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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 8 листопада 2016 року
USD 2557.0654   EUR 2828.6257      RUB 4.0012     /    AU 328084.28      AG 4658.97      PT 256473.66     PD 159816.59

за 100 доларів США за 100 євро за 10  рублів за 10 тройських унцій
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У ДЗЕРКАЛІ СТАТИСТИКИ

ЦИФРА ДНЯ

Радники прагнуть
практичних дій 

ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ. Група стратегічних військових радни-
ків зі США, Великої Британії, Канади й Литовської Республіки
перейшла від ознайомчого етапу до практичної роботи у струк-
турі вітчизняного оборонного відомства. Про це стало відомо
після їхньої зустрічі з міністром оборони Степаном Полтораком.
Він належно відгукнувся про допомогу іноземних фахівців у всіх
секторах розпочатих реформ.

«Переконаний, діяльність групи іноземних радників стратегіч-
ного рівня буде успішною та плідною, бо у вас є досвід і велике
бажання допомогти, що сприятиме активній роботі. Міністерство
оборони готове підтримувати ваші ініціативи та максимально за-
безпечити необхідний робочий процес», — запевнив урядовець.

Іноземні радники високо оцінили досягнення, які вже вдалося
здобути українському війську за останні два роки, повідомляє
прес-служба оборонного відомства. Вони також запевнили, що
мають чимало ідей для обміну досвідом і розвитку двосторонніх
відносин, висловивши бажання долучитися до практичного ета-
пу реформування ЗСУ. 

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«Той, хто має гроші,
нехай сплачує повну
ціну за газ і тепло. А

родини з невисокими
доходами мають
отримати чітку

знижку, чіткий
компенсатор».

Прем’єр-міністр про вимогу до місцевої влади 
щодо вчасного та якісного призначення субсидій

102,8%
становив, за даними Держстату, індекс

споживчих цін (індекс інфляції) у жовтні
2016 року порівняно з вереснем
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АКТУАЛЬНО

Стихли переможні фанфари Ріо, 
а проблем у людей з інвалідністю
не меншає. Про це розмова «УК»
із шефом місії на Паралімпіаді-
2016 Оленою Зайцевою

День української
мови — щодня!

СВЯТО І БУДНІ. Маємо берегти й захищати наш скарб 
і спадок

Ф
от

о 
В

ол
од

им
ир

а 
З

A
ЇК

И

Як змусити роздрібний акциз працювати на всіх
ЗАКОНИ РИНКУ. Щоб місцеві кошториси не втрачали коштів, механізм оподаткування
пального, вважають експерти, необхідно осучаснити

Лариса УСЕНКО,  
«Урядовий кур’єр» 

Якщо для будь-якого водія нині
ключове питання, чи дорож-

чатиме найближчим часом бен-
зин/дизпальне/газ, то для

паливного ринку загалом це ре-
форма збору з роздрібного обороту
підакцизних товарів (так званого
роздрібного акцизу), до групи яких
входить і пальне. Річ у тому, що
цей ринок впевнено прямує у тінь,
бо роздрібний акциз швидко на-

вчилися не платити, а тому це зму-
шує дедалі більше гравців перехо-
дити на «темний бік». Це
спричиняє занепокоєння місцевих
громад, які отримують роздрібний
акциз і вже добре відчули його ма-
гічний вплив на розвиток регіонів. 

Логічно, що першими озвучили
проблему профільні асоціації на-
фто- і особливо газотрейдерів, які
почали пропонувати шляхи вихо-
ду зі скрути. Саме зі скрапленим
газом ситуація загострилася до
краю. Якщо в ціні бензину і ди-

зельного пального роздрібний ак-
циз становить приблизно 5%
(0,042 євро за літр, або 1,2 грн/л),
то для вдвічі доступнішого
за ціною пропан-бутану на-
весні 2016 року він становив
понад 15%. 4
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Економіка України 
за січень — вересень 
2016 року
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Повідомляємо всіх зацікавлених осіб та всіх, кого
це може стосуватися, що господарським судом Дніп-
ропетровської області (49600, м. Дніпро, вул. Воло-
димира Винниченка, 1а) 14.01.13 р. порушено
провадження у справі № 904/397/13-г про банкрут-
ство комунального підприємства «Дніпроводоканал»
Дніпропетровської міської ради, м. Дніпропетровськ
(49101, м. Дніпро, вул. Троїцька, 21а, код ЄДРПОУ
03341305, п/р 26007301117501 в філії АБ «Півден-
ний» в м. Дніпропетровськ, МФО 306458) за заявою
Комунального підприємства «Коменергосервіс»
Дніпропетровської міської ради, м. Дніпропетровськ.
Повноваження розпорядника майна у справі 
№ 904/397/13-г покладено на арбітражного керую-
чого Піпу Світлану Василівну, свідоцтво № 293 
(адреса: 49087, м. Дніпро, а/с 4348).

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні
спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської об-
ласті знаходиться кримінальне провадження № 426/4975/2016-к
стосовно Сороковенка Руслана Вікторовича, 06.02.1980 року на-
родження, обвинуваченого у вчиненні злочину передбаченого
ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здійснювалось спеціальне
досудове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК
України. Обвинувачений Сороковенко Руслан Вікторович, заре-
єстрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Со-
вєтська, б. 4, кв. 83.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський
районний суд Луганської області викликає Сороковенка Руслана
Вікторовича у підготовче судове засідання, яке розглядається в
порядку спеціального судового провадження та відбудеться 14
листопада 2016 року на 12.00 годину в залі судових засідань
Сватівського районного суду Луганської області за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючої
судді Половинки В.О., суддів Осіпенко Л.М., Попової О.М.

