергію Костянтиновичу,

11.10.1977 року народження, уродженцю м. Луганськ,
що мешкає за адресою: м. Луганськ, кв. Ватутіна, 36/342,
відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необ-
хідно з’явитися 30.09.16 о 10 год. до слідчого відділу Уп-
равління СБ України в Луганській області за адресою:
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів,
18, до слідчого слідчого відділу Управління СБ України
в Луганській області Ларченко О.М., для відкриття та на-
дання доступу до матеріалів кримінального провад-
ження, а також проведення інших процесуальних дій у
кримінальному провадженні № 22016130000000196.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Гноєвому Дмитру Сергійовичу,

06.05.1981 р.н., зареєстрованому за адресою: м. Лу-
ганськ, квартал Молодіжний, буд. 20а, корп. 4, кв. 312,
відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необ-
хідно з’явитися 30.09.2016 о 10 год. до слідчого відділу
Управління СБ України в Луганській області за адресою:
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів,
18, до слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ Ук-
раїни в Луганській області Зінченка В.В., для відкриття
та надання доступу до матеріалів кримінального провад-
ження, а також проведення інших процесуальних дій у
кримінальному провадженні № 22016130000000197.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Когуту Андрію Івановичу, 07.06.1960

р.н., зареєстрованому за адресою: м. Луганськ, вул. Ко-
цюбинського, буд. 6, кв. 76, відповідно до вимог ст. ст.
133, 135 КПК України необхідно з’явитися 30.09.2016 об
11 год. до слідчого відділу Управління СБ України в Лу-
ганській області за адресою: Луганська область, м. Сє-
вєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до слідчого в ОВС
слідчого відділу Управління СБ України в Луганській об-
ласті Зінченка В.В., для відкриття та надання доступу до
матеріалів кримінального провадження, а також прове-
дення інших процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні № 22016130000000195.

 оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення 

Національна акціонерна компанія «Надра України» виставляє на продаж через
аукціон (прилюдні торги) корпоративні права, що належать Національній акціо-
нерній компанії «Надра України», а саме: 10% частини частки в Статутному капі-
талі ТОВ «Житомирбуррозвідка» (код ЄДРПОУ 30737100, місцезнаходження:
Житомирська обл., Володарсько-Волинський район, смт Нова Борова, вул. Ко-
цюбинського, 8). Кінцевий строк прийому заяв на участь в аукціоні до 17:00 год.
03.10.2016 р. Аукціон відбудеться 04.10.2016 р. з 11:00 до 12:00 год.

Організатор аукціону – ТОВ «АУКЦІОН.ЮА».
Детальна інформація щодо участі в аукціоні 

на сайті https://www.aukzion.com.ua.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул.
Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну справу за позовом Кравченко На-
талі Михайлівни до Нужного Миколи Максимовича про визнання особи такою,
що втратила право користування житловим приміщенням. Відповідач у справі
Нужний Микола Максимович, останнє відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, м. Слов’янськ, вул. Вокзальна, буд. 57, кв. 97, викликається на 28 вересня
2016 року на 10 годину 00 хвилин до суду для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Чемодурова Н. О.

Васильківський міськрайонний суд Київської області викликає Да-
ниленка Віктора Андрійовича як відповідача у цивільній справі за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за
договором кредиту.

Судове засідання відбудеться 02.11.2016 року об 11.00 год. в при-
міщенні суду за адресою: м. Васильків, вул. Шевченка, 8, каб. 304.

У разі неявки відповідача слухання справи відбуватиметься за його
відсутністю. Суд роз’яснює відповідачу обов’язок повідомлення про
причини неявки.

Суддя Г. М. Лебідь-Гавенко

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 вересня 2016 р. № 645
Київ

Про внесення зміни до переліку лікарських засобів та медичних 
виробів, які закуповуються на підставі угод (договорів) щодо 
закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють 

закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів у 2015 році
за бюджетною програмою 2301400 «Забезпечення медичних 
заходів окремих державних програм та комплексних заходів 

програмного характеру»
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод (договорів)

щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі за напрямами використання бюджет-
них коштів у 2015 році за бюджетною програмою 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних
програм та комплексних заходів програмного характеру», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 8 жовтня 2015 р. № 787 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 81, ст. 2703, № 92, ст. 3116, № 101, ст. 3475;
2016 р., № 61, ст. 2091), замінивши в розділі I у позиції «Вакцина для профілактики кашлюка, дифтерії та правця
з цільноклітинним кашлюковим компонентом» у графі «Дозування» цифри і слово «1/2 дози» цифрами і словом
«1/2/10 доз».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 8 вересня 2016 р. № 678-р
Київ

Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги
членам сім’ї особи, смерть якої пов’язана з участю 

в масових акціях громадського протесту, що відбулися 
у період з 21 листопада 2013 р. 

по 21 лютого 2014 року 
1. Виділити Міністерству соціальної політики 137,8 тис. гривень для надання одноразової грошової допомоги

членам сім’ї особи, смерть якої пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період
з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року. 

Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.
2. Міністерству соціальної політики:
затвердити у тижневий строк за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Міністерством

фінансів перелік витрат, пов’язаних з наданням допомоги, зазначеної у пункті 1 цього розпорядження;
подати до 28 грудня 2016 р. Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів та Державній

казначейській службі звіт про використання коштів, виділених згідно із цим розпорядженням.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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оголошення
Городищенський районний суд Черкаської області

повідомляє, що 01.11.2016 року о 09 годині 30 хви-
лин відбудеться спухання цивільної справи за позов-
ною заявою ТОВ «Фінансова компанія «Європейська
агенція з повернення боргів» до Деми Любові Федо-
рівни про стягнення заборгованості.

Дема Любов Федорівна, 06.05.1954 року народ-
ження, зареєстрована: вул. Маресьєва, № 2, кв. 27,
м. Городище Городищенського району Черкаської
області, викликається в судове засідання як відпо-
відач, явка до суду є обов’язковою.

В разі неявки відповідача до зали судового засі-
дання, справа буде розглянута за її відсутності за на-
явними у справі матеріалами.

Адреса суду: вул. Першого Травня, 9, м. Городище
Черкаської області, поштовий індекс 19500.

