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Як витримати удар нового вірусу 
ПРОДБЕЗПЕКА. Держпродспоживслужба та бізнес виступають за обов’язкове щеплення корів 
від вірусу нодулярного дерматиту 

Оксана МАЛОЛЄТКОВА, 
«Урядовий кур’єр»

Наше тваринництво за 
крок до нової серйоз-

ної проблеми з економічни-
ми наслідками. Великій ро-

гатій худобі загрожує інфек-
ційне захворювання — но-
дулярний дерматит, що мо-
же вже після зими — у квіт-
ні-травні — прийти з тери-
торії східних чи західних су-
сідів України. І якщо Євро-

па робить усе можливе, щоб 
зупинити поширення віру-
су, на що сподіваємося й ми, 
то таких сподівань щодо Ро-
сії українські експерти, на 
жаль, не висловлюють. Вони 
наголошують на небезпеч-

ності хвороби, збудник якої 
передається не лише кон-
тактним шляхом, а й транс-
місивно (через кровосисних 
комах, які розмножують-
ся в теплі пори року). Хво-
роба може спричинити па-

діж продуктивного поголів’я 
ВРХ або значне зниження 
продуктивності тварин, які 
виживають. Господар-
ства, де є це захворю-
вання, звісно, зазнають 
збитків. 

Посол Німеччини в Україні про підтримку 
цивілізаційного вибору нашої країни
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ЖКГ готується 
до холодів

НАПЕРЕДОДНІ. Підготовку країни до осінньо-зимового пері-
оду має бути завершено вчасно. Про це заявив Прем’єр-міністр 
Володимир Гройсман під час наради з розгляду проблемних 
питань в енергетичній галузі та стану виконання заходів з під-
готовки паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимово-
го періоду 2016—2017 рр.

Глава уряду зауважив, що до початку опалювального сезо-
ну залишилося три тижні. Протягом цього часу потрібно вико-
нати комплекс завдань, спрямований на те, щоб люди не від-
чули будь-якого дискомфорту у повсякденному житті. Потрібно 
забезпечити безперебійне надання житлово-комунальних по-
слуг, холодного та гарячого водопостачання, якісну роботу за-
лізничного транспорту, повідомляє департамент інформації та 
комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Окремо наголошено на важливості забезпечення належної 
роботи системи соціального захисту населення. «Я хочу, щоб 
за настання несприятливих погодних умов, за погіршення по-
годних умов на вулицях і тротуарах було чисто, а в оселях — 
тепло й світло», — наголосив Володимир Гройсман.
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ЦИТАТА ДНЯ

ЕРНСТ РАЙХЕЛЬ:

ЦИФРА ДНЯ

7%    
настільки скоротилася в Україні 

заборгованість із заробітної плати 
в серпні 2016 року, повідомляє Держстат  

«Ми й надалі 
виступаємо за 

територіальну цілісність 
і недоторканність 

України й практичними 
кроками намагаємося 

довести, що міжнародного 
права слід 

дотримуватися».

Порти: реформи 
чи передпродажна 
підготовка?

ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про внесення змін до Порядку визначення 
категорій пам’яток для занесення об’єктів 
культурної спадщини до Державного реєстру 
нерухомих пам’яток України»

Міжнародна комісія з 
розслідування катастрофи  
рейсу МН17 встановила, що 
малайзійський Боїнг збито ракетою 
саме російського ЗРК «Бук»

АВТОРИТЕТНО

ДЕРЖАВНИЙ ІНТЕРЕС. «Урядовий кур’єр» аналізує шляхи 
та підводні камені подальшого розвитку морської галузі України 
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�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНи
ПОСТАНОВА

від 22 вересня 2016 р. № 658
Київ

Про внесення змін до Положення 
про покладення спеціальних обов’язків 

на суб’єктів ринку природного 
газу для забезпечення загальносуспільних
інтересів у процесі функціонування ринку

природного газу (відносини 
у перехідний період)

Кабінет Міністрів України ПостаноВляє:
Внести до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єк-

тів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів
у процесі функціонування ринку природного газу (відносини у перехідний
період), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня
2015 р. № 758 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 79, ст. 2651, № 81, 
ст. 2702, № 88, ст. 2945; 2016 р., № 26, ст. 1043, №  35, ст. 1365, № 39, 
ст. 1485), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 22 вересня 2016 р. № 658

ЗМІнИ,
що вносяться до Положення про покладення спеціальних 

обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення 
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку 

природного газу (відносини у перехідний період)
1. Пункт 3 доповнити підпунктом 5 такого змісту:
«5) обов’язок НАК «Нафтогаз України» постачати природний газ

ПАТ »Одеський припортовий завод» на умовах та у порядку, що визначені
пунктом 171 цього Положення.».

2. Доповнити Положення пунктом 171 такого змісту:
«171. ПАТ «Одеський припортовий завод» має право до 31 грудня 2016 р.

(включно) купувати природний газ для власної господарської діяльності у
НАК «Нафтогаз України» на безперебійній основі (незалежно від наявності
заборгованості перед НАК «Нафтогаз України» за спожитий природний газ)
в загальному обсязі до 300 млн. куб. метрів за зазначений період за раху-
нок ресурсу імпортованого природного газу НАК «Нафтогаз України», зок-
рема, за таких умов:

укладення ПАТ «Одеський припортовий завод» з НАК «Нафтогаз Ук-
раїни» договору постачання природного газу;

ціна на природний газ, який постачається ПАТ «Одеський припортовий
завод», повинна відповідати ціні на природний газ, що постачається
НАК «Нафтогаз України» такій самій категорії споживачів за таких самих
умов постачання за ціною, яка встановлена НАК «Нафтогаз України».

При цьому джерелами погашення заборгованості ПАТ «Одеський при-
портовий завод» перед НАК «Нафтогаз України» за спожитий природний
газ є кошти товариства та/або кошти покупця пакета акцій ПАТ «Одеський
припортовий завод», що є обов’язковою фіксованою умовою продажу па-
кета акцій товариства.».

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНи
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 22 вересня 2016 р. № 692-р
Київ

Про передачу цілісних майнових комплексів
державних організацій до сфери управління
національного агентства з питань державної

служби
Передати до сфери управління Національного агентства з питань дер-

жавної служби:
із сфери управління Державної фіскальної служби — цілісний майновий

комплекс державної організації Центр перепідготовки та підвищення ква-
ліфікації керівних кадрів Міністерства доходів і зборів України (код згідно
з ЄДРПОУ 31115684);

із сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі — ці-
лісний майновий комплекс державної організації Центр підвищення квалі-
фікації з іноземних мов (код згідно з ЄДРПОУ 38388422).

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

www.ukurier.gov.ua УРЯДОВий КУР’ЄР12

документи

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької
області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться справа за
позовом Грачова Андрія до Озган Олени Володимирівни про визнання
особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням.

Відповідачка Озган Олена Володимирівна, яка зареєстрована за адре-
сою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Металургів, 97, кв. 10, викли-
кається для участі у розгляді справи, яка відбудеться 10 жовтня 2016 року
о 10.00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Мета-
лургів, 31, каб. 19, 25.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та
докази, якими вони обґрунтовуються. У випадку неприбуття відповідачка
повинна повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута у її відсутність. 

Суддя Васильченко О. Г.

Жовтневий районний суд Миколаївської області повідом-
ляє, що 8 вересня 2016 року судом було винесено рішення
по цивільній справі № 2/477/874/16 за позовом Конєвої
Людмили Михайлівни до Конєва Дмитра Олександровича,
Конєва Михайла Олександровича про визнання особи
такою, що втратила право користування житловим примі-
щенням.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77, каб. № 6.
Суддя В. В. Полішко

Дарницький районний суд м. Києва викликає як відповідача Смуль-
ського Анатолія Антоновича, останнє відоме місце проживання якого: м.
Київ, вул. Бажана, 7Б, кв. 175, яке відбудеться 8 листопада 2016 року о
14.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 124, для участі в
судовому розгляді цивільної справи за позовом Ясної Віри Степанівни до
Смульського Анатолія Антоновича, третя особа: Кабанець Павло Олек-
сійович, про визнання особи такою, що втратила право користування жит-
ловим приміщенням. При собі мати паспорт. З опублікуванням
оголошення про виклик, відповідач вважається повідомленим про день,
час та місце розгляду справи і в разі неявки до суду справа може бути
розглянута за його відсутності. Відповідач у випадку неявки в судове за-
сідання зобов’язаний повідомити суд про поважність причини неявки.

Суддя В. В. Даниленко

Втрачений

паспорт громадянина України

серія МР 063972, виданий

05.11.2003 р. 

Чаплинським РВ УМВС 

у Херсонській області 

на ім’я Бачинського Геннадія 

Олеговича, 

вважати недійсним.

Бериславський районний суд Херсонської області
міста Берислав викликає як відповідача Єпіскопосян
Мінаса Гранті по цивільній справі за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства Комерційний банк
«ПриватБанк» до Єпіскопосян Мінаса Гранті про
стягнення заборгованості за кредитним договором.
Слухання справи призначено на 04.10.2016 року о
08.30 год. у приміщенні Бериславського районного
суду за адресою: м. Берислав Херсонської області,
вул. Центральна, 249, тел. (05546) 7-37-57. У разі не-
явки в судове засідання справа буде розглянута за
вашої відсутності.

Суддя Корсаненкова О. О.

Дніпровський районний суд м. Києва повідомляє,
що 12.10.2016 року о 10 год. 20 хв. розглядати-
меться цивільна справа № 755/7178/16-ц за позовом
ПАТ «Універсал Банк» до Варіч Лариси Олексан-
дрівни про стягнення заборгованості.

Варіч Лариса Олександрівна, останнє відоме місце
проживання: м. Київ, бульвар Перова, 48б, кв. 9, ви-
кликається в судове засідання як відповідачка.

У разі неявки відповідачки справа буде розглянута
на підставі наявних в матеріалах справи доказів.

Адреса суду: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 10.
Суддя Гаврилова О. В.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає
цивільну справу за позовом Зеленової Любові Геннадіївни
до Рудченка Юрія Ігоровича про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі Рудченко Юрій Ігорович, який заре-
єстрований за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул.
Ротвальда, б. 80, викликається на 08.00 годину 4 жовтня
2016 року до суду для участі в 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 І. О. Сидоренко

Виноградівський районний суд Закарпатської об-
ласті викликає Войтиковську Корнелію Корнелівну
як відповідачку по цивільній справі за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПриватБанк» до Войтиковської Корнелії Корнелівни
про стягнення заборгованості в попереднє судове
засідання, призначене на 03.10.2016 року о 08.30 го-
дині в залі Виноградівського районного суду за ад-
ресою: Закарпатська область, м. Виноградів, вул.
Тюльпанів, 24.