Суддя В. О. Половинка

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської

області знаходиться кримінальне провадження 
№ 426/8736/2016-к стосовно Сурженка Михайла Вікторо-
вича, 29.08.1964 року народження, обвинуваченого у вчи-
ненні злочину, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, по
якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в
порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинува-
чений Сурженко Михайло Вікторович, зареєстрований за ад-
ресою: Луганська область, м. Луганськ, кв-л 50-річчя
Жовтня, б. 26, кв. 10.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Сурженка
Михайла Вікторовича, у підготовче судове засідання, яке
розглядається в порядку спеціального судового провад-
ження та відбудеться 14 листопада 2016 року на 14.30 го-
дину в залі судових засідань Сватівського районного суду
Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючої судді Половинки В. О., суддів Попової О. М., Реки А. С.

Біловодський районний суд Луганської області викликає в су-
дове засідання відповідачів по справі за позовом ПАТ «Укрсоц-
банк» про стягнення заборгованості, яке відбудеться 15.11.2016
року о 09.00 год.:

— Медведєва Надія Володимирівна, 02.08.1961 р.н., останнє
відоме зареєстроване місце проживання (перебування) — Лу-
ганська обл., смт Бірюкове;

— Медведєв Юрій Іванович, 15.11.1981 р.н., останнє відоме
зареєстроване місце проживання (перебування) — Луганська
обл., смт Бірюкове;

— Жигайлов Дмитро Володимирович, 27.10.1977 р.н., ос-
таннє відоме зареєстроване місце проживання (перебування) —
Луганська обл., с. Ленінське;

— Ковригін Сергій Віталійович, 16.09.1985 р.н., останнє ві-
доме зареєстроване місце проживання (перебування) — Луган-
ська обл., м. Ровеньки;

— Шукюров Фізулі Дадаш Огли, 31.01.1959 р.н., останнє ві-
доме зареєстроване місце проживання (перебування) — Луган-
ська обл., м. Ровеньки;

— Бабін Ігор Олегович, останнє відоме зареєстроване місце
проживання (перебування) — Луганська обл., м. Ровеньки;

— Некредін Ігор Олександрович, 03.04.1988 р.н., останнє ві-
доме зареєстроване місце проживання (перебування) — Луган-
ська обл., м. Свердловськ;

— Лукасевич Тамара Петрівна, 01.12.1955 р.н., останнє ві-
доме зареєстроване місце проживання (перебування) — Луган-
ська обл., м. Свердловськ;

— Кондрацький Ігор Михайлович, 01.04.1964 р.н., останнє ві-
доме зареєстроване місце проживання (перебування) — Луган-
ська обл., м. Ровеньки;

— Бугрименко Андрій Володимирович, 23.04.1960 р.н., ос-
таннє відоме зареєстроване місце приживання (перебування) —
Луганська обл., м. Ровеньки;

— Шарко Вадим Анатолійович, 19.11.1976 р.н., останнє ві-
доме зареєстроване місце проживання (перебування) — Луган-
ська обл., м. Свердловськ;

— Шарко Тетяна Валентинівна, 30.01.1974 р.н., останнє ві-
доме зареєстроване місце проживання (перебування) — Луган-
ська обл., м. Свердловськ.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Комсо-
мольська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої участі на під-
ставі глави 8 ЦПК України.

Суддя Г. В. Булгакова

Біловодський районний суд Луганської області викликає в су-
дове засідання відповідачів по справі за позовом ПАТ «Державний
ощадний банк України» про стягнення заборгованості, яке відбу-
деться 15.11.2016 року о 08.00 год.:

- Бондаренко Оксана Миколаївна, останнє відоме зареєстроване
місце проживання (перебування) — Луганська обл., м. Свер-
дловськ;

- Бондаренко Геннадій Олегович, останнє відоме зареєстроване
місце проживання (перебування) - Луганська обл., м. Свердловськ;

- Жмотов Володимир Миколайович, останнє відоме зареєстро-
ване місце проживання (перебування) - Луганська обл., м. Ро-
веньки;

- Ляшенко Ігор Олександрович, останнє відоме зареєстроване
місце проживання (перебування) - Луганська обл., м. Ровеньки;

- Ляшенко Валерій Олександрович, останнє відоме зареєстро-
ване місце проживання (перебування) - Луганська обл., м. Ро-
веньки.

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

Інформація щодо здійснення спеціального судового 
провадження та повістка про виклик обвинуваченого

Колегією суддів Сватівського районного суду Луганської області
21 червня 2016 року постановлено ухвалу про здійснення спеціаль-
ного судового провадження відносно Пілавова Маноліса Васильо-
вича, 24.03.1964 року народження, обвинуваченого у вчиненні
злочину, передбаченого ст. 109 ч. 1, ст. 110 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК Ук-
раїни.

На підставі ст.ст. 297-5, 314, 323 КПК України, Сватівський район-
ний суд Луганської області викликає обвинуваченого Пілавова Мано-
ліса Васильовича, який проживає за адресою: Луганська область, м.
Луганськ, вул. Ліньова, б. 67а, кв. 24, у судове засідання, яке буде
проводитися в порядку спеціального судового провадження та від-
будеться 14 листопада 2016 року на 10.00 годину в залі судових за-
сідань Сватівського районного суду Луганської області за адресою:
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

В разі неявки обвинуваченого Пілавова Маноліса Васильовича в
судове засідання, судовий розгляд буде проводитися без участі об-
винуваченого.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого
судді Половинки В. О., суддів Попова О. М., Юрченко С. О.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської об-

ласті знаходиться кримінальне провадження № 426/8735/2016-к
стосовно Малахової Світлани Анатоліївни, 27.08.1964 року на-
родження, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого
ст. 109 ч. 1, ст. 258-3, ч. 1, ст. 110 ч. 2 КК України, по якому
здійснювалось спеціальне досудове розслідування в порядку,
передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачена Малахова
Світлана Анатоліївна, зареєстрована за адресою: Луганська об-
ласть, м. Луганськ, вул. Ширшова, б. 13а.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський
районний суд Луганської області викликає Малахову Світлану
Анатоліївну в підготовче судове засідання, яке розглядається
в порядку спеціального судового провадження та відбудеться