Суддя Синиця Л. П.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження 
Підозрюваний Рудік Павло Миколайович, 29.04.1965 р.н.,

уродженець с. Іванівка Куп’янського району Харківської об-
ласті, громадянин України, зареєстрований за адресою: Хар-
ківська область, смт Дворічна, вул. Заводська, 33, відповідно
до вимог ст. ст. 297-5, 323 КПК України, викликається в су-
дове засідання, що відбудеться 05 жовтня 2016 року о 15 
годині в залі судових засідань № 6 Куп’янського міськра -
йонного суду Харківської області за адресою: Харківська об-
ласть, м. Куп’янськ, вул. 1-го Травня, 27-А, для проведення
підготовчого провадження, надання пояснень у провадженні
№ 1-кс/628/862/16 при розгляді клопотання про здійснення
спеціального досудового розслідування. Поважні причини
неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК
України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені
статтями 139, 323 КПК України. 

Слідчий суддя А. Литвинов

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваний Анісімов Геннадій Миколайович,

04.09.1984 р.н., який зареєстрований за адресою: До-
нецька область, м. Вугледар, вул. Шахтарська, буд.
30, кв. 35, проживає за адресою: Донецька область,
м. Вугледар, вул. Шахтарська, буд. 4а, кв. 50, на під-
ставі ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК України, Вам необ-
хідно з’явитися 30 вересня 2016 року до каб. 308  СВ
УСБУ в Донецькій області до слідчого в ОВС Велічка
Д.В. за адресою: Донецька область, м. Маріуполь,
вул. Архітектора Нільсена, буд. 33, для  проведення
слідчих (процесуальних) дій за Вашою участю та 
вручення процесуальних документів при здійсненні
спеціального досудового розслідування у криміналь-
ному провадженні №22014050000000349 за ч.1
ст.258-3, ч. 1 ст. 263 КК України.

Енергодарський міський суд Запорізької області викли-
кає Сахно Олексія Володимировича, 24.03.1985 року народ-
ження, проживаючого за адресою: вул. Тимуровців, буд. 34,
кв. 96, м. Харків, як відповідача у справі № 316/1156/16ц
(провадження № 2/316/755/16) за позовною заявою Перфи-
льєва Віталія Вячеславовича, в інтересах якого діє Цигиця
Любов Миколаївна, до Сахно Олексія Володимировича,
Сахно Катерини Валеріївни, третя особа, яка не заявляє са-
мостійних вимог на предмет спору, Енергодарський міський
відділ реєстрації актів цивільного стану Головного терито-
ріального управління юстиції в Запорізькій області, про ви-
знання батьківства та зобов’язання вчинити певні дії.

Судове засідання відбудеться 13.10.2016 року об 11.00
годині за адресою: пр-т Будівельників, буд. 17, м. Енергодар,
Запорізька область.

У разі неявки відповідачів розгляд справи буде проводи-
тися у їх відсутності на підставі наявних у справі доказів від-
повідно до ст. 224 ЦПК України.

Суддя Н. О. Вільямовська

Сумський районний суд Сумської області викликає в су-
дове засідання як відповідача Штанька Володимира Мико-
лайовича, 21 травня 1949 року народження, уродженця с.
Червоне Сумського району Сумської області, останнє відоме
місце реєстрації за адресою: м. Суми, вул. Харківська, буд.
40, кв. 64, останнє відоме місце фактичного проживання за
адресою: с. Новоселиця, вул. Кур’єрна, буд. 11, у цивільній
справі № 587/1372/16-ц за позовом Штанько Валентини Ва-
силівни до Штанька Володимира Миколайовича про розір-
вання шлюбу та у цивільній справі № 587/1503/16-ц за
позовом Штанько Валентини Василівни до Штанька Воло-
димира Миколайовича про поділ майна подружжя. Судове
засідання відбудеться о 09 годині 00 хвилин 12 жовтня 2016
року в приміщенні Сумського районного суду за адресою:
м. Суми, вул. Академічна, буд. 13, 1-й пов., каб. 109. У ви-
падку неявки відповідача Штанька В. М. в судове засідання
цивільні справи будуть розглянуті у його відсутності за на-
явними у справах доказами.

Суддя О. М. Моісеєнко

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радян-
ська, буд. 39 «А») розглядає цивільні справи за позовом
Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк» до Ко-
леснікової Інни Василівни, Колеснікова Володимира Вік-
торовича про стягнення заборгованості.

Відповідачі Колеснікова І. В., Колесніков В. В. викли-
каються на 17 жовтня 2016 року на 09.00 годину до До-
бропільського міськрайонного суду, кабінет № 7, для
участі у розгляді справи. До розгляду цивільної справи
пропонується надати суду письмові пояснення та запе-
речення, а також усі наявні докази по справі. У випадку
неприбуття до судового засідання відповідачів, необ-
хідно 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.

Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська ви-
кликає в відкрите судове засідання як відповідача по справі
об 11.00 годині 05 жовтня 2016 року Свідрань Володимира
Івановича, останнє відоме місце реєстрації за адресою: Дніп-
ропетровська область м. Кам’янське, вул. Дніпробудівська,
29-45, останнє відоме місце проживання: м. Кам’янське, пр.
Шевченка Тараса (Сировця), 3А-49, по цивільній справі за
позовом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк» до Свідрань Володимира Івановича про
стягнення заборгованості.

Відкрите судове засідання по цивільній справі відбу-
деться під головуванням судді Замкової Я.В. в приміщенні
Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська за ад-
ресою: Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. Три-
тузна, 166, 2 поверх, кабінет № 13.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України, після опублікування
оголошення в пресі відповідач вважається повідомленим
про час і місце розгляду справи. У разі його неявки справу
буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Я. В. Замкова

У провадженні Голованівського районного суду Кіро-
воградської області, смт Голованівськ, знаходиться ци-
вільна справа № 386/560/16-ц за позовом Безносюка
Юрія Дмитровича до Приватного акціонерного товарис-
тва «Голованівське АТП 13539» про стягнення компен-
сації за затримку виплати заробітної плати.

Судовий розгляд справи призначено на 19 жовтня
2016 року на 15 год. 00 хв. у Голованівському районному
суді за адресою: смт Голованівськ, вул. Соборна, 18.

Суд викликає представника відповідача Приватного
акціонерного товариства «Голованівське АТП 13539»
Кравченка Сергія Вікторовича у судове засідання як
представника відповідача.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки представника
відповідача до суду та неповідомлення про причини не-
явки справа буде розглянута за наявними у справі дока-
зами з постановленням заочного рішення.

Суддя Гут Ю. О.

У провадженні Голованівського районного суду Кіровог-
радської області, смт Голованівськ, знаходиться цивільна
справа № 386/587/16-ц за позовом Крижановського Олега
Володимировича до Приватного акціонерного товарис-
тва «Голованівське АТП 13539» про стягнення компен-
сації за затримку виплати заробітної плати. Судовий
розгляд справи призначено на 19 жовтня 2016 року на
16 год. 00 хв. у Голованівському районному суді за ад-
ресою: смт Голованівськ, вул. Соборна, 18.