Суддя Бак М. Д.

Краснолиманським міським судом Донецької
області (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13)
розглядається цивільна справа № 236/2118/16-ц
за позовом Моторного (транспортного) страхо-
вого бюро України до Короткова Максима Ми-
колайовича про відшкодування в порядку
регресу витрат, пов’язаних з виплатою страхо-
вого відшкодування в розмірі 36 785,87 гривень.

Відповідач Коротков Максим Миколайович
викликається до каб. № 27 суду на 20 жовтня
2016 року о 08 годині 15 хвилин для участі в
розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У разі неявки від-
повідача, справа буде розглянута без його участі
за наявними доказами.

Суддя Шавиріна Л. П.

Корольовський районний суд м. Жито-
мира викликає Кулешу Наталію В’ячесла-
вівну як обвинувачену у кримінальному
провадженні № 296/7656/16-к по обвинува-
ченню у вчиненні кримінального правопору-
шення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК
України, судове засідання, що відбудеться
04.10.2016 року о 14.10 год. в приміщенні
Корольовського районного суду м. Жито-
мира за адресою: м. Житомир, майдан Со-
борний, 1, зал 1-К (300).

Явка обвинувачених в судове засідання
обов’язкова.

Суддя О. В. Скрипка

Біловодський районний суд Луганської області викликає у су-
дове засідання як відповідачів по справах за позовом ПАТ
«Альфа-Банк» про стягнення заборгованості, яке відбудеться
03.10.2016 року об 11.00:

- Чмірьова Олександра Вікторовича, 08.07.1971 р.н., останнє
відоме зареєстроване місце проживання (перебування): Луган-
ська обл., с. Петрівка;

- Радченка Юрія Миколайовича, 05.09.1967 р.н., останнє ві-
доме зареєстроване місце проживання (перебування): Луганська
обл., с. Валуйське;

- Радченко Юлію Василівну, 13.02.1971 р.н., останнє відоме
зареєстроване місце проживання (перебування): Луганська обл.,
с. Валуйське.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Комсо-
мольська, 30. У разі неявки справу буде розглянуто без вашої
участі на підставі Глави 8 ЦПК України.

Суддя Г. В. Булгакова

Кролевецький районний суд Сумської області відповідно до
ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає Власенко Тетяну Володими-
рівну, 22 листопада 1969 року народження, уродженку м. Кро-
левець Сумської області, останнє відоме місце реєстрації:
Сумська область, м. Кролевець, пл. Свободи, буд. 3, як відпові-
дача по справі № 579/1438/16-ц 2/579/352/16 за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПриватБанк» до Власенко Тетяни Володимирівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Справа призначена до розгляду на 25 жовтня 2016 року о 10
годині 00 хвилин у м. Кролевець Сумської області, вул. Франка,
13.

Суд пропонує Власенко Т. В. подати письмові пояснення та
всі наявні докази по справі. У випадку неявки відповідача в су-
дове засідання це оголошення вважається належним повідом-
ленням і справа буде розглянута за відсутності Власенко Т. В.

Суддя О. В. Моргун

Державна служба геології та надр України оголошує
Перелік

ділянок надр місцевого значення, які пропонуються для надання спеціальних до-
зволів на користування надрами, відповідно до підпункту 3 пункту 8 Порядку надання
спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 30.05.2011 № 615

Заява разом із зазначеними у додатку 1 документами щодо отримання спеціальних
дозволів на користування надрами зазначених ділянок надр приймається від претен-
дентів Державною службою геології та надр України за адресою: 03680, м. Київ, вул.
Ежена Потьє, 16, кім. 325.

Останній день подання заявок 24 жовтня 2016 року до 16 години.
З усіх питань звертатися: 03680, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16, кім. 416.
Державна служба геології та надр України.
Контактні особи:
1. Земська Світлана Анатоліївна – тел. (044) 456-50-61.
2. Шевченко Оксана Григорівна – тел. (044) 456-50-61.

Біловодський районний суд Луганської області викликає як
відповідача Городовіченка Віталія Анатолійовича для участі в
цивільній справі за позовом Карпенко Ольги Сергіївни про
стягнення аліментів, яка відбудеться 03 жовтня 2016 року о
14:50 годині у приміщенні суду за адресою: Луганська область,
смт Біловодськ, вул. Луганська, 30. З дня опублікування ого-
лошення про виклик сторін, вони вважаються повідомленими
про час та місце слухання справи. У разі неявки суд розгляда-
тиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. А. Карягіна

Білокуракинський районний суд Луганської області повідом-
ляє, що 16 березня 2016 року розглянуто цивільну справу №
409/448/16-ц за заявою Євсюкової Вікторії Олександрівни про
відновлення втраченого судового провадження по цивільній
справі №416/4162/13-ц за позовом Євсюкової Вікторії Олек-
сандрівни до Євсюкова Миколи Сергійовича про стягнення алі-
ментів та винесено рішення про задоволення заяви про
відновлення втраченого судового провадження. 

Суддя Полєно В. С.

Біловодський районний суд Луганської області викликає як
відповідача Городовіченка Віталія Анатолійовича для участі в
цивільній справі за позовом Карпенко Ольги Сергіївни про ро-
зірвання шлюбу, яка відбудеться 03 жовтня 2016 року о 14:30
годині у приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт
Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін, вони
вважаються повідомленими про час та місце слухання справи.
У разі неявки суд розглядатиме справу без Вашої участі на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. А. Карягіна

Рубіжанський міський суд Луганської області (93000, м. Рубіжне, вул.
Миру, 34) розглядає цивільну справу № 425/2408/16-ц за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Бонда-
ренка Олексія Володимировича (пр. Дачний, 10/15, м. Рубіжне, Луганська
обл.) про стягнення заборгованості. Відповідач викликається у судове за-
сідання, призначене на 03.10.2016 р. о 08-30 годині, у приміщення суду,
зал № 5, для розгляду вказаної справи по суті. Відповідачу пропонується
надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неявки у судове
засідання відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності з постановленням заочного рі-
шення. З опублікуванням оголошення, відповідач Бондаренко Олексій Во-
лодимирович, вважається повідомленим про час та місце розгляду справи.

Суддя В. В. Москаленко

   
 

№ 
п/п 

Об’єкт надрокористування Початкова ціна 
продажу 
дозволу, 
тис. грн. 

Назва об’єкта 
користування 

Вид корисної 
копалини 

Вид користування 
надрами 

Місце розташування 

1 2 3 4 5 6 

1. Луківське родовище крейда 
видобування 

 
Волинська обл., 
Турійський р-н 

991,9 

 
   
 

 

У провадженні Миронівського районного суду 
Київської області перебуває цивільна справа 
ЄУН 371/650/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Салій Анфіси Олексіївни про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Судове засідання по справі відбудеться 3 жовтня
2016 року об 11-00 годині в приміщенні суду за адре-
сою: м. Миронівка, вул. Першотравнева, 3, зал судових
засідань №1. Суд викликає у судове засідання на вка-
заний час та день Салій Анфісу Олексіївну як відпові-
дача. Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки у
судове засідання відповідача, справа буде розглядатися
у його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя А. В. Гаврищук

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донець-
кої області знаходиться цивільна справа № 2/243/3889/2016 за
позовом Харківського національного медичного університету
до Сотнікової В. В. про стягнення вартості навчання.

Розгляд справи по суті відбудеться 03.10.2016 року о 13.30
год. (додаткова дата 06.10.2016 року о 08.00 год.) у приміщенні
Слов’янського міськрайонного суду Донецької області за адре-
сою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського,
буд. 2 (II поверх).

Явка відповідача Сотнікової Вікторії Володимирівни,
08.09.1992 р.н., адреса реєстрації: Донецька область, м. Гор-
лівка, вул. Яблочкіна, 8, є обов’язковою. У разі неявки відпові-
дача справу буде розглянуто без її участі.

Відповідачу пропонується подати свої заперечення проти по-
зову та докази.

При собі мати документ, що посвідчує особу.
Суддя І. М. Мінаєв

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, 
м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жовтня), 4)
розглядає цивільну справу за заявою Товариства з обме-
женою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та
Гарантія», первісний стягувач ПАТ «УкрСиббанк», боржники
Кічін Сергій Олександрович, Кічіна Олена Олександрівна
про заміну сторони виконавчого провадження. Боржники
по справі Кічін Сергій Олександрович, Кічіна Олена Олек-
сандрівна (зареєстровані за адресою: 83044, м. Донецьк,
вул. Армавірська, 8А/37) викликаються на 03 жовтня 2016
року на 09.00 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді
справи по суті.

Боржникам пропонується надати свої заперечення щодо
заяви та докази. У випадку неприбуття, боржники повинні
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута у їх відсутності.

Суддя Є. В. Челюбєєв

Білозерський районний суд Херсон-
ської області викликає у судове засі-
дання, яке відбудеться 24 жовтня 2016
року о 09.30 годині в приміщенні Біло-
зерського районного суду Херсонської
області за адресою: Херсонська область,
смт Білозерка, вул. Р. Вдовиченка, 97,
Неживкова Володимира Олеговича (ос-
таннє відоме місце реєстрації: Херсон-
ська обл., смт Білозірка, вул. Херсонська,
буд. 57) як відповідача по цивільній
справі № 648/3854/16-ц за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Неживкова Володи-
мира Олеговича про стягнення заборго-
ваності.

Суддя Бугрименко В. В.
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Новопсковський районний суд Луганської області повідомляє, що 13 ве-
ресня 2016 року розглянуто цивільну справу № ЄУ №420/1470/16-ц за по-
зовом Лисицької Світлани Сергіївни до Лисицького Олега Анатолійовича
про розірвання шлюбу.

Заочним рішенням від 13 вересня 2016 року позовні вимоги Лисицької
Світлани Сергіївни задоволено повністю, розірвано шлюб між Лисицькою
Світланою Сергіївною та Лисицьким Олегом Анатолійовичем, зареєстрова-
ний 20.07.1996 року виконавчим комітетом Петровської міської ради Луган-
ської області, актовий запис № 40, після розірвання шлюбу позивачу
залишено прізвище «Лисицька».