14 листопада 2016 року на 15.00 годину в залі судових за-
сідань Сватівського районного Луганської області за адресою:
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючої судді Половинки В. О., суддів Попової О. М., Реки А. С.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області судді Река А. С. знаходиться спеціальне
кримінальне провадження № 426/339/16-к стосовно Го-
ренка Сергія Сергійовича, 06.04.1982 року народження,
обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Горенко С. С. заре-
єстрований за адресою: Луганська область, м. Красно-
дон, вул. Баракова, буд. 3, кв. 52.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає Го-
ренка Сергія Сергійовича у судове засідання, яке
відбудеться 14 листопада 2016 року о 09.30 год. в залі
Сватівського районного суду Луганської області, що роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове,
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі го-
ловуючої судді Реки А. С., суддів Попової О. М., Поло-
винки С. А.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської об-

ласті знаходиться кримінальне провадження № 426/8734/2016-к
стосовно Мануйлова Євгена Володимировича, 05.01.1967 року
народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого
ст. 109 ч. 1, ст. 258-3 ч. 1, ст. 110 ч. 2 КК України, по якому здійс-
нювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, перед-
баченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Мануйлов Євген
Володимирович, зареєстрований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Луганськ, 1-й мікрорайон, б. 4, кв. 1.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський
районний суд Луганської області викликає Мануйлова Євгена
Володимировича, у підготовче судове засідання, яке розгляда-
ється в порядку спеціального судового провадження та відбу-
деться 14 листопада 2016 року на 12.30 годину в залі судових
засідань Сватівського районного суду Луганської області, що
розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючої
судді Половинки В. О., суддів Попової О. М., Реки А. С.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні
спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської об-
ласті знаходиться кримінальне провадження № 426/342/2016-к
стосовно Іванушкіна Сергія Сергійовича, 12.05.1965 року народ-
ження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого 
ст. 109 ч. 1, ст. 110 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здійс-
нювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, перед-
баченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Іванушкін
Сергій Сергійович, зареєстрований за адресою: Луганська об-
ласть, смт Станиця Луганська, вул. Шевченка, б.96.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський
районний суд Луганської області викликає Іванушкіна Сергія
Сергійовича, у підготовче судове засідання, яке розглядається
в порядку спеціального судового провадження та відбудеться
15 листопада 2016 року на 09.30 годину в залі судових засідань
Сватівського районного суду Луганської області, що розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючої
судді Половинки В. О., суддів Юрченко C. O., Попової О. М.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської об-

ласті знаходиться кримінальне провадження № 426/8742/2016-к
стосовно Божича Дмитра Вікторовича, 05.02.1980 року народ-
ження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого
ст.109 ч. 1, ст. 258-3 ч. 1, ст.110 ч. 2 КК України, по якому здійс-
нювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, перед-
баченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Божич Дмитро
Вікторович, зареєстрований за адресою: Луганська область, 
м. Луганськ, кв. Молодіжний, б. 18, кв. 314.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський
районний суд Луганської області викликає Божича Дмитра Вік-
торовича, у підготовче судове засідання, яке розглядається в по-
рядку спеціального судового провадження та відбудеться 15
листопада 2016 року на 11.30 годину в залі судових засідань
Сватівського районного суду Луганської області, що розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючої
судді Половинки В. О., суддів Попової О. М., Реки А. С.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської

області судді Река А. С. знаходиться спеціальне кримінальне
провадження № 426/8740/16-к стосовно Камаєва Павла Па-
вловича, 21.08.1980 року народження, обвинуваченого у
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 262
КК України. Обвинувачений Камаєв П. П. зареєстрований за
адресою: Луганська область, м. Луганськ, сел. Ювілейне,
вул. Карла Маркса, буд. 4.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Камаєва
Павла Павловича у судове засідання, яке відбудеться 15 лис-
топада 2016 року о 14.00 год. в залі Сватівського районного
суду Луганської області, що розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючої судді Реки А. С., суддів Половинки В. О., Попової О. М.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської

області судді Река А. С. знаходиться спеціальне кримінальне
провадження № 426/22/16-к стосовно Корнета Ігоря Олек-
сандровича, 29.04.1973 року народження, обвинуваченого
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110,
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Корнета І. О. заре-
єстрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ,
вул. П. Ткаченка, буд. 31.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Корнета
Ігоря Олександровича у судове засідання, яке відбудеться
15 листопада 2016 року о 15.00 год. в залі Сватівського 
районного суду Луганської області, що розташований за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючої судді Реки А. С., суддів Половинки В. О., Попової О. М.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської об-

ласті знаходиться кримінальне провадження № 426/8738/2016-к
стосовно Малихіна Олександра Сергійовича, 12.01.1981 року на-
родження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого
ст. 258-3 ч. 1, ст. 110 ч. 2 КК України, по якому здійснювалось
спеціальне досудове розслідування в порядку, передбаченому
ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Малихін Олександр Сер-
гійович, зареєстрований за адресою: Луганська область 
м. Луганськ, кв. Південний, б. 4-а, кв. 76.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський
районний суд Луганської області викликає Малихіна Олександра
Сергійовича, у підготовче судове засідання, яке розглядається
в порядку спеціального судового провадження та відбудеться
15 листопада 2016 року на 11.00 годину в залі судових засідань
Сватівського районного суду Луганської області, що розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючої
судді Половинки В. О., суддів Попової О. М., Реки А. С.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської об-

ласті знаходиться кримінальне провадження № 426/4976/2016-к
стосовно Ткаченка Леоніда Леонідовича, 31.08.1971 року народ-
ження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого 
ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здійснювалось спеціальне
досудове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК
України. Обвинувачений Ткаченко Леонід Леонідович, зареєс-
трований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул.
Фрунзе, б.4, кв. 61.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський
районний суд Луганської області викликає Ткаченка Леоніда
Леонідовича у підготовче судове засідання, яке розглядається в
порядку спеціального судового провадження та відбудеться 15
листопада 2016 року на 12.00 годину в залі судових засідань
Сватівського районного суду Луганської області, що розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючої
судді Половинки В. О., суддів Попової О. М., Юрченко С. О.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду у Донець-

кій області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, тел.
(06262) 3-45-87) знаходиться кримінальне провадження 
№ 4201405000000473 (справа № 1-кп/243/127/2016) за обвину-
ваченням Давиденка Олександра Анатолійовича за ст. ст. 258-3
ч. 1, 367 ч. 2 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого
Давиденка Олександра Анатолійовича, який зареєстрований за
адресою: вул. К. Маркса, 23/23, м. Слов’янськ Донецької області,
у судове засідання, яке відбудеться 15 листопада 2016 року о
14.00 год. у залі судового засідання № 11.