Суд викликає представника відповідача Приватного
акціонерного товариства «Голованівське АТП 13539» —
Кравченка Сергія Вікторовича у судове засідання як
представника відповідача.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки представника
відповідача до суду та неповідомлення про причини не-
явки справа буде розглянута за наявними у справі дока-
зами з постановленням заочного рішення.

Суддя Гут Ю. О.

У провадженні Голованівського районного суду Кіро-
воградської області, смт Голованівськ, знаходиться ци-
вільна справа № 386/561/16-ц за позовом Пилипенка
Віктора Дмитровича до Приватного акціонерного това-
риства «Голованівське АТП 13539» про стягнення ком-
пенсації за затримку виплати заробітної плати.

Судовий розгляд справи призначено на 19 жовтня
2016 року на 14 год. 30 хв. у Голованівському районному
суді за адресою: смт Голованівськ, вул. Соборна, 18.

Суд викликає представника відповідача Приватного
акціонерного товариства «Голованівське АТП 13539» —
Кравченка Сергія Вікторовича у судове засідання як
представника відповідача. Явка до суду обов’язкова. У
разі неявки представника відповідача до суду та непові-
домлення про причини неявки, справа буде розглянута
за наявними у справі доказами з постановленням заоч-
ного рішення.

Суддя Гут Ю. О.

В провадженні Слов’янського міськрайонного
суду Донецької області знаходиться цивільна справа
№ 2/243/3737/2016 за позовом ПАТ «Укрсоцбанк»
до Короткого О. С. про стягнення заборгованості.

Розгляд справи по суті відбудеться 30.09.2016
року о 08-15 год. (додаткова дата — 04.10.2016 року
о 09-30 год.) у приміщенні Слов’янського міськра -
йонного суду Донецької області за адресою: Донецька
область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2
(II поверх). Явка відповідача Короткого Олександра
Сергійовича, 26.06.1983 р. н., остання відома адреса
мешкання: Донецька область, м. Горлівка, вул. Жу-
ковського, 5, кв. 4, є обов’язковою. У разі неявки від-
повідача справу буде розглянуто без його участі.
Відповідачу пропонується подати свої заперечення
проти позову та докази. При собі мати документ, що
посвідчує особу.

Суддя І. М. Мінаєв

У провадженні Голованівського районного суду Кіро-
воградської області, смт Голованівськ, знаходиться ци-
вільна справа № 386/558/16-ц за позовом Рибака
Віктора Андрійовича до Приватного акціонерного това-
риства «Голованівське АТП 13539» про стягнення ком-
пенсації за затримку виплати заробітної плати.

Судовий розгляд справи призначено на 19 жовтня
2016 року на 14 год. 00 хв. у Голованівському районному
суді за адресою: смт Голованівськ, вул. Соборна, 18.

Суд викликає представника відповідача Приватного
акціонерного товариства «Голованівське АТП 13539» —
Кравченка Сергія Вікторовича у судове засідання як
представника відповідача. Явка до суду обов’язкова. У
разі неявки представника відповідача до суду та непові-
домлення про причини неявки, справа буде розглянута
за наявними у справі доказами з постановленням заоч-
ного рішення.

Суддя Гут Ю. О.

Поз. Продавець Видобуток 

Обсяг, 
що міс-
титься в 
одному 
лоті, 
тонн

К-сть 
лотів, 

одиниць

Стар-
това ціна 

за 1 
тонну 
(без 
ПДВ), 
грн.

Стартова 
ціна       
за 1 
тонну     

(з ПДВ), 
грн.

Cтартова 
вартість 

одного лоту, 
грн (з ПДВ)

Загаль-
ний 

обсяг, 
тонн

Загальна 
вартість, грн. 

(з ПДВ)
Умови транспортування

1 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 2 500 1 8 427,40 10 112,88 25 282 200,00 2 500 25 282 200,00

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 8 427,40 10 112,88 26 293 488,00 2 600 26 293 488,00

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 8 427,40 10 112,88 23 259 624,00 2 300 23 259 624,00

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

2016 p.)

4 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 8 427,40 10 112,88 40 451 520,00 4 000 40 451 520,00

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

2016 p.)

5 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 8 427,40 10 112,88 40 451 520,00 4 000 40 451 520,00

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

2016 p.)

6 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 8 427,40 10 112,88 40 451 520,00 4 000 40 451 520,00

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

2016 p.)

7 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 8 427,40 10 112,88 40 451 520,00 4 000 40 451 520,00

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

2016 p.)

8 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 8 427,40 10 112,88 40 451 520,00 4 000 40 451 520,00

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

2016 p.)

9 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 8 427,40 10 112,88 40 451 520,00 4 000 40 451 520,00

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

2016 p.)

10 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 8 427,40 10 112,88 40 451 520,00 4 000 40 451 520,00

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

2016 p.)

11 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 730 1 8 427,40 10 112,88 37 721 042,40 3 730 37 721 042,40

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

2016 p.)

12 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 8 427,40 10 112,88 40 451 520,00 4 000 40 451 520,00

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

жовтня 2016 p.)

13 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 8 427,40 10 112,88 40 451 520,00 4 000 40 451 520,00

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

жовтня 2016 p.)

14 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 8 427,40 10 112,88 40 451 520,00 4 000 40 451 520,00

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

жовтня 2016 p.)

15 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 8 427,40 10 112,88 40 451 520,00 4 000 40 451 520,00

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

жовтня 2016 p.)

16 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 8 427,40 10 112,88 40 451 520,00 4 000 40 451 520,00

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

жовтня 2016 p.)

17 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 8 427,40 10 112,88 40 451 520,00 4 000 40 451 520,00

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

жовтня 2016 p.)

18 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 680 1 8 427,40 10 112,88 37 215 398,40 3 680 37 215 398,40

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

жовтня 2016 p.)

19 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» 4 000 1 8 427,40 10 112,88 40 451 520,00 4 000 40 451 520,00

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

жовтня 2016 p.)

20 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» 4 000 1 8 427,40 10 112,88 40 451 520,00 4 000 40 451 520,00

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

жовтня 2016 p.)

21 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» 4 000 1 8 427,40 10 112,88 40 451 520,00 4 000 40 451 520,00

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

жовтня 2016 p.)

22 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» 4 000 1 8 427,40 10 112,88 40 451 520,00 4 000 40 451 520,00

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

жовтня 2016 p.)