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за пись-
мовою заявою відповідача, яку може бути подано протягом десяти днів з
дня отримання його копії.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк,
вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Всеукра-
їнський банк розвитку» до ТОВ «Диад», Артамонова Олександра Ана-
толійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачі по справі ТОВ «Диад» (розташоване за адресою: 83117, 
м. Донецьк, вул. Бахметьєва, 46), Артамонов Олександр Анатолійович
(зареєстрований за адресою: 83110, м. Донецьк, вул. Прожекторна,
11/132), викликаються на 14 жовтня 2016 року об 11.00 год. до суду,
каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя С. С. Бабенко

У провадженні Броварського міськрайонного суду Київської області зна-
ходиться цивільна справа за позовом Помазанова Олександра Володими-
ровича до Помазанова Андрія Володимировича, треті особи: Броварська
районна державна нотаріальна контора Київської області. Виконавчий ко-
мітет Семиполківської сільської ради Броварського району Київської області
про позбавлення права користування жилим приміщенням. Суд викликає
як відповідача по вказаній справі Помазанова Андрія Володимировича, ос-
таннє відоме місце проживання та реєстрації: Київська область, Броварський
район, с. Семиполки, вул. Київське шосе, буд. 193-А.

Розгляд справи відбудеться о 09 год. 00 хв. 06 жовтня 2016 року в залі
суду за адресою: м. Бровари, вул. Грушевського, буд. 2, каб. 213. У випадку
неявки відповідача дана справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Н. М. Петришин

29 червня 2016 року в приміщенні Прилуцького міськ -
районного суду за адресою: Чернігівська область, м. Прилуки,
вул. Котляревського, 62, кабінет № 10, під головуванням судді
Ільченка О. І., було постановлено заочне рішення по справі за
позовом ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі
філії: Чернігівське обласне управління AT «Ощадбанк» до На-
зарини Анатолія Миколайовича про стягнення заборгова-
ності, а саме стягнути з Назарини Анатолія Миколайовича,
ІПН 2711802932, на користь ПАТ «Державний ощадний банк
України» в особі філії Чернігівське обласне управління AT
«Ощадбанк» заборгованість за договором відновлюваної кре-
дитної лінії № 8 від 29.08.2008 року у розмірі 345 077, 92 грн.
та судові витрати по справі в розмірі 5176,17 грн., а всього
350 254 (триста п’ятдесят тисяч двісті п’ятдесят чотири) грн.
09 коп.

Деснянський районний суд м. Києва викликає як
відповідача Муравйова Костянтина Володимировича
у судове засідання, що призначено на 13 жовтня
2016 року на 09 годину 30 хвилин по цивільній
справі за позовом Марто Катерини Валеріївни до
Муравйова Костянтина Володимировича про на-
дання дозволу на виготовлення проїзного документа
для виїзду дитини за кордон (кабінет № 35, пр. Мая-
ковського, 5-в, м. Київ).

Суддя О. В. Лісовська

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

12.08.2016 р.
Гарагуля Віталій Володимирович, справа № 409/1732/16ц
Басистий Юрій Михайлович, справа № 409/1729/16-ц
Синякіна Наталія Леонідівна, справа № 409/1727/16ц
18.08.2016 р.
Лазуткіна Лариса Леонідівна, справа № 409/1760/16-ц
Лесик Михайло Іванович, справа № 409/1763/16-ц
Слинько Артем Федорович, справа № 409/1781/16-ц
06.09.2016 р.
Мурзак Любов Миколаївна, справа № 409/1833/16-ц
Ковальов Сергій Миколайович, справа № 409/1846/16-ц
Черніков Микола Іванович, справа № 409/1834/16-ц
Алтунін Олег Вікторович, справа № 409/1855/16-ц
Шаринська Людмила Олександрівна, справа № 409/1849/16-ц
Рєзніков Леонід Михайлович, справа № 409/1827/16-ц
15.09.2016 р.
Редькіна Тетяна Олексіївна, справа № 409/1885/16-ц

Суддя О. Г. Третяк 
15.08.2016 р.
Корнєва Ірина Миколаївна, справа № 409/1672/16-ц
Каменєва Світлана Вікторівна, справа № 409/1665/16-ц
Горбаньов Віталій Миколайович, справа № 409/1673/16-ц
Докашенко Віктор Федорович, справа № 409/1669/16-ц
Єрохіна Людмила Іванівна, справа № 409/1674/16-ц
Септа Лариса Іванівна, справа № 409/1685/16-ц
Стеблевський Богдан Михайлович, справа № 409/1671/16-ц
Лакомський Олександр Анатолійович, справа № 409/1664/16-ц
16.08.2016 р.
Сидорова Валентина Дмитрівна, справа № 409/1717/16-ц
Сиров Сергій Леонідович, справа № 409/1783/16-ц

Суддя В. С. Полєно
15.09.2016 р.
Шевчук Євген Павлович, справа № 409/1425/16-ц
Литвиненко Євгеній Володимирович, справа № 409/1489/16-ц
Орлов Артем Олегович, справа № 409/1491/16-ц

Суддя О. Ю. Максименко
19.09.2016 р.
Мокляк Валентина Володимирівна, справа №409/1594/16-ц
Горькавий Сергій Васильович, справа № 409/1591/16-ц
Беркова Марина Юріївна, справа № 409/1592/16-ц
20.09.2016 р.
Вовк Анатолій Петрович, справа № 409/1589/16-ц
Панчев Олександр Вікторович, справа № 409/1595/16-ц

Суддя В. В. Тімінський 
про стягнення заборгованості судом були ухвалені заочні рі-

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

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

Попаснянський районний суд Луганської області повідомляє
про те, що по цивільних справах за позовами ПАТ КБ «Приват-
банк» до:

14.06.2016 р.
Петров Вячеслав Вiкторович, справа № 423/1212/16-ц
17.06.2016 р.
Перфілов Сергій Вікторович, справа № 423/592/16ц
Сердюченко Олександр Віталійович, справа № 423/957/16-ц

Суддя Закопайло В. А.
21.06.2016 р.
Маршаков Михайло Олександрович, справа № 423/1142/16-ц
23.06.2016 р.
Попов Віталій Вікторович, справа № 423/1150/16-ц
Крівоус Олександр Леонідович, справа № 423/1144/16-ц
Дубінін Денис Миколайович, справа № 423/1279/16-ц
18.07.2015 р.
Комарова Світлана Вікторівна, справа № 423/1685/16-ц
02.09.2016 р.
Верезій Олександр Анатолійович, справа № 423/1777/16-ц

Суддя Лизенко І. В.
09.08.2016 р. 
Доскач Наталія Мефодіївна, справа № 423/1558/16-ц
10.08.2016 р. 
Величко Галина Владиславівна, справа № 423/1552/16-ц
11.08.2016 р.
Вареньє Наталія Олександрівна, справа № 423/1570/16-ц
12.08.2016 р.
Черепаха Андрій Олександрович, справа № 423/1393/16
16.08.2016 р.
Сомова Ольга Дмитріївна, справа № 423/1541/16-ц

Суддя Мозолева Т. В.
15.08.2016 р.
Шпак Ганна Миколаївна, справа № 423/1146/16-ц
31.08.2016 р.
Свистунов Іван Миколайович, справа № 423/1778/16-ц
01.09.2016 р.
Новіков Сергій Васильович, справа № 423/1768/16-ц

Суддя Мазур М. В.
26.08.2016 р.
Кондратьєв Денис Андрійович, справа № 423/1684/16-ц
02.09.2016 р.
Нікітченко Сергій Володимирович, справа № 423/1468/16-ц
05.09.2016 р.
Буряковська Марія Михайлівна, справа № 423/1767/16-ц

Суддя Архіпенко А. В.
про стягнення заборгованості судом були ухвалені заочні рі-

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

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

Компаніївський районний суд Кіровоградської об-
ласті повідомляє, що 25.10.2016 року о 10.00 год. у
приміщенні суду за адресою: вул. Калініна, 21, селище
Компаніївка Кіровоградської області, інд. 28400, від-
будеться розгляд цивільної справи № 391/481/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційного банку «Приватбанк» до Бевзенко Олени
Олександрівни про стягнення заборгованості за до-
говором кредиту. В судове засідання викликається
відповідачка Бевзенко Олена Олександрівна,
11.07.1985 року народження. В разі неявки справу
буде розглянуто у її відсутність.

Суддя І. М. Мумига

Біловодськйй районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача по справі № 408/2862/16-ц
(2/408/978/16) за позовом Сич Василя Степановича до
Сич Ірини Петрівни (07.05.1973 р.н., смт Дзержинське,
м. Ровеньки Луганської області) про усунення перешкод
у здійсненні правом користування власністю та зняття з
реєстрації.

Судове засідання відбудеться 13.10.2016 року о 09 го-
дині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська
область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої участі
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Є. О. Соболєв

Любашівський районний суд Одеської області ви-
кликає Цуркана Руслана Леонідовича як відповідача
у справі за позовом Підтинника Ігоря Володимиро-
вича до Цуркана Руслана Леонідовича про стягнення
позики та відсотків, про стягнення заборгованості.
Судове засідання по справі відбудеться 18 жовтня
2016 року о 09.00 годині в приміщенні Любашів-
ського районного суду Одеської області за адресою:
Одеська область, смт Любашівка, вулиця Володи-
мира Князя, 84, зал судових засідань № 1. У разі не-
явки відповідача справа буде розглянута у його
відсутність.

Суддя Споришева Н. І.

Оболонський районний суд м. Києва викликає
Петрик Алісу Анатоліївну, 05.06.1982 р.н., останнє
відоме місце реєстрації: м. Київ, вул. Північна, 2/58,
кв. 92, як відповідачку по цивільній справі за позо-
вом Публічного акціонерного товариства Комерцій-
ний банк «ПриватБанк» до Петрик Аліси Анатоліївни
про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 3 листопада 2016 р.
об 11 год. 15 хв. у приміщенні Оболонського район-
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Ти-
мошенка, 2-є, каб. 22.

Суддя І. В. Белоконна

Приморський районний суд м. Одеси викликає в судове
засідання як відповідача Бетських Дмитра Євгеновича в ци-
вільній справі № 522/7219/16-ц за позовом Бетських Юлії
Андріївни до Бетських Дмитра Євгеновича про стягнення не-
устойки за прострочення сплати аліментів та позбавлення
батьківських прав, за участі Органу опіки та піклування При-
морської районної адміністрації Одеської міської ради. Су-
дове засідання відбудеться 19 жовтня 2016 року о 15.20
годині в залі судових засідань № 223 Приморського район-
ного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська,
33. В разі неявки відповідача в судове засідання суд розгля-
датиме справу за його відсутністю, а також суд зобов’язує
повідомити про причини такої неявки.

Суддя С. О. Погрібний

Макарівським районним судом Київської області
було винесено заочне рішення від 06.09.2016 року,
яким позовні вимоги Кузьміч Ольги Григорівни до
Четверякова Дениса Михайловича, третя особа:
Служба у справах дітей та сім’ї Макарівської район-
ної державної адміністрації, про позбавлення бать-
ківських прав та стягнення аліментів - задоволено.