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

Суддя І. О. Сидоренко

Селидівський міський суд Донецької області (85400,
м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу
за позовною заявою Чайковської Ірини В’ячеславівни до
Чайковського Віталія Анатолійовича про стягнення алі-
ментів. Відповідач Чайковський Віталій Анатолійович,
який зареєстрований за адресою: Донецька область, 
м. Новогродівка, вул. Мічуріна, буд. 29, кв. 1, виклика-
ється на 15.11.2016 р. на 08 год. 30 хв. до суду, для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо заяви та докази. У випадку неприбуття відповідача
до суду він повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за його відсутності.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
вважається повідомленим про дату, час і місце розгляду
справи, і у разі неявки до суду, справа може бути роз-
глянута за його відсутності.

Суддя Владимирська І. М.

Ватутінський міський суд Черкаської області ви-
кликає Зубкова Костянтина Вікторовича, 14.06.1968
року народження, зареєстрованого в м. Ватутіне,
Черкаської області, по вул. Залізнична, 97, кв. 91, як
відповідача по справі № 690/434/16-ц за позовом
ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» про стягнення за-
боргованості.

Судове засідання відбудеться 14 листопада 2016
року о 09 год. 30 хв. у м. Ватутіне, Черкаської об-
ласті, вул. Будівельна, 1. У разі неявки відповідача в
судове засідання дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням і по справі буде винесено за-
очне рішення.

У разі неявки в судове засідання з поважної при-
чини відповідач зобов’язаний повідомити суд про
неявку та її причини.

Голова суду В. А. Здоровило

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду
Донецької області знаходиться цивільна справа 
№ 2/243/4198/2016 за позовом Національної академії На-
ціональної гвардії України до Дарбіняна С. А. про стяг-
нення витрат.

Розгляд справи по суті відбудеться 14.11.2016 року о
08.00 год. (додаткова дата 18.11.2016 року о 08.00 год.)
у приміщенні Слов’янського міськрайонного суду До-
нецької області за адресою: Донецька область, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2 (II поверх).

Явка відповідача Дарбіняна Сергія Аркадійовича,
28.01.1993 р.н., адреса реєстрації: Донецька область, 
м. Горлівка, вул. Н. Данченка, 16, є обов’язковою. У разі
неявки відповідача 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

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області судді Река А. С. знаходиться спеціальне
кримінальне провадження № 426/7276/16-к стосовно
Кокоткіної Оксани Сергіївни, 11.06.1971 року народ-
ження, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч 1. ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Обвинувачена Кокоткіна О.С. зареєстрована за адресою:
Луганська область, м. Луганськ, вул. Республіканська,
буд. 21.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Кокот-
кіну Оксану Сергіївну в судове засідання, яке відбудеться
16 листопада 2016 року о 10.00 год. в залі Сватівського
районного суду Луганської області за адресою: Луган-
ська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючої судді Реки А. С, суддів Осіпенко Л. М., Юрченко С. О.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34, викликає Федоренка Олександра Івановича, як відпо-
відача в судове засідання по цивільній справі № 426/7133/15-ц
за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Федоренка Олександра
Івановича про стягнення заборгованості, що відбудеться 17 лис-
топада 2016 року о 09.00 год.; Бірюкову (Татаріну) Ірину Мико-
лаївну як відповідачку в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/6277/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Бірюкової
(Татаріної) Ірини Миколаївни про стягнення заборгованості, що
відбудеться 17 листопада 2016 року о 09.45 год.; Неділенка Ро-
мана Вікторовича, як відповідача в судове засідання по цивільній
справі № 426/5964/16-ц за позовом ТОВ «Кредитні ініціативи»
до Неділенка Романа Вікторовича про стягнення заборгованості,
що відбудеться 17 листопада 2016 року об 11.15 год.; Сурова
Олексія Володимировича, як відповідача в судове засідання по
цивільній справі № 426/7185/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк»
до Сурова Олексія Володимировича про стягнення заборгова-
ності, що відбудеться 17 листопада 2016 року о 10.30 год.

У разі неявки на вказані судові засідання, суд розглядатиме
справи без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя А. С. Река

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області судді Река А. С. знаходиться спеціальне
кримінальне провадження № 426/4973/16-к стосовно Фі-
ліпченка Олександра Миколайовича, 31.05.1972 року на-
родження, обвинуваченого у вчиненні злочину,
передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 262 КК України. Об-
винувачений Філіпченко О. М., зареєстрований за адре-
сою: Луганська область, м. Перевальськ, вул. Литовська,
буд. 2, кв. 131.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Філіп-
ченка Олександра Миколайовича в судове засідання, яке
відбудеться 15 листопада 2016 року о 12.00 год. у залі
Сватівського районного суду Луганської області за ад-
ресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючої судді Реки А. С., суддів Юрченко C. O., Попової О. М.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області судді Река А. С. знаходиться спеціальне
кримінальне провадження № 426/1375/16-к стосовно
Улезька Володимира Івановича, 01.01.1959 року народ-
ження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Улезько
В. І., зареєстрований за адресою: Луганська область, 
м. Луганськ, вул. Ленінградська, 50.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає
Улезька Володимира Івановича в судове засідання, яке
відбудеться 16 листопада 2016 року о 10.30 год. у залі
Сватівського районного суду Луганської області за ад-
ресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючої судді Реки А. С., суддів Юрченко C. O., Попової О. М.