23 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 4 000 1 8 427,40 10 112,88 40 451 520,00 4 000 40 451 520,00

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 8 427,40 10 112,88 40 451 520,00 4 000 40 451 520,00

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 8 427,40 10 112,88 21 793 256,40 2 155 21 793 256,40

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 8 427,40 10 112,88 40 451 520,00 4 000 40 451 520,00

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

НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс жовтня 
2016 p.)

27 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 4 000 1 8 427,40 10 112,88 40 451 520,00 4 000 40 451 520,00

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

НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс жовтня 
2016 p.)

28 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 4 000 1 8 427,40 10 112,88 40 451 520,00 4 000 40 451 520,00

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

НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс жовтня 
2016 p.)

29 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 4 000 1 8 427,40 10 112,88 40 451 520,00 4 000 40 451 520,00

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

НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс жовтня 
2016 p.)

30 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 2 000 1 8 427,40 10 112,88 20 225 760,00 2 000 20 225 760,00

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

НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс жовтня 
2016 p.)

31 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 3 000 1 8 427,40 10 112,88 30 338 640,00 3 000 30 338 640,00

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 8 427,40 10 112,88 28 316 064,00 2 800 28 316 064,00

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 8 427,40 10 112,88 1 516 932,00 150 1 516 932,00

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 8 427,40 10 112,88 8 090 304,00 800 8 090 304,00

Нафта знаходиться на зберіганні у ПАТ 
«НПК-Галичина» (Ресурс вересня      

2016 p.)

35
ПАТ «Укрнафта» НГВУ 

«Чернігівнафтогаз» СД №35/4
4 000 1 8 427,40 10 112,88 40 451 520,00 4 000 40 451 520,00

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 8 427,40 10 112,88 40 451 520,00 4 000 40 451 520,00

По трубопроводу ПАТ «УН» з подальшим 
відвантаженням по залізниці                     

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

ПАТ «Укрнафта»

СП «Бориславська нафтова 
компанія»

Поз. Продавець Видобуток 

Обсяг, 
що міс-
титься в 
одному 
лоті, 
тонн

К-сть 
лотів, 

одиниць

Старто-
ва ціна 

за            
1 тонну 

(без 
ПДВ), 
грн.

Стартова 
ціна       
за 1 
тонну     

(з ПДВ), 
грн.

Cтартова 
вартість 

одного лоту, 
грн (з ПДВ)

Загаль-
ний 

обсяг, 
тонн

Загальна 
вартість, 

грн.(з ПДВ)
Умови транспортування

1 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 1 500 1 9 205,08 11 046,10 16 569 150,00 1 500 16 569 150,00

по трубопроводу: філії «ПМН» ПАТ 
«Укртранснафта» знах. ТП ЦППН              

і Г НГВУ «Полтаванафтогаз»          
(Ресурс жовтня 2016 p.)

ПАТ «Укрнафта»

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 29.09.2016 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
16 569 150,00

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

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

Обсяги газового конденсату та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

Загальний обсяг, тонн: 125 715
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 1 271 340 709,20

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.

Оголошення про проведення додаткового аукціону №215Д 
з продажу енергоресурсів на базі ПрАТ «УМВБ»

30.09.2016 р. о 12-00 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська 
валютна біржа» відбудеться додатковий аукціон  №215Д 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:



�����Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, �факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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В Олександрівському районному суді Кіровоградської
області 17 жовтня 2016 року о 09 год. 30 хв. в примі-
щенні суду за адресою: вул. Вишнева, 21 сел. Олексан-
дрівка Олександрівського району Кіровоградської
області відбудеться слухання цивільної справи за позо-
вом Ситника Миколи Григоровича до Вестіліяна Олек-
сандра Михайловича про визнання особи такою, що
втратила право користування жилим приміщенням, та
зняття з реєстрації за місцем проживання. В судове за-
сідання викликається відповідач - Вестіліян Олександр
Михайлович.

Суддя О. Ф. Комлач

Комінтернівський районний суд Одеської області
викликає як відповідачів Сурілова Ігоря Олександро-
вича, 17.09.1987 р.н., Зіньковського Олександра Во-
лодимировича, 14.05.1977 р.н., в судове засідання,
яке відбудеться 24 жовтня 2016 року о 12:00 год. у
приміщенні Комінтернівського районного суду за ад-
ресою: смт Комінтернівське, вул. Першотравнева,
51, зал № 3, в якому буде слухатись цивільна справа
за позовною заявою ПАТ «СК «Уніка» до Сурілова
Ігоря Олександровича, Зіньковського Олександра
Володимировича про відшкодування шкоди у по-
рядку регресу. 

Суддя Рідник І. Ю.

Попаснянський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача Лемтюгіну Тетяну Павлівну, 16.01.1959
року народження, яка зареєстрована за адресою: Луганська
область, Попаснянський район, сел. Ниркове, вул. Совет-
ська, б. 21, у судове засідання по цивільній справі 
№ 423/2329/16-ц за позовом Публічного акціонерного това-
риство «Альфа-Банк» до Лемтюгіної Т. П. про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, яке відбудеться 03
листопада 2016 року о 13 год.00 хв. приміщенні суду за ад-
ресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6, каб.
№ 7.

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

Суддя А. В. Архипенко

Бериславський районний суд Херсонської області викликає
Висоцьку Наталію В’ячеславівну, 02.01.1958 року народження,
у якості обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2
ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 27, ч. 1 ст. 366
КК України. Слухання справи призначено на 28.09.2016 року 
об 11.00 годині, 03.10.2016 року о 10.00 годині, 04.10.2016 року
о 10.00 годині в приміщенні Бериславського районного суду
Херсонської області за адресою: м. Берислав, вул. Центральна,
249, тел. (05546) 7-37-57. Наслідки неприбуття обвинуваченої
передбачені статтею 323 КПК України.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошення явля-
ється належним повідомленням, а судовий розгляд криміналь-
ного провадження здійснюватиметься за відсутності
обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Р. Р. Волошин

Гребінківський районний суд Полтавської області ви-
кликає Баранову Наталію Олексіївну, 04 липня 1977 року
народження, як відповідача (останнє відоме місце про-
живання: вул. Леніна, 22, с. Кулаженці Гребінківського
району) у справі за позовом ПАТ «Альфа-Банк» про
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 11 жовтня 2016 року о
10 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: Полтавська
область, м. Гребінка, вул. Ярослава Мудрого, 4.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки справу
буде розглянуто за вашої відсутності. Відповідач зо-
бов’язанний повідомити суд про причини неявки у су-
дове засідання.