Учасники процесу можуть отримати повний текст
вказаного заочного рішення в приміщенні суду за
адресою: Київська обл., смт Макарів, вул. Димитрія
Ростовського, 35.

Суддя А. В. Косенко

Товарна біржа «Українська енергетична біржа» проводить біржовий аукціон
№ 51СГ-УЕБ з продажу скрапленого газу для внутрішнього ринку

Аукціон відбудеться 6 жовтня 2016 року об 11:00 год. за адресою: м. Київ,
вул. Б. Хмельницького, 55.
АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ (ДСТУ 4047-2001,
ДСТУ 27578-87) загальним обсягом 5 400,000 т, ресурс жовтня 2016 р. Ви-
робництво Тимофіївської УПВВ філії ГПУ «Полтавагазвидобування»: Позиція
№ 1: 25 лотів, обсяг 1 лоту – 40 т, заг.обсяг – 1 000 т, транспортування авто-
транспортом. Стартова ціна за 1 тонну – 14 006,80 грн. в т.ч. ПДВ. Газ вугле-
водневий скраплений для автомобільного транспорту марки ПБА (відповідає
вимогам ДСТУ 27578-87) виробництва філії Управління з переробки газу та
газового конденсату (ТЦСК Базилівщина): Позиція № 2: 25 лотів, обсяг 1 лоту
– 40 т, заг.обсяг – 1 000 т, транспортування залізницею/автотранспортом.Стар-
това ціна за 1 тонну – 13 950,96 грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений
паливний для комунально-побутового споживання марки СПБТ (відповідає
вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управління з переробки газу та
газового конденсату (Яблунівське ВПГ): Позиція № 3: 85 лотів, обсяг 1 лоту –
40 т, заг.обсяг –3 400 т, транспортування залізницею/автотранспортом. Стар-
това ціна за 1 тонну – 13 977,93 грн. в т.ч. ПДВ. Термін відвантаження –
07.10.2016 р.- 26.10.2016 р. За результатами аукціону переможці і продавець
укладають двосторонні договори купівлі-продажу. Постачання скрапленого
газу здійснюється у жовтні 2016 року на умовах EXW франко-завод. Покупець
самостійно забезпечує та оплачує послуги по наливу та транспортуванню
скрапленого газу. Покупці для участі в аукціоні сплачують гарантійний внесок
в розмірі 5 % вартості заявленого обсягу закупівлі на один з рахунків біржі,
подають на біржу: 1) заявку на участь в аукціоні; 2) завірену банком копію
платіжного доручення, що підтверджує сплату гарантійного внеску; 3) доку-
мент, що посвідчує уповноважену особу покупця та його повноваження. 
Прийом документів проводиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44 А, 
оф. 8, та закінчується 05.10.2016 року о 18.00 год. Рахунки біржі:
1) № 26006500211904 в ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614, код ЄДРПОУ
37027819; 2) № 26001010105760 в ПАТ «Вернум Банк», МФО 380689, код 
ЄДРПОУ 37027819. Для участі в аукціоні покупці повинні укласти з біржею до-
говори про надання послуг та надати відповідні документи, згідно Регламенту
організації та проведення біржових аукціонів з продажу скрапленого газу на
внутрішнього ринку. Додаткову інформацію можна отримати за місцезнаход-
женням ТБ «Українська енергетична біржа»: м. Київ, вул. Хрещатик, 44А, 
оф. 8, тел. +38 (044) 234-79-90, 591-11-77. е-mail: auction@ueex.com.ua, та
на сайті www.ueex.com.ua. Режим роботи біржі: з 09.00 до 18.00 год., крім
святкових та вихідних днів.

В провадженні судді Бердянського міськ-
районного суду Петягіна В. В. знаходиться
цивільна справа за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Державний ощад-
ний банк України» в особі філії Донецьке
обласне управління AT «Ощадбанк» про
стягнення заборгованості: № 310/5012/16-ц
до Сировацької Лариси Володимирівни,
Шульгач Людмили Миколаївни, Карнаушка
Володимира Васильовича.

Розгляд справи призначено на 04.11.2016
року на 09 год. 00 хв. в приміщенні Бердян-
ського міськрайонного суду за адресою: За-
порізька область, м. Бердянськ, вул.
Консульська, 64, каб. 502, суддя Петягін В. В.,
тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідачів Сировацьку
Ларису Володимирівну, Шульгач Людмилу
Миколаївну, Карнаушка Володимира Васи-
льовича.

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

Офіційне повідомлення
ПАТ «Укртелеком»

З 07.10.2016 року для юридичних осіб
вводяться тарифи на надання 

в користування каналів електрозв’язку
для абонентів (юридичних осіб)

ПАТ «Укртелеком».
Отримати додаткову інформацію

можна за телефоном Контакт-центру
0 800 506 801 (дзвінки безкоштовні 

в межах України з номерів українських
операторів) або на сайті 

www.ukrtelecom.ua.

ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» iнформує
про введення з 01.10.2016 р. єдиних роздрібних тарифів на електроенергію 

відповідно до постанови НКРЕКП № 1649 від 27.09.2016 р. 
для території України, на якій органи державної влади здійснюють свої повноваження

відповідно до постанови КМУ № 263 від 07.05.2015 р. та розпорядження
КМУ № 1085 від 07.11.2014 р. (зі змінами)

Для міського електричного транспорту застосовуються тарифи на електричну енергію, встановлені для 

населення (стаття 18 Закону України від 29.06.2004 р. № 1914-IV «Про міський електричний транспорт»). 

Довідково:

Групи споживачів
Плата за спожиту електричну енергію, 

коп. за 1кВт год.
(без врахування ПДВ)

Для всіх груп споживачів, крім населення і населених пунктів 1 клас

196,99

2 клас

Для Донецької і Дніпропетровської областей 157,28

Прогнозована оптова ринкова ціна на електроенергію, 
грн/МВтг (без ПДВ) 1 490,63

Постанова НКРЕКП       
від 24.06.2016 № 1178

Прогнозована середня закупівельна ціна електроенергії, 
грн/МВтг (без ПДВ)

1 459,43
Розрахунок згідно            

з постановою НКРЕКП  
від 19.11.2015 №2810  

Економічні коефіцієнти нормативних технологічних витрат 
електроенергії                      Постанова НКРЕКП       

від  10.03.2016 № 308                  (1 клас напруги, 35кВ та вище), в.о. 0,0132

                  (2 клас напруги, менш 35кВ ), в.о. 0,0297

встановлюється ПДВ у розмірі 20 %.

Тариф на передачу електричної енергiї (без ПДВ)

Постанова НКРЕКП       
від 28.04.2016 р. № 750                            

(1 клас напруги, 35кВ та вище), грн/МВтг 11,42

                  (2 клас напруги, менш 35кВ ), грн/МВтг 60,04

Тариф на постачання електричної енергiї

                  (1 група споживачів), грн/МВтг 1,40

                  (2 група споживачів), грн/МВтг 7,01

Відповідно до Закону України «Про податок на додану вартість» на всі операції з продажу електроенергії
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оголошення
Рівненський міський суд викликає на 12 год. 00

хвилин 4 жовтня 2016 року Щадних Олександра Лео-
нідовича Уповноважену особу Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової ад-
міністрації та ліквідації департаменту врегулювання
неплатоспроможності банків, Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб, ПАТ «АКБ «Капітал» як від-
повідача по цивільній справі №569/7608/16-ц за по-
зовом Омельчук Світлани Романівни до Щадних
Олександра Леонідовича Уповноваженої особи
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійс-
нення тимчасової адміністрації та ліквідації департа-
менту врегулювання неплатоспроможності банків,
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, ПАТ
«АКБ «Капітал» про визнання протиправною безді-
яльність та зобов’язання вчинити дії.

Справа буде розглядатись в приміщенні Рівнен-
ського міського суду о 12 год. 00 хвилин 4 жовтня
2016 року суддею Куцоконем Ю. П.

Щадних Олександра Леонідовича Уповноважену
особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на
здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації де-
партаменту врегулювання неплатоспроможності
банків, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб,
ПАТ «АКБ «Капітал» повідомляємо, що в разі неявки
в судове засідання на вказану дату, справа, відпо-
відно до ст. 169 ЦПК України, буде розглянута без
його участі на підставі наявних у ній доказів.

Апеляційним судом Запорізької області (суддя 
доповідач Дашковська А. В.) в судове засідання у ци-
вільній справі № 336/329/16-ц (провадження 
№ 22-ц778/2700/16), за позовом Середницької Ірини
Олександрівни до Фурсова Олега Івановича, треті
особи: приватний нотаріус Масловець Людмила Сер-
гіївна, ТОВ «ЗМБТІ», ПАТ «Банк «Таврика», Сороко-
тяга Георгій Борисович про встановлення
нікчемності договорів та скасування державної ре-
єстрації права власності на житловий будинок та зе-
мельну ділянку, викликається як відповідач: Фурсов
Олег Іванович, 25.04.1981 року народження.

Повідомляємо, що судове засідання по справі від-
будеться 01 листопада 2016 року о 14 годині 30 хви-
лин в приміщенні Апеляційного суду Запорізької
області за адресою: 69005, м. Запоріжжя, проспект
Соборний, 162 (другий поверх).

Нагадуємо, що неявка сторін або інших осіб, які
беруть участь у справі, належним чином повідомле-
них про час і місце розгляду справи, не перешкод-
жає розглядові справи, отже, у випадку неявки у
судове засідання без поважних причин або непові-
домлення апеляційного суду про причини такої не-
явки, апеляційний розгляд справи відбудеться за
відсутності відповідача на підставі наявних у ній до-
казів.

Суддя А. В. Дашковська

Підозрюваний Говейнович Володимир Сергійович,
27.02.1995 р.н., що проживає за адресою: АР Крим, м. Єв-
паторія, вул. 9 Травня, буд. 41б, кв. 24, відповідно до вимог
статей 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися
05.10.2016 року до військової прокуратури Вінницького гар-
нізону за адресою: м. Вінниця, вул. Стрілецька, 105 (теле-
фон: 0432-61-23-57), для проведення процесуальних дій у
кримінальному провадженні №42016020420000179 від
01.08.2016 року за підозрою Вас у вчиненні злочинів, перед-
бачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

Підозрюваний Смірнов Максим Борисович, 14.12.1986
р.н., що проживає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, вул.
Огородницька, буд. 23, кв. 2, відповідно до вимог статей
133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 05.10.2016
року до військової прокуратури Вінницького гарнізону за ад-
ресою: м. Вінниця, вул. Стрілецька, 105 (телефон: 0432-61-
23-57), для проведення процесуальних дій у кримінальному
провадженні №42016020420000180 від 01.08.2016 року за
підозрою Вас у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111,
ч. 1 ст. 408 КК України.