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua12 

реклама
Оголошення про проведення аукціону №217 з продажу енергоресурсів на базі ПрАТ «УМВБ» 

16.11.2016 р. о 15-00 за адресою: м.Київ, вул.Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» відбудеться аукціон №217 з продажу енергоресурсів, які підлягають реалізації згідно постанови КМУ №570 від 16.10.14 р. 
Обсяги нафти сирої та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

Поз. Продавець Видобуток 

Обсяг,  
що міститься 

в одному  
лоті, тонн

К-сть  
лотів,  

одиниць

Стартова  
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 8 639,41 10 367,29 25 918 225,00 2 500 25 918 225,00 по трубопроводам:філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП ЦППН і Г НГВУ «Полтаванафтогаз» (Ресурс листопада 2016 p.)
2 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 2 500 1 8 639,41 10 367,29 25 918 225,00 2 500 25 918 225,00 по трубопроводам:філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП ЦППН і Г НГВУ «Полтаванафтогаз» (Ресурс листопада 2016 p.)
3 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 2 300 1 8 639,41 10 367,29 23 844 767,00 2 300 23 844 767,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс листопада 2016 p.)
4 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 8 639,41 10 367,29 41 469 160,00 4 000 41 469 160,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс листопада 2016 p.)
5 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 8 639,41 10 367,29 41 469 160,00 4 000 41 469 160,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс листопада 2016 p.)
6 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 8 639,41 10 367,29 41 469 160,00 4 000 41 469 160,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс листопада 2016 p.)
7 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 8 639,41 10 367,29 41 469 160,00 4 000 41 469 160,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс листопада 2016 p.)
8 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 8 639,41 10 367,29 41 469 160,00 4 000 41 469 160,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс листопада 2016 p.)
9 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 8 639,41 10 367,29 41 469 160,00 4 000 41 469 160,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс листопада 2016 p.)
10 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 8 639,41 10 367,29 41 469 160,00 4 000 41 469 160,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс листопада 2016 p.)
11 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 1 980 1 8 639,41 10 367,29 20 527 234,20 1 980 20 527 234,20 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс листопада 2016 p.)
12 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 8 639,41 10 367,29 41 469 160,00 4 000 41 469 160,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс листопада 2016 p.)
13 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 8 639,41 10 367,29 41 469 160,00 4 000 41 469 160,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс листопада 2016 p.)
14 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 8 639,41 10 367,29 41 469 160,00 4 000 41 469 160,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс листопада 2016 p.)
15 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 8 639,41 10 367,29 41 469 160,00 4 000 41 469 160,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс листопада 2016 p.)
16 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 8 639,41 10 367,29 41 469 160,00 4 000 41 469 160,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс листопада 2016 p.)
17 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 8 639,41 10 367,29 41 469 160,00 4 000 41 469 160,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс листопада 2016 p.)
18 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 8 639,41 10 367,29 31 101 870,00 3 000 31 101 870,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс листопада 2016 p.)
19 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 1 900 1 8 639,41 10 367,29 19 697 851,00 1 900 19 697 851,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс листопада 2016 p.)
20 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» 4 000 1 8 639,41 10 367,29 41 469 160,00 4 000 41 469 160,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс листопада 2016 p.)
21 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» 4 000 1 8 639,41 10 367,29 41 469 160,00 4 000 41 469 160,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс листопада 2016 p.)
22 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» 4 000 1 8 639,41 10 367,29 41 469 160,00 4 000 41 469 160,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс листопада 2016 p.)
23 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» 4 000 1 8 639,41 10 367,29 41 469 160,00 4 000 41 469 160,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс листопада 2016 p.)
24 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» 3 000 1 8 639,41 10 367,29 31 101 870,00 3 000 31 101 870,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс листопада 2016 p.)

25 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 4 000 1 8 639,41 10 367,29 41 469 160,00 4 000 41 469 160,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ДППН НЗП «Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ «Борис-
лавнафтогаз» (Ресурс листопада 2016 p.)

26 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 4 000 1 8 639,41 10 367,29 41 469 160,00 4 000 41 469 160,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ДППН НЗП «Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ «Борис-
лавнафтогаз» (Ресурс листопада 2016 p.)

27 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 1 930 1 8 639,41 10 367,29 20 008 869,70 1 930 20 008 869,70 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ДППН НЗП «Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ «Борис-
лавнафтогаз» (Ресурс листопада 2016 p.)

28 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 4 000 1 8 639,41 10 367,29 41 469 160,00 4 000 41 469 160,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс листопада 2016 p.)
29 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 4 000 1 8 639,41 10 367,29 41 469 160,00 4 000 41 469 160,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс листопада 2016 p.)
30 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 4 000 1 8 639,41 10 367,29 41 469 160,00 4 000 41 469 160,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс листопада 2016 p.)
31 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 4 000 1 8 639,41 10 367,29 41 469 160,00 4 000 41 469 160,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс листопада 2016 p.)
32 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 2 540 1 8 639,41 10 367,29 26 332 916,60 2 540 26 332 916,60 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс листопада 2016 p.)

33 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 3 000 1 8 639,41 10 367,29 31 101 870,00 3 000 31 101 870,00 по трубопроводам:ПАТ «Укрнафта» на ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» знах. ТП ДППН «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 
(Ресурс листопада 2016 p.)

34 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 2 600 1 8 639,41 10 367,29 26 954 954,00 2 600 26 954 954,00 по трубопроводам:ПАТ «Укрнафта» на ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» знах. ТП ДППН «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 
(Ресурс листопада 2016 p.)