Суддя Я. В. Татіщева

Садгірський районний суд м. Чернівці викликає 
Костриж Валерія Валерійовича, який проживає по вул.
М. Тореза, 2/1, м. Чернівці, Майданюка Вячеслава Геор-
гійовича, який проживає: с. Горбово, Герцаївський р-н,
Чернівецька область, як відповідачів по справі за позо-
вом ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості.

Розгляд справи відкладено на 13.10.2016 року о 10:30
годин у приміщенні Садгірського районного суд м. Чер-
нівці, вул. Хотинська, 3. Явка до суду є обов’язковою. У
разі Вашої неявки в судове засідання справу буде роз-
глянуто у Вашу відсутність за наявними матеріалами.

Суддя Тріска А. І.

Вінницький міський суд Вінницької області викликає
як відповідача Морсі Махмуда Талаата Абдуллаха в су-
дове засідання, яке відбудеться 03.10.2016 року о 12
год. 00 хв. в складі головуючого судді Луценко Л. В. (зал
с/з № 27, вул. Грушевського, 17, м. Вінниця), по цивіль-
ній справі № 127/12376/16-ц за позовною заявою Морсі
Тетяни Олександрівни до Морсі Махмуда Талаата Абдул-
лаха, за участю третьої особи без самостійних вимог
щодо предмету спору Служби у справах дітей Вінницької
міської ради, про позбавлення батьківських прав та стяг-
нення аліментів на утримання неповнолітньої дитини.

Вінницький міський суд Вінницької області викли-

кає Шишковського Миколу Олексійовича на

20.10.2016 р. о 09 год. 30 хв. та на 21.10.2016 о 09.30

год. в зал судового засідання № 3, суддя Бар’як А. С.,

на розгляд справи за позовом Шишковської Вікторії

Валентинівни до Шишковського Миколи Олексійо-

вича про розірвання шлюбу та стягнення аліментів.

Запорізький районний суд Запорізької області ви-
кликає в якості відповідача Бєдарєва Дмитра Васи-
льовича у цивільній справі за позовом ТОВ «Служба
миттєвого кредитування» до Горохова Василя Івано-
вича, Бєдарєва Дмитра Васильовича про стягнення
заборгованості, судове засідання призначено на 14
годину 3 жовтня 2016 року, яке відбудеться в при-
міщенні Запорізького районного суду Запорізької
області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Істоміна, буд.
11.

Суддя Р. В. Мінгазов

Запорізький районний суд Запорізької області ви-
кликає в якості відповідача Крокву Миколу Олексан-
дровича у цивільній справі за позовом ТОВ «Служба
миттєвого кредитування» до Горохова Василя Івано-
вича, Крокви Миколи Олександровича про стягнення
заборгованості, судове засідання призначено на 14
годину 10 хв. 3 жовтня 2016 року, яке відбудеться в
приміщенні Запорізького районного суду Запорізь-
кої області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Істоміна,
буд. 11. 

Суддя Р. В. Мінгазов

Малиновський районний суд м. Одеси викликає
Нахалова Миколу Даниловича у судове засідання по
цивільній справі за позовною заявою Поліщук Та-
мари Федорівни до Нахалова Миколи Даниловича
про встановлення факту проживання однією сім’єю
та визнання права власності, яке призначене до слу-
хання на 13 жовтня 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 від-
сутності за наявними у справі доказами.

Суддя Сегеда О. М.

Київський районний суд м. Харкова викликає Виног-
радова Максима Олександровича, останнє відоме місце
проживання: Сумська обл., Шосткинський район, 
с. Гамаліївка, пров. І. Скоропадського, 3, як відповідача
в справі за позовом Виноградової Тетяни Юріївни до Ви-
ноградова Максима Олександровича про зміну розміру
аліментів та позбавлення батьківських прав в судове за-
сідання під головуванням судді Діденко С. А. на 17 жов-
тня 2016 р. на 10.00 год. за адресою: м. Харків, вул.
Валентинівська, 7-б, каб.21. У разі неявки особи, яка ви-
кликається, справу буде розглянуто у його відсутність
на підставі наявних доказів. Якщо явка неможлива з по-
важних причин, особа, яка викликається, зобов’язана
повідомити про це суд завчасно.

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя ви-
кликає в якості відповідача Щербачову Інну Владле-
нівну у цивільній справі за позовом Сірицького
Олександра Владленовича до Щербачової Інни Влад-
ленівни про встановлення факту родинних відносин
та визначення додаткового строку для прийняття
спадщини в судове засідання, призначене на 16 го-
дину 00 хвилин 10 жовтня 2016 року, яке відбу-
деться в приміщенні Шевченківського районного
суду м. Запоріжжя за адресою: м. Запоріжжя, вул.
Чарівна, б. 117 «а», каб. 17. 

Суддя Галущенко Ю. А.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає
відповідача Колосова Дмитра Геннадійовича, місце
проживання: м. Харків, пр-т Науки, 21-А, кв. 152, у
судове засідання, що призначено на 3 жовтня 
2016 року на 09 годину 45 хвилин у цивільній справі
№ 752/11448/16-ц, провадження по справі
2/752/4619/16 за позовом Абраменко Катерини Юрі-
ївни до Колосова Дмитра Геннадійовича, третя
особа: Служба у справах дітей Голосіївської районної
в м. Києві державної адміністрації, про позбавлення
батьківських прав та стягнення аліментів. Адреса
суду: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 14-а, кабінет №26.

Суддя О. В. Мирошниченко

Деснянський районний суд м. Києва викликає в
якості відповідача Катуніна Юрія Андрійовича у
зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом
Публічного акціонерного товариства «Державний
експортно-імпортний банк України» до Катуніна Ю. А.
про стягнення заборгованості на 11.11.2016 року о
10.00 год. за адресою: м. Київ, пр-т Маяковського,
5-В, каб. 36.

У разі неявки відповідача або представника відпо-
відача в судове засідання без поважних на те при-
чин, справа буде розглянута за його відсутності на
підставі наявних у справі доказів.

Суддя І. В. Клочко

Тарутинський районний суд Одеської області по-
відомляє Ель-Амір Асім Ісмаїл Махмуд як відпові-
дача, що судове засідання по цивільній справі за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ель-Амір Асім Іс-
маїл Махмуд про стягнення заборгованості відбу-
деться в приміщенні суду (Одеська область,
Тарутинський район, смт Тарутине, вул. Красна, 235,
каб. № 6) під головуванням судді Козирєва М. В. 20
жовтня 2016 р. о 09 год. 30 хв.

У разі неявки у судове засідання, справа буде роз-
глянута у Вашу відсутність у заочному порядку.