Підозрюваний Синиця Володимир Валерійович,
21.07.1989 р.н., що проживає за адресою: АР Крим, м. Єв-
паторія, вул. 9 Травня, буд. 53, кв. 18, відповідно до вимог
статей 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися
05.10.2016 до військової прокуратури Вінницького гарнізону
за адресою: м. Вінниця, вул. Стрілецька, 105 (телефон:
0432-61-23-57), для проведення процесуальних дій у кримі-
нальному провадженні №42016020420000181 від 01.08.2016
року за підозрою Вас у вчиненні злочинів, передбачених ч.
1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

Сватівський районий суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Козлова
Олександра Олександровича як відповідача в судове
засідання по цивільній справі № 426/7991/16-ц за по-
зовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Козлова Олександра
Олександровича про стягнення заборгованості, що
відбудеться 10 жовтня 2016 року о 09.00 год.

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

Суддя А. С. Река

Переяслав-Хмельницький міськройонний суд в Київській
області викликає Мостову Лілію Михайлівну, останнє відоме
місце проживання за адресою: Київська область, м. Пере-
яслав-Хмельницький, вул. Б. Хмельницького, 178, як відпо-
відачку у цивільній справі за позовом Мостового Віталія
Васильовича про визнання особи такою, що втратила право
на користування житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 13 жовтня 2016 року о 09 год.
00 хв. у приміщенні Переяслав-Хмельницького міськрайон-
ного суду Київської області за адресою: Київська обл., 
м. Переяслав-Хмельницький, вул. Богдана Хмельницького, 65.

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

Суддя І. О. Опанасюк

Хорольський районний суд Полтавської області викликає
представників Товариства з обмеженою відповідальністю
«АКВА ЛАЙН», остання відома юридична адреса: 69118, м.
Запоріжжя, пр. 40-річчя Перемоги, буд. 63-А, офіс 13/3, код
за ЄДРПОУ № 38969718, Приватного підприємства «Торго-
вий дім «АКВА-ВАЙТ», остання відома юридична адреса:
69118, м. Запоріжжя, пр. 40-річчя Перемоги, буд. 57-А, кв.
77, код за ЄДРПОУ 36605093 та Аделова Ігоря Юрійовича,
дата народження невідома, останнє відоме місце реєстрації:
37800, Полтавська область, м. Хорол, вул. Молодіжна, буд.
15, кв. 10, як відповідачів по цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» до
Товариства з обмеженою відповідальністю «АКВА ЛАЙН»,
Приватного підприємства «Торговий дім «АКВА-ВАЙТ» та
Аделова Ігоря Юрійовича про стягнення заборгованості,
призначене на 12 жовтня 2016 року о 08.20 год. у залі суду
за адресою: 37800, м. Хорол, вул. Незалежності, 82.

У разі неявки справа буде розглядатися за вашої відсут-
ності на підставі наявних у ній доказів.

Головуючий суддя Н. С. Миркушіна

Новокаховський міський суд Херсонської області
викликає Ливень Олександра Вікторовича як відпо-
відача по цивільній справі 661/2078/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «ПриватБанк» до Ливень Олександра Вікторо-
вича про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором, яка призначена на 3 жовтня 2016 року о 09
годині 30 хвилин та відбудеться в приміщенні Ново-
каховського міського суду Херсонської області за
адресою: 74900, Херсонська область, м. Нова Ка-
ховка, пр-т Дніпровський, 1а.

З опублікуванням оголошення про виклик, відпо-
відач вважається повідомленим про час і місце роз-
гляду справи і у випадку неявки відповідача справа
буде розглянута у його відсутність на підставі наяв-
них доказів.

Суддя Н. В. Матвєєва

Дзержинський міський суд Донецької області
(85200, м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50
років Жовтня), 4) розглядає цивільну справу за по-
зовом Моторного (транспортного) страхового бюро
України до Костенка Віктора Віталійовича про від-
шкодування в порядку регресу витрат, пов’язаних з
виплатою страхового відшкодування. Відповідач по
справі Костенко Віктор Віталійович (зареєстрований
за адресою: 83119, м. Донецьк, вул. Щетиніна, 8/20),
викликається на 5 жовтня 2016 року о 09.00 год. до
суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття,
відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута за його відсут-
ності.

Суддя Є. В. Челюбєєв

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільні
справи за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» про стяг-
нення заборгованості.

Відповідачі по справах:
2/219/3566/2016 — Кулик Олександр Олександрович

(останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: 86400,
Донецька область, м. Єнакієве, вул. Молодогвардійців,
5);

2/219/3772/2016 — Левенець Наталя Миколаївна (ос-
таннє відоме суду місце реєстрації за адресою: 84583,
Донецька область, Бахмутський р-н, с. Комуна, вул. Мо-
лодіжна, 4/2);

2/219/3375/2016 — Киксель Раїса Олександрівна (ос-
таннє відоме суду місце реєстрації за адресою: 84545,
Донецька область, м. Соледар, вул. Цілинників, 24/8);

2/219/3383/2016 — Лавокіна Світлана Вікторівна (ос-
таннє відоме суду місце реєстрації за адресою: 84592,
Донецька область, м. Часів Яр, вул. Горького, 7/5);

2/219/3674/2016 — Булатов Олександр Геннадійович
(останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: 84500,
Донецька область, м. Бахмут, вул. Ювілейна, 2/24);

2/219/3595/2016 — Сидоренко Антоніна Віталіївна
(останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: 86391,
Донецька область, м. Жданівка, вул. Миру, 1/7);

2/219/3589/2016 — Бєлякова Катерина Василівна (ос-
таннє відоме суду місце реєстрації за адресою: 84536,
Донецька область, Бахмутский р-н, с. Парасковіївка, вул.
Першотравнева, 11/24); 

2/219/3602/2016 — Кістіньова Людмила Миколаївна
(останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: 84551,
Донецька область, м. Часів Яр, вул. Дніпровська, 44/71), 

викликаються 10 жовтня 2016 року на 09.00 годину
до суду, каб. 204, для участі в розгляді справ по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дачі повинні повідомити суд про причину неявки, інакше
справи будуть розглянуті за їхньої відсутності. 

Суддя Медінцева Н. M.

Чернігівський районний суд в порядку частини 9 статті 74
ЦПК України викликає в судове засідання на 09 годину 00 хви-
лин 04 жовтня 2016 року відповідача Дейнегу Олександра Во-
лодимировича, 02.09.1969 року народження, останнє відоме
місце перебування: вул. Чернігівська, буд. 7, с. Леньків Круг,
Чернігівського району Чернігівської області, по цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства Комер-
ційний банк «Приват Банк» до Дейнеги Олександра Володи-
мировича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Судове засідання відбудеться у приміщенні суду за адре-
сою: м. Чернігів Чернігівської області, вул. Хлібопекарська, 4,
під головуванням судді Криворученко Д. П.

Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням оголо-
шення про виклик відповідач вважається повідомленим про
час та місце розгляду справи, тому у випадку відсутності відо-
мостей про причини неявки відповідача Дейнеги О.В. вважати
відповідача повідомленим належним чином, або причину не-
явки буде визнано судом неповажною, справу буде розглянуто
без його участі на підставі наявних в ній даних чи доказів.

В провадженні судді Бердянського міськрайон-
ного суду Петягіна В.В. знаходиться цивільна справа
за позовом Публічного акціонерного товариства
«Державний ощадний банк України» в особі філії
Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» про
стягнення заборгованості №310/5754/16-ц до Бідила
Олександра Пилиповича, Савченка Сергія Олексійо-
вича, Бідила Ігоря Олександровича.

Розгляд справи призначено на 03.11.2016 року о
10 год. 30 хв. у приміщенні Бердянського міськра -
йонного суду за адресою: Запорізька область, м.
Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 502, суддя Пе-
тягін В. В., тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідачів Бідила Олександра
Пилиповича, Савченка Сергія Олексійовича, Бідила
Ігоря Олександровича.

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

У провадженні Голованівського районного суду Кіро-
воградської області, смт Голованівськ, знаходиться ци-
вільна справа № 386/559/16-ц за позовом Пилипенко
Лідії Омельянівни до Приватного акціонерного товарис-
тва «Голованівське АТП 13539» про стягнення компен-
сації за затримку виплати заробітної плати.

Судовий розгляд справи відбудеться 19 жовтня 2016
року о 13 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 в 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 в ній дока-
зами з постановленням заочного рішення.

Суддя Гут Ю. О.

У зв’язку з розглядом цивільної справи № 265/1661/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства «Банк
Форум» до Климович Марини В’ячеславівни та Климович
Сергія Михайловича про стягнення заборгованості, Орджо-
нікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької об-
ласті викликає як відповідача Климович Сергія
Михайловича, останнє відоме місце проживання якого: До-
нецька область, місто Маріуполь, провулок Свободи, буди-
нок 23, у судове засідання на 05.10.2016 року на 09.00
годину, яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: До-
нецька область, місто Маріуполь, проспект Перемоги, бу-
динок 6, кабінет № 205.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази, якими вони обґрунтовуються. У випадку
неприбуття відповідач повинен повідомити суд про при-
чини неявки, інакше справа буде розглянута у його від-
сутності на підставі документів, які є в матеріалах
справи.

Суддя Міхєєва І. М.

Гребінківський районний суд Полтавської області ви-
кликає Талана Віталія Валерійовича, 29.10.1992 року на-
родження, як відповідача (останнє відоме місце
проживання: вул. Незалежності, 14, кв. 47, м. Гребінка
Полтавської області) у справі за позовом Табачної Ок-
сани Владиславівни, треті особи: Гребінківський район-
ний сектор управління Державної міграційної служби
України в Полтавській області, КП «Гребінківський ком-
бінат комунальних підприємств», Служба у справах дітей
Гребінківської РДА про визнання особи такою, що втра-
тила право на користування житловою квартирою.

Судове засідання відбудеться 19 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’язаний повідомити суд про причини неявки у судове
засідання.

Суддя Я. В. Татіщева

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Дані про мету і засоби здійснення проектувальної діяльності. Даною частиною проекту передбачається  нове

будівництво Автомобільного газозаправного пункту зріджених газів (АГЗП) на території земельної ділянки з ка-
дастровим номером 3210900000:02:015:0023, що знаходиться в м. Ірпінь Київської області, біля  автомобільної
дороги Р-30 км 6+400 для подальшої діяльності ТОВ «СІНЕРГІЯ 1991» з відпуску зріджених газів (пропан-бутан)
населенню.