35 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 2 500 1 8 639,41 10 367,29 25 918 225,00 2 500 25 918 225,00 по трубопроводам:філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП ЦППН і Г НГВУ «Полтаванафтогаз» (Ресурс грудня 2016 p.)
36 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 2 400 1 8 639,41 10 367,29 24 881 496,00 2 400 24 881 496,00 по трубопроводам:філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП ЦППН і Г НГВУ «Полтаванафтогаз» (Ресурс грудня 2016 p.)
37 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 2 000 1 8 639,41 10 367,29 20 734 580,00 2 000 20 734 580,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс грудня 2016 p.)
38 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 8 639,41 10 367,29 41 469 160,00 4 000 41 469 160,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс грудня 2016 p.)
39 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 8 639,41 10 367,29 41 469 160,00 4 000 41 469 160,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс грудня 2016 p.)
40 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 8 639,41 10 367,29 41 469 160,00 4 000 41 469 160,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс грудня 2016 p.)
41 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 8 639,41 10 367,29 41 469 160,00 4 000 41 469 160,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс грудня 2016 p.)
42 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 8 639,41 10 367,29 41 469 160,00 4 000 41 469 160,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс грудня 2016 p.)
43 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 8 639,41 10 367,29 41 469 160,00 4 000 41 469 160,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс грудня 2016 p.)
44 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 8 639,41 10 367,29 41 469 160,00 4 000 41 469 160,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс грудня 2016 p.)
45 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 2 300 1 8 639,41 10 367,29 23 844 767,00 2 300 23 844 767,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс грудня 2016 p.)
46 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 8 639,41 10 367,29 41 469 160,00 4 000 41 469 160,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс грудня 2016 p.)
47 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 8 639,41 10 367,29 41 469 160,00 4 000 41 469 160,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс грудня 2016 p.)
48 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 8 639,41 10 367,29 41 469 160,00 4 000 41 469 160,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс грудня 2016 p.)
49 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 8 639,41 10 367,29 41 469 160,00 4 000 41 469 160,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс грудня 2016 p.)
50 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 8 639,41 10 367,29 41 469 160,00 4 000 41 469 160,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс грудня 2016 p.)
51 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 8 639,41 10 367,29 41 469 160,00 4 000 41 469 160,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс грудня 2016 p.)
52 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 8 639,41 10 367,29 31 101 870,00 3 000 31 101 870,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс грудня 2016 p.)
53 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 1 200 1 8 639,41 10 367,29 12 440 748,00 1 200 12 440 748,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс грудня 2016 p.)
54 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» 4 000 1 8 639,41 10 367,29 41 469 160,00 4 000 41 469 160,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс грудня 2016 p.)
55 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» 4 000 1 8 639,41 10 367,29 41 469 160,00 4 000 41 469 160,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс грудня 2016 p.)
56 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» 4 000 1 8 639,41 10 367,29 41 469 160,00 4 000 41 469 160,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс грудня 2016 p.)
57 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» 2 650 1 8 639,41 10 367,29 27 473 318,50 2 650 27 473 318,50 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс грудня 2016 p.)

58 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 4 000 1 8 639,41 10 367,29 41 469 160,00 4 000 41 469 160,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ДППН НЗП «Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ «Борис-
лавнафтогаз» (Ресурс грудня 2016 p.)

59 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 4 000 1 8 639,41 10 367,29 41 469 160,00 4 000 41 469 160,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ДППН НЗП «Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ «Борис-
лавнафтогаз» (Ресурс грудня 2016 p.)

60 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 2 350 1 8 639,41 10 367,29 24 363 131,50 2 350 24 363 131,50 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ДППН НЗП «Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ «Борис-
лавнафтогаз» (Ресурс грудня 2016 p.)

61 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 4 000 1 8 639,41 10 367,29 41 469 160,00 4 000 41 469 160,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс грудня 2016 p.)
62 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 4 000 1 8 639,41 10 367,29 41 469 160,00 4 000 41 469 160,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс грудня 2016 p.)
63 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 4 000 1 8 639,41 10 367,29 41 469 160,00 4 000 41 469 160,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс грудня 2016 p.)
64 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 4 000 1 8 639,41 10 367,29 41 469 160,00 4 000 41 469 160,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс грудня 2016 p.)
65 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 2 000 1 8 639,41 10 367,29 20 734 580,00 2 000 20 734 580,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс грудня 2016 p.)

66 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 3 000 1 8 639,41 10 367,29 31 101 870,00 3 000 31 101 870,00 по трубопроводам:ПАТ «Укрнафта» на ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» знах. ТП ДППН «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 
(Ресурс грудня 2016 p.)

67 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 2 800 1 8 639,41 10 367,29 29 028 412,00 2 800 29 028 412,00 по трубопроводам:ПАТ «Укрнафта» на ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» знах. ТП ДППН «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 
(Ресурс грудня 2016 p.)

68
ПАТ «Укрнафта»  

НГВУ  
«Чернігівнафтогаз»  

СД №35/4
3 000 1 8 639,41 10 367,29 31 101 870,00 3 000 31 101 870,00 По трубопроводу ПАТ «УН» з подальшим відвантаженням по залізниці зі ст.Прилуки (Ресурс листопада-грудня 2016 p.)

69
ПАТ «Укрнафта»  

НГВУ  
«Чернігівнафтогаз»  

СД №35/4
2 200 1 8 639,41 10 367,29 22 808 038,00 2 200 22 808 038,00 По трубопроводу ПАТ «УН» з подальшим відвантаженням по залізниці зі ст.Прилуки (Ресурс листопада-грудня 2016 p.)

70
ПрАТ «Галс-К  

Угода про спільну  
діяльність»

300 1 8 639,41 10 367,29 3 110 187,00 300 3 110 187,00 По трубопроводу ПАТ «УН» з подальшим відвантаженням по залізниці зі ст.Прилуки (Ресурс грудня 2016 p.)

71
ПрАТ «Галс-К  

Угода про спільну  
діяльність»

500 1 8 639,41 10 367,29 5 183 645,00 500 5 183 645,00 По трубопроводу ПАТ «УТН» (Ресурс грудня 2016 p.)