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької
області повідомляє Гладчук Любов Іванівну,
25.06.1952 року народження, яка проживає за адре-
сою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Кас-
пійська, б. 20, кв. 2, про те, що 10 жовтня 2016 року
о 10.00 годині в приміщенні Мелітопольського
міськрайонного суду Запорізької області за адре-
сою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Інтер-
культурна (Дзержинського), 90, буде слухатися
цивільна справа № 320/2999/16-ц за позовом ПАТ
КБ «Приват банк» до Гладчук Любові Іванівни про
стягнення заборгованості.

Суддя Ю. В. Ковальова

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Назарову Айтан Фазил кизи (Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, смт Сиротино, вул.
Дружби, 10) у судове засідання з розгляду цивільної
справи № 428/1635/16-ц за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Укрсоцбанк» м. Київ до Назарової
Айтан Фазил кизи про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, стягнення судового збору, яке від-
будеться 20.10.2016 року о 16 годині 00 хвилин у
приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сє-
вєродонецьк, бул. Дружби Народів, 19. У разі неявки на
вказане судове засідання суд розглядатиме справу без
вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. О. Юзефович

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, 
м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жовтня),
4) розглядає цивільну справу за позовом Товариства з об-
меженою відповідальністю «Фінансова компанія «Позика»
до Полового Сергія Миколайовича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором. Відповідач по справі По-
ловий Сергій Миколайович (зареєстрований за адресою: м.
Дзержинськ, смт Кірове, вул. Кочегарка, 9/2) викликається
на 12 жовтня 2016 року на 13-30 год. до суду, каб. № 8, для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Є. В. Челюбєєв

Оріхівський районний суд Запорізької області ви-
кликає Барановського Сергія Васильовича,
08.07.1976 року народження, в судове засідання по
кримінальному провадженню № 1-кп/323/57/16 за
обвинуваченням Барановського Сергія Васильовича
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3; ч.
2 ст. 28, ч. 1 ст. 263; ч. 2 ст. 263-1; ч. 2 ст. 28, ст. 113;
ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ст. 113 КК України, яке відбу-
деться 06 жовтня 2016 року о 09.00 год. в примі-
щенні суду за адресою: Запорізька область, 
м. Оріхів, вул. Чумацька, 23, каб. № 12. 

Суддя Плечищева О. В.

Глобинський районний суд Полтавської області ви-
кликає Небрат Олександра Олександровича (останнє ві-
доме місце проживання: м. Глобине Полтавської області,
вул. Леніна, 42) як відповідача в судове засідання по
справі за позовом ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку»
до Небрат Олександра Олександровича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 31.10.2016 року о 09.00
год. у приміщенні суду за адресою: м. Глобине Полтав-
ської області, вул. Леніна, 183/23. Явка до суду є обов’яз-
ковою. У разі неявки справу буде розглянуто за вашої
відсутності. Відповідач зобов’язаний повідомити суд про
причини своєї неявки в судове засідання.

Суддя Р. М. Марущак

Білокуракинський районний суд Луганської 
області викликає в судове засідання представника
відповідача Луганської міської ради (91055, м. Лу-
ганськ, вул. Коцюбинського, б. 14) по цивільній
справі № 409/1892/16-ц за позовом Гущак Вален-
тини Григорівни про визначення додаткового строку
для подання заяви про прийняття спадщини.

Судове засідання відбудеться 25.10.2016 р. (ре-
зервна дата 27.10.2016 р.) об 11.00 годині в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Відповідачу Образцову Сергію Сергійовичу, ад-
реса: АР Крим, м. Севастополь, вул. П. Дибенко, 6,
кв.103, необхідно з’явитися 03.10.2016 р. об 11 год.
40 хв. до Дарницького районного суду м. Києва 
(м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал. 114) для участі в су-
довому засіданні по цивільній справі за позовом AT
«Укрексімбанк» про стягнення заборгованості.

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 Вовк Є. І.

Відповідачу Бакаленко Олені Вікторівні, адреса:
АР Крим, м. Ялта, вул. Ударника/Робоча, 8/29, необ-
хідно з’явитися 03.10.2016 р. о 12 год. 20 хв. до Дар-
ницького районного суду м. Києва (м. Київ, вул.
Кошиця, 5-А, зал. 114) для участі в судовому засі-
данні по цивільній справі за позовом AT «Укрексім-
банк» про стягнення заборгованості.

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

Суддя Вовк Є. І.

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання відповідачів – Анохіна Дмитра
Олександровича (Луганська область, Лутугинський район,
с. Круглик, вул. Крупської, 48), Іванова Сергія Олександро-
вича (Луганська область, Лутугинський район, с. Круглик,
вул. Крупської, 48), Овчаренка Юрія Володимировича (Лу-
ганська область, Лутугинський район, с. Круглик, вул. Круп-
ської, 31) по цивільній справі № 409/2040/16-ц за позовом
АТ «Ощадбанк» про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 20.10.2016 р. (резервна
дата 24.10.2016 р.) о 10-00 годині в залі суду за адресою:
Луганська область, смт. Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Суддя О. Г. Третяк

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова,
буд. 39а) розглядає цивільну справу 227/3391/16-ц за
позовом Патутінської Яни Олександрівни до Патутін-
ського Володимира Вікторовича про розірвання шлюбу.

Відповідач Патутінський Володимир Вікторович, 15
вересня 1973 р.н., викликається на 03 жовтня 2016 року
на 09.00 годину до суду, кабінет № 15, для участі у роз-
гляді справи. Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
він повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність, на підставі
наявних у справі доказів буде ухвалено заочне рішення. 

Суддя Мавроді Р. Ф.

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) роз-
глядається цивільна справа за позовною заявою
Державного підприємства «Східно-Український Еко-
логічний Інститут» до Рожкова Олександра Сергійо-
вича про стягнення заборгованості. Відповідач
Рожков Олександр Сергійович викликається до каб.
№ 15 суду на 04.10.2016 року на 16 годину 00 хвилин
для участі у розгляді справи по суті.

Суддя О. М. Ткачов

Івано-Франківський міський суд Івано-Франків-
ської області повідомляє, що 06.10. 2016 року о 13
год. 00 хв. у приміщенні Івано-Франківського мі-
ського суду за адресою: м. Івано-Франківськ, вул.
Грюнвальдська, 11 (зал №4) розглядатиметься заява
Завадської Стефанії Омельянівни, заінтересована
особа: Семкович Микола Дмитрович про заміну сто-
рони у виконавчому провадженні.

В судове засідання викликається Семкович Ми-
кола Дмитрович.

Суддя Пастернак І. А.