2. Перелік найзначніших впливів на стан навколишнього середовища, підсумки їх кількісної та якісної оцінки
з урахуванням можливих аварійних ситуацій та перелік заходів, що забезпечують нормативний стан навколиш-
нього середовища. Атмосферне повітря: буде відбуватись забруднення атмосферного повітря при експлуатації
технологічного обладнання АГЗП, при наливанні в резервуари, зберіганні та заправці в автомобілі. Кількісний та
якісний склад забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря.

Можливі викиди шкідливих речовин: пропан-0,0382 г/сек., 0,3672 т/рік; бутан-0,1232 г/сек., 0,6498 т/рік.
Для зменшення впливу на атмосферу передбачаються наступні заходи: установка газоурівнюючої системи;

впровадження сучасної технології; на автоцистерні зрідженого газу на зливній лінії встановлено швидкісний кла-
пан, який в свою чергу автоматично відключає потік газу із АЦЗГ при розриві гумотканинного рукава; для авто-
матичного відключення потоку газу з автоцистерни на зливній магістралі станції на трубопроводі парової фази
встановлюється швидкісний клапан.

Оцінка екологічного ризику проектної діяльності:
- геологічне середовище – не впливає;
- атмосферне повітря – впливає. Вплив незначний, вклад у фонові концентрації не перевищуватиме 1 ГДК;
- ґрунти –  не впливає;
- соціальне середовище – має позитивний вплив, розвиток сучасної інфраструктури, створення робочих місць;
- техногенне середовище – не впливає;
- мікроклімат – не впливає;
- рослинний та тваринний світ – не впливає;
-  водне середовище – впливає в межах нормативів.
3. Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень. ГІП забезпечує будівництво у відповідності з

погодженою проектно-кошторисною документацією, яка розроблена з урахуванням всіх діючих норм і правил
по охороні навколишнього середовища. Замовник разом з підрядною організацією забезпечує будівництво  у
відповідності з екологічними вимогами. Замовник забезпечує безаварійну роботу у відповідності з нормами і
правилами охорони праці з врахуванням техніки безпеки, промислової санітарії і охорони навколишнього сере-
довища, за що несе відповідальність у встановленому законом порядку.

4. Участь громадськості. Ознайомлення громадськості через засоби масової інформації з заявою про екологічні
наслідки. Скарги та пропозиції приймаються протягом 30 днів з моменту публікації за адресою: 08200, м. Ірпінь,
вул. Шевченка, 2-а, Ірпінська міська рада, тел: (04597) 61407, з 09:00-18:00. Громадські слухання не проводились.

У провадженні Голованівського районного суду
Кіровоградської області, смт Голованівськ, знахо-
диться цивільна справа № 386/523/16-ц за позовом
Пасеницької Анни Георгіївни до Пасеницького Ро-
мана Вікторовича про розірвання шлюбу.

Судовий розгляд справи призначено на 13 жовтня
2016 року на 09 год. 00 хв. у Голованівському рай-
онному суді за адресою: смт Голованівськ, вул. Со-
борна (Леніна), 18.

Суд викликає Пасеницького Романа Вікторовича
у судове засідання як відповідача.

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

Суддя Гут Ю. О.

В провадженні судді Бердянського міськрайон-
ного суду Петягіна В. В. знаходиться цивільна справа
за позовом Публічного акціонерного товариства
«Державний ощадний банк України» в особі філії
Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» про
стягнення заборгованості: № 310/5521/16-ц до Ма-
щенка Миколи Володимировича, Мащенко Тетяни
Анатоліївни.

Розгляд справи призначено на 03.11.2016 року на
10 год. 00 хв. в приміщенні Бердянського міськра -
йонного суду за адресою: Запорізька область, м.
Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 502, суддя Пе-
тягін В. В., тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідачів Мащенка Миколу
Володимировича, Мащенко Тетяну Анатоліївну.

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

Томашпільський районний суд Вінницької області викликає Оленюка Валерія Іва-
новича та повідомляє про розгляд справи № 146/1117/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Оленюка Валерія Івано-
вича про стягнення заборгованості, який відбудеться 18 жовтня 2016 року о 09.00 го-
дині в Томашпільському районному суді Вінницької області за адресою: 24200, смт
Томашпіль, вул. І. Гаврилюка, 57 Томашпільського району Вінницької області, під го-
ловуванням судді Пилипчука О. В.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що 12.10.2016 року о 08 год. 15 хв.
буде розглядатись цивільна справа МТСБУ до Щербова Т. А. про відшкодування витрат в
порядку регресу.

Щербов Тарас Анатолійович, останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. Чорновола,
2, кв. 31, викликається в судове засідання як відповідач. У випадку неявки в судове засідання
позов буде розглянуто у його відсутність на підставі матеріалів справи.

Адреса суду: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31, каб. 308.
Суддя Н. Г. Притула

Свідків ДТП, 

яке відбулося вночі 23.08.2016 р. 

на перехресті вулиць Булаховського 

та пр-ту Палладіна о 2-й годині ночі,

прошу звернутися за телефоном

+380952722221, Олександр.
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Здолбунівський районний суд Рівненської області
викликає як відповідачку Богуш Тетяну Ярославівну
по справі за позовом ПАТ «ПриватБанк» до Богуш Т. Я.
про стягнення боргу на 06.10.2016 року о 09 год. 30
хв. у приміщення суду за адресою: м. Здолбунів, вул.
Незалежності, 10 Рівненської області.

У разі неявки в судове засідання, суд розгляда-
тиме справу без участі відповідачки на підставі на-
явних у ній доказів, відповідно до ст. 169 ЦПК
України.

Суддя І. М. Мичка

Здолбунівський районний суд Рівненської області
викликає як відповідачку Андрєєву Оксану Микола-
ївну по справі за позовом ПАТ «ПриватБанк» до Ан-
дрєєвої О. М. про стягнення боргу на 06.10.2016 року
о 09 год. 30 хв. у приміщення суду за адресою: 
м. Здолбунів, вул. Незалежності, 10 Рівненської об-
ласті.

У разі неявки в судове засідання, суд розгляда-
тиме справу без участі відповідачки на підставі на-
явних у ній доказів, відповідно до ст. 169 ЦПК
України.

Суддя І. М. Мичка

Шурипа Сергій Володимирович викликається до
Хмельницького міськрайонного суду (вул. Героїв Май-
дану, 54, поверх 4, кабінет 412) у судове засідання на 13
жовтня 2016 року о 17 годині 10 хвилин як відповідач
для судового розгляду цивільної справи за позовом ПАТ
КБ «Приватбанк» до Шурипи Сергія Володимировича
про стягнення заборгованості. У випадку неявки відпо-
відача судовий розгляд справи буде проведено за його
відсутності на підставі наявних в матеріалах справи до-
казів. В разі неможливості явки на вказану дату за вка-
заною адресою відповідач зобов’язаний повідомити суд
про причини неявки.

Суддя О. В. Козак

Здолбунівський районний суд Рівненської області
викликає як відповідача Кравчука Володимира Олек-
сандровича по справі за позовом ПАТ «ПриватБанк»
до Кравчука В. О. про стягнення боргу на 06.10.2016
року о 09 год. 30 хв. у приміщення суду за адресою:
м. Здолбунів, вул. Незалежності, 10 Рівненської об-
ласті.

У разі неявки в судове засідання, суд розгляда-
тиме справу без участі відповідача на підставі наяв-
них у ній доказів, відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. М. Мичка

Кіцманський райсуд Чернівецької області викликає
Одинака Володимира Леонідовича, місце реєстрації
та проживання якого: с. Киселів, вул. О. Кошевого,
14, Кіцманського району Чернівецької області, як від-
повідача у справі № 718/1299/16-ц за позовом ПАТ
КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, яку
призначено до розгляду на 11 годину 30 хвилин 10
жовтня 2016 року.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки в судове
засідання, справа буде розглянута без вашої участі.

Суддя В. М. Мізюк

Кіцманський райсуд Чернівецької області викли-
кає Апухтіну Ганну Іванівну, 23.06.1955 року народ-
ження, згідно довідки УДМС місце вибуття якої
значиться в с. Суховерхів Кіцманського району 
Чернівецької області, як відповідачку в справі 
№ 718/1318/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
про стягнення заборгованості, яку призначено до
розгляду на 12 годину 30 хвилин 10 жовтня 2016
року.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки в судове
засідання, справа буде розглянута без вашої участі.

Суддя В. М. Мізюк

Кіцманський райсуд Чернівецької області викли-
кає Столярчука Василя Васильовича, місце реєстра-
ції та проживання якого: с. Ревне Кіцманського
району Чернівецької області, як відповідача у справі
№ 718/1297/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
про стягнення заборгованості, яку призначено до
розгляду на 11 годину 00 хвилин 10 жовтня 2016
року.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки в судове
засідання, справа буде розглянута без вашої участі.

Суддя В. М. Мізюк

Кіцманський райсуд Чернівецької області викли-
кає Мар’янчук Людмилу Вікторівну, 25.08.1967 року
народження, місце реєстрації та проживання якої: 
м. Кіцмань, вул. Марковського, 7, Чернівецької об-
ласті, як відповідачку в справі № 718/1291/16-ц за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення забор-
гованості, яку призначено до розгляду на 12 годину
00 хвилин 10 жовтня 2016 року.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки в судове
засідання, справа буде розглянута без вашої участі.

Суддя В. М. Мізюк

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання відповідача 
Кірюхіна Олександра Олександровича (91007, м. Лу-
ганськ, вул. Комунальна, 82-в) по цивільній справі
№409/2110/16-ц за позовом Братасюк Олени Пет-
рівни про надання дозволу на виїзд дитини за кор-
дон без згоди батька.

Судове засідання відбудеться 24.10.2016 р. (ре-
зервна дата 27.10.2016 р.) о 14.00 годині в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Приморський районний суд м. Одеси викликає в
судове засідання як відповідачку Федорову Крис-
тину Віталіївну в цивільній справі № 522/11174/16-ц
за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Федорової Крис-
тини Віталіївни про стягнення заборгованості. Су-
дове засідання відбудеться 4 жовтня 2016 року о
10.45 годині у залі судових засідань № 223 Примор-
ського районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Балківська, 33. В разі неявки відпові-
дачки в судове засідання суд розглядатиме справу
за її відсутністю, а також суд зобов’язує повідомити
про причини такої неявки.

Суддя С. О. Погрібний

В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду
Петягіна В.В. знаходиться цивільна справа за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк
України» в особі філії - Донецьке обласне управління AT
«Ощадбанк» про стягнення заборгованості: №310/5019/16-ц
до Савіної Зінаїди Анатоліївни.