Загальний обсяг, тонн: 239 450
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 2 482 447 590,50

ПАТ «Укрнафта»
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.

ПАТ «Укрнафта» 
НГВУ  

«Чернігівнафтогаз» 
СД №35/4

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

ПрАТ «Галс-К  
Угода про спільну  

діяльність»

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

Обсяги газового конденсату та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

Поз. Продавець Видобуток 

Обсяг, що 
міститься в 
одному лоті, 

тонн

К-сть  
лотів, 

одиниць

Стартова  
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 9 406,70 11 288,04 16 932 060,00 1 500 16 932 060,00 по трубопроводу:філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП ЦППН і Г НГВУ «Полтаванафтогаз» (Ресурс листопада 2016 p.)
2 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 1 800 1 9 406,70 11 288,04 20 318 472,00 1 800 20 318 472,00 по трубопроводу:філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП ЦППН і Г НГВУ «Полтаванафтогаз» (Ресурс грудня 2016 p.)

Загальний обсяг, тонн: 3 300
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 37 250 532,00

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

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., ознайо-

митись з яким можна на офіційному веб-сайті біржі: www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання заявок: до 18:00 15.11.2016 р., за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1. Довідки за телефоном: (044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської
області (суддя Гаврилов В. А.) викликає в судове засідання
як відповідачів:

Балабанову Яну Василівну, Балабанова Дмитра Костян-
тиновича, Вишнівецьку Галину Василівну.

Цивільна справа № 185/3509/16-ц за позовом ПАТ
«Дельта банк» в особі уповноваженої особи Фонду гаран-
тування вкладів фізичних осіб на ліквідацію AT «Дельта
банк» Кадирова Дмитра Костянтиновича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Останнє місце проживання відповідачів: м. Донецьк.
Судове засідання призначене на 17 листопада 2016 року

о 10.30 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська,
135, каб. 407.

У разі неявки відповідачів у судове засідання справа,
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за їх
відсутністю.

Житомирський районний суд Житомирської області викликає Скри-
нецьку Валентину Сергіївну у судове засідання, що відбудеться о 14 годині
00 хвилин 21 листопада 2016 року за адресою: м. Житомир, вул. Покров-
ська, 90, каб. 16, як відповідача у цивільній справі № 278/1719/16-ц за по-
зовом Скринецького В. Й. про розірвання шлюбу.

В призначений для слухання справи день і час ви маєте право з’явитись
для участі у судовому засіданні.

Готуватись до слухання справи (знайомитись з матеріалами справи, зні-
мати копії, заявляти клопотання про забезпечення доказів (виклик свідків,
витребування письмових доказів) тощо, у випадку прийняття у ній участі,
прошу завчасно до дати, визначеної для слухання справи.

Крім того, повідомляю, що в судове засідання ви повинні надати всі
оригінали документів, якими обґрунтовуєте свої заперечення проти вимог,
або копії цих документів, завірених у встановленому законом порядку у ви-
падку невизнання заявленого позову.

У разі вашого неприбуття в судове засідання, суд розгляне дану справу
у вашу відсутність за наявними в матеріалах справи доказами.

Для входу в приміщення суду ви повинні мати при собі паспорт або
інший документ, що підтверджує особу.

Суддя Є. О. Грубіян

Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська ви-
кликає у судове засідання, яке відбудеться 17 листопада
2016 року о 09.00 годині в приміщенні Дніпровського 
районного суду м. Дніпродзержинська за адресою: Дніпро-
петровська обл., м. Кам’янське (Дніпродзержинськ), 
вул. Тритузна (Петровського), 166, 2 поверх, кабінет №13,
Шершньова Юрія Вікторовича (останнє відоме місце про-
живання: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, 
пр-кт 40-річчя Перемоги, буд.3, кв.28) в якості відповідача
по цивільній справі № 209/656/16-ц за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Шершньова Юрія Вікторовича про стяг-
нення заборгованості.

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 Замкова Я. В.

Старобільський районний суд Луганської
області повідомляє, що 23.09.2016 року було
ухвалено заочне рішення по цивільній справі
431/2605/16-ц за позовом ТОВ «Кредитні ініціа-
тиви» до Скріпнікова Ігоря Васильовича (КД
06013589009) про стягнення боргу, яким задо-
волені позовні вимоги ТОВ «Кредитні ініціа-
тиви», стягнуто 53241 (п’ятдесят три тисячі
двісті сорок одна) гривень 01 копійку та ви-
трати за сплату судового збору.

Рішення може біти оскаржено до Апеляцій-
ного суду Луганської області шляхом подання
апеляційної скарги через Старобільський 
районний суд Луганської області через десять
днів з дня публікації оголошення.

Суддя С. В. Олійник

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Богунової Наталі Василівни
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачка у справі Богунова Наталя Василівна, яка
мешкає за адресою: м. Єнакієве Донецької області, вул. Щер-
бакова, 223-А, викликається на 08.20 годину 15 листопада
2016 року до суду, каб. № 306, для участі у розгляді вказаної
справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачка по-
винна повідомити суд про причини неявки. В разі неявки від-
повідачки відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України справа буде
розглянута за її відсутністю.

Суддя О. М. Павленко

Повістка про виклик обвинуваченого
Тростянецький райсуд Сумської області викликає об-

винуваченого Масалітіна Анатолія Івановича, 13.04.1960
року народження (останнє відоме місце проживання та
перебування: Сумська область, м. Тростянець, вул. Ко-
мінтерну, 42), відносно якого ухвалою Тростянецького
районного суду Сумської області від 21.10.2016 року
було винесено рішення про здійснення спеціального су-
дового провадження, у судове засідання по криміналь-
ному провадженню № 1-кп/588/128/16 за його
обвинуваченням за ч. 1 ст. 110 КК України, яке відбу-
деться о 13.00 год. 15.11.2 016 р. в приміщенні суду за
адресою: Сумська обл., м. Тростянець, вул. Миру, 9.