Крюківський районний суд м. Кременчука Полтав-
ської області викликає Пасхалову Світлану Андріївну (ос-
таннє відоме місце проживання: Полтавська область,
місто Кременчук, проїзд Пілотів, будинок 46) в якості
відповідача в судове засідання по цивільній справі за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Пасхалової Світлани Ан-
дріївни про стягнення заборгованості. Судове засідання
відбудеться 07 жовтня 2016 року о 09 годині 00 хвилин
у приміщенні суду за адресою: Полтавська область, 
м. Кременчук, вул. Красіна (Троїцька), 37/49. Явка до суду
є обов’язковою. В разі неявки відповідача справу буде
розглянуто за його відсутності. Відповідач зобов’язаний
повідомити суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя Д. О. Зоріна

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд в Київській об-
ласті викликає Христича Дмитра Петровича, останнє відоме
місце проживання за адресою: Київська область, м. Переяслав-
Хмельницький, вул. Гетьмана Івана Сулими (Ворошилова), 49 як
відповідача у цивільній справі за позовом Христич Ніни Сергіївни
до Христича Дмитра Петровича про визнання особи такою, що
втратила право на користування жилим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 05 жовтня 2016 року о 15 год.
00 хв. 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

Зіньківський районний суд Полтавської області ви-
кликає відповідача — ТОВ «Украгросоюз КСМ», останнє
місце знаходження: вул.Гагаріна, 6, с. Пишненки Зінь-
ківського району в судове засідання по цивільній справі
за позовом Матяш Євдокії Дмитрівни до ТОВ «Украгро-
союз КСМ» про визнання правочинів недійсними.

Судове засідання відбудеться 15 листопада 2016 року
о 10 годині 00 хв. у приміщенні Зіньківського районного
суду Полтавської області за адресою: м. Зіньків, вул. Со-
борності, 2, Полтавської області. В разі неявки справу
буде розглянуто за Вашої відсутності.

Суддя А. В. Водолага

Маньківський районний суд Черкаської області
викликає в судове засідання по цивільній справі
№701/812/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Ка-
віцької Лариси Геннадіївни про стягнення заборго-
ваності як відповідача Кавіцьку Ларису Геннадіївну.
Судове засідання відбудеться о 09 год. 30 хв. 12
жовтня 2016 року в приміщенні суду за адресою:
вул. Соборна, 8, смт Маньківка Маньківського
району Черкаської області. У разі неявки відповідача
справа буде розглянута без його участі.

Суддя А. І. Костенко
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 28 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +3   +8    +10 +15
Житомирська +3   +8    +10 +15
Чернігівська +3   +8    +10 +15
Сумська +3   +8      +9 +14
Закарпатська +3   +8    +11 +16
Рівненська +3   +8    +10 +15
Львівська +3   +8    +10 +15
Івано-Франківська +3   +8    +10 +15
Волинська +3   +8    +10 +15
Хмельницька +3   +8    +10 +15
Чернівецька +3   +8    +10 +15
Тернопільська +3   +8    +10 +15
Вінницька +3   +8    +10 +15

Oбласть Нiч          День
Черкаська +3     +8   +10  +15
Кіровоградська +3     +8   +10  +15
Полтавська +3     +8   +10  +15
Дніпропетровська +3     +8   +10  +15
Одеська +5   +10   +12  +17
Миколаївська +4     +9   +12  +17
Херсонська +4     +9   +12  +17
Запорізька +3     +8   +10  +15
Харківська +3     +8      +9  +14
Донецька +3     +8      +9  +14
Луганська +3     +8      +9  +14
Крим +5   +10   +12  +17
Київ +5     +7   +12  +14

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Поєдинок 
Кличко — Джошуа 
не за горами?

Оксана ГОЛОВКО, 
«Урядовий кур’єр»

ВАЖКА ДЕПРЕСІЯ. Всесвітня боксерська асоціація може по-
збавити титулу чемпіона світу британця Тайсона Ф’юрі після того,
як отримає медичний висновок, унаслідок  якого   перенесено бій
проти Володимира Кличка,  повідомляє WorldBoxingNews.net. На-
явних відомостей для WBA не достатньо, щоб прийняти рішення
тепер. Тим часом команда українця  вже запропонувала Всесвіт-
ній боксерській асоціації забрати титул у Ф’юрі, щоб українець міг
за нього поборотися.

Український боксер Володимир Кличко забронював стадіон у
Гамбурзі для проведення свого наступного бою, незважаючи на
перенесення поєдинку з британ-
цем Тайсоном Ф’юрі. Екс-чем-
піон може вийти на ринг 10 груд-
ня. Про це повідомляє видання
Bild.

«Розчарований, що Ф’юрі ска-
сував бій удруге. Я   у відмінній
формі і хотів би повернути свої
чемпіонські пояси», — написав 
В. Кличко в Твіттері.

Як відомо,  команда Ф’юрі оголосила, що реванш із Кличком,
який  мав відбутися 29 жовтня, скасовано через проблеми бри-
танського боксера зі здоров’ям. Завісу підіймає  британське ви-
дання The Telegraph.  З посиланням на свої джерела  воно зазна-
чає, що чемпіон світу з боксу британець Тайсон Ф’юрі відмовився
від бою-реваншу з українцем Володимиром Кличком через деп-
ресію.  Водночас таблоїди зазначають, що Ф’юрі   уникає допінг-
тесту.

Раніше з пропозицією  щодо проведення бою до українця вже
звернувся представник чемпіона світу за версією IBF Ентоні Джо-
шуа. «Зв’язався з командою Кличка — ми хочемо провести бій!»
— написав у своєму Твіттері промоутер Джошуа Едді Хірн.

Отже,  ймовірність  бою Володимира Кличка і 26-річного бри-
танця Ентоні Джошуа  зростає. Щоправда,  питання про те, скіль-
ки поясів буде розіграно,  досі відкрите. Джеймс Алі Башир, тре-
нер колишнього чемпіона світу у важкій вазі Володимира Кличка,
заявив, що WBA і WBO повинні позбавити Тайсона Ф’юрі чемпіон-
ських титулів за те, що він вдруге знявся з реваншу з українцем.
Слово за тими, хто не лише розвиває професійний бокс, а й за-
робляє на цьому чималі прибутки. 

До Стамбула через Суми
ЛІГА ПАРІ-МАТЧ. «Динамо» перервало серію без перемог 
і повернуло впевненість перед грою з «Бешикташем»

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

Букмекери вважають
шанси на перемогу ту-

рецького «Бешикташа»
вищими, ніж в київського
«Динамо» у протистоянні
команд у другому турі
групового етапу футболь-
ної Ліги чемпіонів. Примі-
ром, лідер букмекерської
справи — контора William
Hill у понеділок приймала
ставки на успіх турецько-
го клубу з коефіцієнтом
2,30, а на перемогу киян
— 3,40. Утім, не варто за-
бувати  історію протисто-
яння  «Динамо» та «Бе-
шикташа»: у попередніх
восьми очних  зустрічах
кияни мають п’ять пере-
мог, дві поразки і одну ні-
чию.