Розгляд справи призначено на 04.11.2016 року о 08 год.
45 хв. у приміщенні Бердянського міськрайонного суду за
адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консуль-
ська, 64, каб. 502, суддя Петягін В. В., тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідача Савіну Зінаїду Анатоліївну.
У разі неявки відповідача, справа буде розглянута за на-

явними в ній матеріалами.

Оболонський районний суд м. Києва викликає в
судове засідання Долобана Ярослава Вікторовича як
відповідача по цивільній справі №2/756/5154/16
(756/10832/16-ц) за позовом Лимар Тетяни Сергіївни
до Долобана Ярослава Вікторовича про стягнення
аліментів на утримання малолітньої дитини.

Судове засідання відбудеться 6 жовтня 2016 р. о
09.00 годині в приміщенні Оболонського районного
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимо-
шенка, 2-є, каб. 15.

Суддя Д. Г. Камбулов

Деснянський районний суд м. Києва (м. Київ, 

пр. Маяковського, 5-в, каб. 40) повторно викликає

ФОП Лободзінського Володимира Михайловича в

судове засідання на 10.10.2016 року о 12 год. 15 хв.

для участі в розгляді цивільної справи за позовом

Швець Н. М. до ФОП Лободзінського В. М. про стяг-

нення боргу. У разі вашої неявки справу буде роз-

глянуто без вашої участі.

Суддя О. М. Панченко

Бердянським міськрайонним судом, що знаходиться за
адресою: вул. Консульська, 64, м. Бердянськ, 3 жовтня 2016
року о 09.00 годині буде проведено судове засідання у ци-
вільній справі №310/5276/16-ц за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Державний ощадний банк України»
в особі філії - Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк»
до Баркалова Віталія Олександровича про стягнення забор-
гованості за кредитом.

Суд викликає Баркалова Віталія Олександровича як від-
повідача.

Явка відповідача до суду обов’язкова. У разі неявки від-
повідача в судове засідання воно буде проведене за наяв-
ними матеріалами.

Суддя З. П. Пустовіт

Макарівський районний суд Київської області викликає
за адресою: смт Макарів, вул. Димитрія Ростовського, б. 35,
на 20.10.2016 року о 14.00 годині відповідачів: Ніколаєва
Олександра Вячеславовича та Лещенко Валентину Федо-
рівну по цивільній справі 370/3281/15-ц за позовом Афана-
сьєва Валентина Федоровича до Макарівської районної
державної адміністрації, Управління Держкомзему в Мака-
рівському районі, Тимошенко Наталії Василівни, Лісніченко
Галини Василівни, Ніколаєва Олександра Вячеславовича,
Лещенко Валентини Федорівни про усунення перешкод у
здійсненні права власності.

У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута
за відсутності вказаних осіб.

Суддя Н. Б. Мазка

Публічне акціонерне товариство 

«МАРФІН БАНК» оголошує тендер

з виготовлення поліграфічної продукції 

офсетним способом для Банку 

в 2016-2017 рр.

Умови проведення тендера розміщені на сайті:

www.marfinbank.ua

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає
цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Лугового
Анатолія Миколайовича про стягнення заборгованості за до-
говором кредиту.

Відповідач по справі Луговий Анатолій Миколайович, що
проживає за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул.
Пушкінська, б. 31, кв. 9, викликається на 09.25 годину 03
жовтня 2016 року до суду 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 І. О. Сидоренко

Мелітопольський міськрайонний суд повідомляє Ані-
щенка Руслана Сергійовича (уродженець: с. Картушине
Антрацитівського району Луганської області), що 13
жовтня 2016 року о 14 годині в приміщені Мелітополь-
ського міськрайонного суду Запорізької області за ад-
ресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Шмідта,
11, буде слухатися цивільна справа за позовом Аніщенко
Людмили Валеріївни до Аніщенка Руслана Сергійовича
про розірвання шлюбу, суддя Фомін В. А.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач
по справі Аніщенко P. C. вважається повідомленим про
час та місце розгляду справи і у випадку неявки справа
підлягає розгляду за його відсутності.

В складських приміщеннях 

Кирнасівського цукрового заводу 

знаходиться 1,5 тис. тонн цукру піску 2006 р. 

виробництва та 158 тонн 2009 р. виробництва, 

на який відсутні документи про належність.

Просимо відгукнутися власника 

з наданням оригіналів документів, 

які засвідчують право на отримання 

даного цукру.

В провадженні судді Бердянського міськрайонного
суду Петягіна В.В. знаходиться цивільна справа за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Державний
ощадний банк України» в особі філії Донецьке обласне
управління AT «Ощадбанк» про стягнення заборгова-
ності: № 310/5018/16-ц до Онойка Олексія Миколайо-
вича.

Розгляд справи призначено на 04.11.2016 року на 08
год. 30 хв. в приміщенні Бердянського міськрайонного суду
за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Кон-
сульська, 64, каб. 502, суддя Петягін В. В., тел. 3-63-75. 

Суд викликає як відповідача Онойка Олексія Миколайо-
вича. У разі неявки відповідача, справа буде розглянута за
наявними в ній матеріалами.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська, буд.
39А) розглядає цивільну справу за позовом Сіланової Ірини Во-
лодимирівни до Живило Олександра Васильовича про розір-
вання шлюбу.

Відповідач Живило Олександр Васильович викликається на
07 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, а також усі наявні докази по справі.

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

Суддя Діденко С. О.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Сукач
Наталію Степанівну, 19.12.1967 р.н., місце реєстрації якої
по м. Києву та Київській області не встановлено, останнє
відоме місце проживання: м. Київ, вул. Драгоманова, 
1-Г, кв. 201, як відповідача по цивільній справі за позо-
вом Харченка Сергія Івановича до Сукач Наталії Степа-
нівни про стягнення коштів, яке відбудеться під
головуванням судді Коренюк A. M. о 10 год. 00 хв. 05
жовтня 2016 року за адресою: м. Київ, вул. Севастополь-
ська, 14, зал. 27.

З опублікуванням даного оголошення відповідач
Сукач Наталія Степанівна вважається повідомленою про
час та місце розгляду справи.

Новопсковський районний суд Луганської області викли-
кає співвідповідача Шевченка Віктора Васильовича та третю
особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору
– приватного нотаріуса Станично-Луганського районного
нотаріального округу Незнайка Євгена Вікторовича на су-
дове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ
№430/1281/14-ц за позовом Христосенко Ірини Петрівни до
Христосенка Валерія Олександровича про визнання недійс-
ними правочинів, яке відбудеться 13 жовтня 2016 р. об 11.00
(резервна дата судового засідання – 20 жовтня 2016 р. об
11.00) у приміщенні Новопсковського районного суду за ад-
ресою: 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

В провадженні судді Бердянського міськрайонного
суду Петягіна В.В. знаходиться цивільна справа за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Державний
ощадний банк України» в особі філії Донецьке обласне
управління AT «Ощадбанк» про стягнення заборгова-
ності: № 310/5021/16-ц до Давиденко Світлани Петрівни.

Розгляд справи призначено на 04.11.2016 року на 08
год. 15 хв. в приміщенні Бердянського міськрайонного суду
за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Кон-
сульська, 64, каб. 502, суддя Петягін В. В., тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідача Давиденко Світлану Пет-
рівну. У разі неявки відповідача, справа буде розглянута
за наявними в ній матеріалами.

Марківський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача Гороховатську Надію Іванівну на су-
дове засідання для розгляду цивільної справи за
позовом Публічного акціонерного товариства комерцій-
ний банк «ПРИВАТБАНК» до Гороховатської Надії Іва-
нівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марків-
ського районного суду Луганської області 13.10.2016 р.
о 10.00 год. за адресою: смт Марківка, пл. Соборна, буд.
31 Луганської області.

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

Суддя В. М. Шкиря

Красноармійський міськрайонний суд Донецької
області (85302, м. Покровськ, вул. Європейська, 20)
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості.

Відповідач Жива Алла Валеріївна викликається на
19 жовтня 2016 року о 09.40 год. до суду, каб. 
№ 7, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Хмельова C. M.

Московський районний суд м. Харкова викликає Чесно-
кову Надію Миколаївну, 23.07.1951 р.н., як зацікавлену
особу по цивільній справі №643/16934/14-ц за заявою Ко-
зуба Олега Івановича, який діє на підставі довіреності в ін-
тересах Торохтій Вікторії Володимирівни про перегляд у
зв’язку з нововиявленими обставинами рішення Москов-
ського районного суду м. Харкова від 16.10.2015 р. по справі
№643/16934/14-ц за позовом Чеснокової Надії Миколаївни
до Торохтій Вікторії Володимирівни, Савчук Валентини Іва-
нівни про виселення з домоволодіння та відшкодування мо-
ральної шкоди. Слухання справи призначено на 31.10. 2016 р.
об 11.00 у приміщенні Московського районного суду 
м. Харкова за адресою: м. Харків, пр-т Ювілейний, 38-Е, 
каб. 42.

Суддя М. В. Мамалуй

Іллічівський міський суд Одеської області викликає
Дамаскіна Сергія Зіновійовича, 20.01.1962 р.н., останнє
відоме місце реєстрації: Одеська область, м. Чорно-
морськ, с. Олександрівка, вул. Леніна, буд. 13, кв. 32, як
відповідача в судове засідання по справі № 501/1074/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «ПРИВАТБАНК» до Дамаскіна Сергія Зіно-
війовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором на 10.10 год. 13.10.2016 р. за адресою: 
м. Чорноморськ, вул. Праці, 10, каб. 5, зал судових засі-
дань № 2.

Суд роз’яснює, що у разі неявки відповідача справа
буде розглянута у його відсутності.

Суддя Т. В. Ледньова

Канівський міськрайонний суд викликає як відповідача
Сало Юлію Володимирівну по справі № 697/1875/16-ц за по-
зовом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк» до Сало Юлії Володимирівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором в судове за-
сідання, яке відбудеться 07.10.2016 року о 09 год. 30 хв. та
12.10.2016 року о 09 год. 30 хв. в приміщенні суду за адре-
сою: Черкаська область, м. Канів, вул. Леніна, 88.

Після опублікування оголошення в пресі відповідач вва-
жається повідомленим про час і місце розгляду справи. У
разі неявки відповідача справа розглядатиметься за наяв-
ними матеріалами, на підставі ст.169 ЦПК України.

Суддя О. М. Льон

Личаківський районний суд м. Львова викликає Мащенко
Ліану Анатоліївну (останнє відоме місце проживання: 
м. Львів, вул. Пасічна, 73/3) як відповідача у судове засі-
дання по цивільній справі № 2/463/1342/2016 (463/2316/16-ц)
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю
«Факторингова компанія «Рантьє» до Мащенко Ліани Ана-
толіївни про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором, що відбудеться 03 листопада 2016 р. о 16 год. 00 хв.
у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. 
Б. Лепкого, 16, зал судових засідань № 10.

В разі неявки відповідача у вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без її участі на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни. 

Суддя Гирич С. В.

Шосткинський міськрайсуд Сумської обл. пові-
домляє, що розгляд справи за позовом Публічного
акціонерного товариства «ПРИВАТБАНК» до Григо-
ренка Максима Володимировича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, призначено
на 11.10.2016 р. о 10 год., за адресою: м. Шостка,
вул. Свободи, 63, к. 15.

У разі неявки справа розглядатиметься у вашу
відсутність. 

Суддя О. М. Сидорчук

В провадженні Бердянського міськрайонного суду зна-
ходиться цивільна справа № 310/3609/16-ц за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПРИВАТБАНК» до Броновського Юрія Володимировича
про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 12.10.2016 р. о 16 годині
00 хвилин в приміщенні Бердянського міськрайонного суду
за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консуль-
ська, 64, каб. 406, суддя Троценко Т. А., тел. (код 06153) 
3-55-31.

Суд викликає Броновського Юрія Володимировича як
відповідача.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. В разі неявки
відповідача справа буде розглянута за наявними матеріа-
лами.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 30 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +5 +10    +20 +25
Житомирська +5 +10    +20 +25
Чернігівська +4   +9    +15 +20
Сумська +4   +9    +14 +19
Закарпатська +8 +13    +20 +25
Рівненська +7 +12    +20 +25
Львівська +9 +14    +20 +25
Івано-Франківська +9 +14    +20 +25
Волинська +9 +14    +20 +25
Хмельницька +5 +10    +20 +25
Чернівецька +7 +12    +20 +25
Тернопільська +7 +12    +20 +25
Вінницька +5 +10    +20 +25

Oбласть Нiч          День
Черкаська +5   +10   +20  +25
Кіровоградська +5   +10   +20  +25
Полтавська +5   +10   +15  +20
Дніпропетровська +5   +10   +15  +20
Одеська +9   +14   +20  +25
Миколаївська +8   +13   +20  +25
Херсонська +6   +11   +18  +23
Запорізька +5   +10   +15  +20
Харківська +4     +9   +14  +19
Донецька +4     +9   +14  +19
Луганська +4     +9   +14  +19
Крим +9   +14   +18  +23
Київ +8   +10   +22  +24

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

З косоварами
зіграємо на арені
«Краковії»

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

ОФІЦІЙНО. Головний тренер національної збірної України
з футболу Андрій Шевченко оголосить повний список гравців,
яких викликано на жовтневий збір команди 30 вересня. Доти
тренерський штаб має на меті спостерігати за кандидатами
до збірної на іграх трьох українських клубів  — «Динамо»,
«Шахтаря» і «Зорі» в єврокубках.

«Попереду вкрай  важливі матчі, в яких гравцям знадоб-
ляться оптимальні кондиції, — зазначає головний тренер «си-
ньо-жовтих» Андрій Шевченко, — спарений тур національної
команди України передбачає дві зустрічі, що відбудуться з різ-
ницею лише у три дні. Ротації у складі збірної не уникнути, то-
му ми ретельно підходимо до перегляду і вибору гравців».
Список команди на найближчі відбірні матчі складатиметься
з 25-26 футболістів.

Нагадаємо, що минулого тижня виклики до збірної України
отримали семеро гравців, котрі виступають в іноземних чем-
піонатах: Денис Бойко («Малага», Іспанія), Артем Федецький
(«Дармштадт», Німеччина), Євген Шахов (ПАОК, Греція), Єв-
ген Коноплянка («Шальке 04», Німеччина), Олександр Зінчен-
ко («ПСВ», Нідерланди), Роман Зозуля («Бетис» Іспанія) та
Артем Кравець («Гранада», Іспанія).

Отже,  6 жовтня збірна України проведе виїзний поєдинок
відбірного циклу чемпіонату світу-2018 з командою Туреччи-
ни. А вже 9 жовтня  підопічні Андрія Шевченка проведуть  ква-
ліфікаційний матч чемпіонату світу-2018 проти збірної Косова
на стадіоні імені Юзефа Пілсудського у Кракові (Польща).

Арена у Кракові вміщує 15 тисяч глядачів і є домашньою
для команди «Екстра-класу» (найвищої польської ліги) —
«Краковії». Місце, де було збудовано цю арену 1912 року, є
найдревнішою локацією у Польщі, на якій коли-небудь було
розміщено арену для команди професійної футбольної ліги.
2010 року на цьому місці постала  цілком нова арена, яка
отримала третю категорію стадіонів УЄФА (найвища — чет-
верта). 

Також визначилася бригада арбітрів, які працюватимуть на
матчі Україна — Косово. Головним арбітром призначено 
42-річного рефері з Нідерландів Кевіна Блома. Асистенти ар-
бітра — Патрік Лангкамп та Бас ван Донген, резервний арбітр
— Паулюс ван Букел (усі — Франція). Спостерігач арбітражу
— Паулюс Малжинскас (Литва).
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Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

НЕПЕРЕРВНІСТЬ ТРАДИЦІЇ.
Вишиваний рушник… Атрибут
народного побуту, весільної та
святкової обрядовості, традицій-
на окраса селянського житла. У
всьому декоративно-прикладно-
му мистецтві немає іншого тако-
го предмета, який би концентру-
вав у собі стільки різноманітних
символічних значень. 

Українські рушники — це
справжні витвори мистецтва,
безцінні скарби прикладної
творчості, які лишилися нам у
спадок, це жива пам’ять
про традиції предків. Їхні орна-
менти зберігають символи-обе-
реги, магічні знаки, вузлики-
амулети. Майстрині, які  виши-
вали ці полотна, передали нам
свої таємниці, надії, душу.

Отож дуже важливо зберегти
пам’ять, історію, традиції україн-
ських вишивальниць. Саме з 
цією метою у Черкаському об-
ласному краєзнавчому музеї ви-
рішили створити каталог з елек-
тронним додатком «Рушники
Шевченкового краю». Працівни-
ки музею вже зібрали понад пів-
тори тисячі рушників з усієї об-
ласті. До цього проекту, крім му-
зейників, долучилися відомі чер-
каські майстри, а також пересіч-
ні черкащани. Пошукова робо-
та, часом невдячна й рутинна,
триває. Тим цінніші знахідки, що
їх приносять до музею. 

Величезну кількість рушників
зібрали саме завдяки музейним
працівникам, які дарують ви-
шивки своїх рідних, друзів,
знайомих. Директор музею Ал-
ла Кушнір однією з перших  взя-
ла участь в акції. Всіляко пропа-

гувала її, сама принесла рушни-
ки, вишиті її мамою. Ця акція на-
була розголосу. Нині люди з різ-
них районів передають матеріа-
ли разом із фотографіями й
описами до них. Музейники
прагнуть, щоб  майбутній ката-
лог  був не лише ілюстрований
гарними світлинами, а й допов-

нений науковими коментарями,
над чим вони нині наполегливо
працюють. 

Однак з’ясувалося, що в дея-
ких районах не  тільки не зберег-
ли зразки вишивок, а навіть не-
має майстрів, які б змогли вигап-
тувати рушник на домотканому
полотні. Не скрізь літні майстри-
вишивальниці встигли передали
молоді свої навички. Подекуди
ветерани вже відійшли, а мо-
лодь не завжди цікавиться та-
ким мистецтвом. Приміром, у
Чорнобаївському районі від-
найшли приблизно 500 експона-

тів,  тоді як у Лисянському —
тільки чотири, Смілянському —
сім.  Мало поки що й зразків із
Монастирищенського району.
Наукові працівники фотографу-
ють кожен експонат, системати-
зують і вносять відомості до ка-
талога. 

Щодня до музею приносять  ви-
шивки різних періодів. Старший
науковий працівник відділу архео-
логії Тамара Кургіна- Коваленко
(на знімку) потішила цінним екс-
понатом — оригінальним весіль-
ним рушником 20—30-х років 
ХХ століття, виготовленим із  до-
мотканого конопляного полот-
на. Зображених на ньому пару
бджіл та вітряки  побачиш на ви-
шивках нечасто. А поряд  іще
один весільний рушник, який
жінка в роки Голодомору вимі-
няла на хліб. Можливо, ціною
свого життя людина купила
рушник для обряду, бо без цьо-
го весільна церемонія не могла
обійтися…

Усі рушники та інші вишивки
містять величезну кількість ін-
формації про область, район, ок-
ремий населений пункт. Тому
музейники закликають людей не
викидати їх і дякують за збере-
ження історії для нащадків.  

Відома на Черкащині мистки-
ня і науковець Олександра Телі-
женко, яка сама створила багато
шедеврів народного мистецтва,
збагативши традиційний руш-
ник неповторним авторським
стилем, високо оцінює таку
роботу науковців. Вочевидь, у
майбутньому каталозі знай-
дуть місце й для сучасних
творців високого мистецтва
вишивання. Отож неперер-

вність народної традиції буде
збережено. 

На Черкащині створюють 
електронний каталог... рушників

ХОЛОДНИЙ НІС І ГАРЯЧЕ СЕРЦЕ. Кращі кінологи поліції, прикор-
донної та пенітенціарної служби України змагаються цими днями на
Першому всеукраїнському поліцейському чемпіонаті з багатоборства
серед кінологів у Мукачевому. У змаганнях участь беруть 26 кращих
кінологічних команд з усіх областей, окрім Кіровоградської та Луган-
ської.

Чотирилапі правоохоронці, серед яких переважно німецькі вівчарки,
разом зі своїми інструкторами  долають 200-метрову смугу перешкод
— стрибають через бар’єри різної висоти, проходять  мости та попе-

речини, повзуть під низькими поверхнями, піднімаються і спускають-
ся  сходами; виконують комплекс вправ загальної та спеціальної під-
готовки розшукових собак, а також демонструють  затримання умов-
ного правопорушника.

За словами головного  судді змагань начальника відділу організації
кінологічної діяльності Національної поліції України Віталія Іванченка,
сьогодні разом з поліцейськими виконує завдання понад  тисяча служ-
бових собак, з яких 600 розшукових, 130 спеціалізуються на пошуку
вибухівки та зброї, а 100 — на пошуку наркотичних речовин. 

На такий рушник стати — навіки щастя мати
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