Та, як стверджує голов-
ний тренер киян Сергій
Ребров, про все це  його пі-
допічні подумали вже піс-
ля фінального свистка у
Сумах. А в дев’ятому турі
«Ліги Парі-Матч» несподі-
ванок не було: лідери чем-
піонату, донецький «Шах-
тар» та київське «Дина-
мо», розгромно розібрали-
ся зі своїми суперниками,
а луганська «Зоря» вдома
обіграла полтавську «Вор-
склу». 

Сергій Ребров істотно
перекроїв стартовий
склад своєї команди  по-
рівняно з програним «Зо-
рі» матчем тижневої дав-
ності. На лаві запасних
опинилися Шовковський,
Антунеш, Гармаш та  Бу-
яльський, не потрапив до
заявки Гладкий. Замість
них у старті вийшли Рудь-
ко, Макаренко, Сидорчук,
Федорчук та Мораєс.

«Біло-сині» розпочали
гру дуже активно, з пер-
ших хвилин наполегливо
розгойдуючи захисні ре-
дути «Олімпіка», який до
цього туру підійшов на
четвертій позиції у чем-
піонаті. Динамівці сміливо
діяли поблизу штрафного
донеччан, і це   швидко да-
ло  результат. На восьмій
хвилині Гонсалес продер-
ся до штрафного, зали-
шивши позаду одразу
кількох суперників, та
прострілив  у напрямі    во-
ротарського майданчика,
куди вчасно набіг Циган-
ков і  дотиком переправив
м’яч у сітку воріт.

Забивши гол, динамівці
не збавили обертів і про-
довжили атакувати воро-
та номінальних господарів
поля. Вже у середині тай-
му Махарадзе пропустив
вдруге. Після розіграшу
стандарту Сидорчук на-
магався прокинути м’яч
повз Дороніна, і той зіграв
рукою у власному штраф-
ному. Арбітр не вагаючись
вказав на позначку. Бра-

зилець Мораєс упевнено
реалізував пенальті, за-
бивши свій п’ятий м’яч у
цьому сезоні.

Вже на початку другого
тайму Сергій Ребров про-
вів першу заміну. Під оп-
лески трибун залишив по-

ле Циганков, ще більші оп-
лески спричинив вихід
Ярмоленка. Усього чотири
хвилини знадобилося Ан-
дрієві, щоб  створити тре-
тій м’яч. Він прорвався по
своєму правому флангу,
обігравши Немчанінова, та

прострілив у центр на
вільного Гонсалеса, для
якого не склало жодних
зусиль пробити Махарад-
зе.

Чергового гола не дове-
лося довго чекати. Маха-
радзе зреагував на удар з

близької відстані Беседіна
після прострілу Сидорчу-
ка з правого флангу, але
м’яч відскочив прямо на
Федорчука. Перший про-
стріл Валерія прийняла
на себе поперечина воріт,
але доля надала йому ще

одну спробу, яку він вже
не згаяв. 

На післяматчевій прес-
конференції Сергій Ребров
підкреслив, що команді не
вистачає лідера: «Лідера
непросто виховати. Лідер
— це людина, яка може
допомогти команді. І у
важкі хвилини, коли 
команді  складно, важливо,
щоб він допоміг. Лідерами
не народжуються, ними
стають. Все залежить від
характеру і бажання все
робити для команди».

До речі, у п’ятому турі
турецької Суперліги най-
ближчий суперник «біло-
синіх» у Лізі чемпіонів
«Бешикташ» в стамбуль-
ському дербі  проявив ха-
рактер і зумів відіграти
дефіцит у два пропуще-
них голи, звівши  поєди-
нок з «Галатасараєм» уні-
чию — 2:2. 

Тому у середу в Стам-
булі може бути вкрай ці-
каво. І саме цей матч,
ймовірно,   стане вирі-
шальним у боротьбі за ви-
хід  із групи.

До матчу другого  туру
Ліги Європи проти порту-
гальської «Браги» готу-
ються і підопічні  Паулу
Фонсеки. У поєдинку про-
ти «Волині» він також про-
вів чергову ротацію у
складі «Шахтаря», а в чет-
вер обіцяє порадувати убо-
лівальників якісним фут-
болом на «Львів-Арені». 

Питання про те,
скільки поясів буде
розіграно, досі
відкрите. 

ТАБЛО «УК» 
Ліга Парі-Матч. 9-й тур
Олімпік — Динамо — 0:4
Шахтар — Волинь — 3:0
Зоря —  Ворскла — 2:1
Зірка — Сталь — 0:0
Чорноморець — Дніпро — 0:0
олександрія — Карпати — 3:2

До зустрічі в Кракові
Міжнародний союз футбольних асоціацій (ФІФА) дав по-

зитивну відповідь на прохання Федерації футболу Ук-
раїни провести на нейтральній території кваліфікаційний матч
чемпіонату світу-2018 проти збірної Косова, що заплановано
на 9 жовтня. 

Федерація футболу України планує організувати цю зустріч
у сусідній Польщі, а саме у Кракові, повідомляє офіційний сайт
ФФУ. 

Учора  делегація ФФУ прибула до цього міста для інспекту-
вання наявних у Кракові арен «Вісла» та «Краковія», щоб ви-
значити місце проведення матчу.

Водночас Федерація футболу України спростовує повідом-
лення деяких ЗМІ, що товариський матч між збірними України
та Косова  відбудеться  у Польщі за порожніх трибун. «Деякі
ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що матч Україна — Ко-
сово 9 жовтня 2016 року відбудеться за порожніх трибун. Фе-
дерація футболу України офіційно заявляє, що жодних заборон
чи обмежень на проведення гри з косоварами у Польщі не іс-
нує… Закликаємо українських уболівальників не вестися на
провокації і за можливості приїхати до Кракова, щоб підтри-
мати нашу збірну!» —  йдеться у заяві ФФУ, розміщеній на сай-
ті федерації. 

офіційно

Автор першого гола «Динамо» у ворота «Олімпіка» 18-річний Віктор Циганков (№15) став
наймолодшим бомбардиром киян у Прем’єр-лізі

Тому у середу в Стамбулі може бути
вкрай цікаво. І саме цей матч,  ймовірно,
стане вирішальним у боротьбі за вихід  
із групи.
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