З моменту опублікування повістки про виклик у засо-
бах масової інформації, обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомлений з її змістом.

У разі неприбуття Масалітіна А.І. до суду за викликом
без поважних причин на нього може бути накладено
грошове стягнення у розмірі від 0,25 розміру мінімаль-
ної зарплати до 2 розмірів мінімальної зарплати, або за-
стосовано привід, здійснено спеціальне судове
провадження.

Обвинувачений має заздалегідь повідомити про не-
можливість з’явитися у судове засідання за викликом.

Суд повідомляє, що захиснику обвинуваченого Маса-
літіна А. І. адвокату Гаврилюк Н. М. направлені проце-
суальні документи, пов’язані з розглядом справи.

Головуючий суддя Линник О. С.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу 2/219/3783/2016 за позовом Ращупкіної Те-
тяни Вікторівни до Ращупкіна Олександра Олександровича
про усунення перешкод у здійсненні права користування та
розпорядження власністю.

Відповідач у справі Ращупкін Олександр Олександрович,
останнє місце реєстрації - Донецька область, м. Бахмут, вул.
Донецька, 1, викликається на 14.11.2016 року о 16.00 годині
до суду, каб. №213, 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
розглядатися в його відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бах-
мут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
2/219/2983/2016 за позовом Поповкіної Лариси Олександрівни
до Поповкіна Ігоря Борисовича, третя особа: Фисенкова (Попов-
кіна) Ольга Ігорівна про визнання особи такою, що втратила
право користування житловим приміщенням.

Відповідач у справі Поповкін Ігор Борисович, останнє місце
реєстрації — Донецька область, м. Бахмут, вул. Івкіна, 32/16, ви-
кликається на 15.11.2016 року о 10.00 годині до суду, каб. 
№ 309, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» до Чернякова Вадима Віталійовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі Черняков Вадим Віталійович, який
мешкає за адресою: м. Єнакієве Донецької області, вул. Ма-
ріупольська, 25, викликається на 08.10 годину 15 листопада
2016 року до суду, каб. № 306, для участі у розгляді вказаної
справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки. В разі неявки відповідача
відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України справа буде розглянута
за його відсутності.

Суддя О. М. Павленко

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) роз-
глядається адміністративна справа (236/835/16-а) за
позовом Остапенко Алли Олександрівни до Управ-
ління Пенсійного фонду України в місті Харцизьку
Донецької області про визнання дій протиправними.

Позивач Остапенко А. О. викликається до каб. 
№ 6 суду на 14 листопада 2016 року о 09 годині 00
хвилин, для участі у розгляді справи по суті.

У разі повторної неявки позивача, справу буде за-
лишено без розгляду.

Суддя Бєлоусов А. Є.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова,
157) розглядає цивільну справу № 233/3756/16-ц за позовом
Лисенко Л. М. до Лисенка М. В. про розірвання шлюбу.

Відповідач у справі Лисенко Микола Володимирович,
19.12.1966 р.н., останнє відоме місце проживання якого: 
с. Христофорівка Антрацитівського району Луганської об-
ласті, вул. Степна, буд. 22, викликається до суду на 16 лис-
топада 2016 року о 08.00 годині, каб. № 15, для участі у
розгляді справи по суті.

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

Суддя О. С. Малінов

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає у судове засідання як відповідача по справі за позо-
вом Сінєльнік Олени Олександрівни про розірвання
шлюбу, яке відбудеться 15.11.2016 року о 08.00:

- Сінєльнік Олександр Григорович, 15.10.1982 р.н., ос-
таннє відоме зареєстроване місце проживання (перебу-
вання): Луганська обл., Станично-Луганський р-н, 
с. Олександрівка.

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

Суддя Г. В. Булгакова

Попаснянський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Таранець Сергія Володимировича,
який зареєстрований за адресою: Луганська область, 
м. Попасна, вул. Артемівська, буд. 3, кв. 32, у судове за-
сідання по цивільній справі за № 423/2226/16-ц за позо-
вом Таранець Олександри Євгеніївни до Таранець Сергія
Володимировича про надання дозволу на тимчасовий
виїзд за кордон дитини без згоди батька, що відбудеться
14 листопада 2016 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні
суду за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Су-
ворова, 6, каб. № 7.

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

Суддя А. В. Архипенко

Троїцький районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача в судове засідання Соколовську
Юлію Русланівну в справі № 433/1814/16-ц-
2/433/1013/16 за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Со-
коловської Юлії Русланівни про стягнення
заборгованості.

Засідання відбудеться 14 листопада 2016 року 
о 10 год. 30 хв. за адресою: Луганська область, 
смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Суський О. І.

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської об-
ласті від 11.07.2016 року прийнято до провадження обвину-
вальний акт, внесений до Єдиного державного реєстру
досудових розслідувань за № 22014130000000155 відносно
Захарової Ксенії Олексіївни у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ст. 110 ч. 2 КК України.

До суду як обвинувачена викликається Захарова Ксенія
Олексіївна у попереднє судове засідання, яке відкладено на
14 листопада 2016 року о 15 годині 00 хвилин та відбудеться
у приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Бі-
ловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення обвинувачена вважа-
ється повідомленою про дату, час та місце слухання справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя Є. О. Соболєв

Троїцький районний суд Луганської області викликає
як відповідача в судове засідання Погребняка Олексан-
дра Григорійовича в справі № 433/1429/16-ц-
2/433/853/16 за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Погребняка Олександра Григорійовича про стягнення за-
боргованості.

Засідання відбудеться 14 листопада 2016 року о 10
год. 00 хв. за адресою: Луганська область, смт Троїцьке,
вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Суський О. І.

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає Савицьку Валентину Степанівну та Савицького
Валерія Павловича, проживаючих за адресою: вул. Шо-
сейна, 5/17, с. Бокове-Платове, Антрацитівський район,
Луганської області як відповідачів у судове засідання по
цивільній справі № 2/431/1381/16р., за позовом ПАТ
«Дельта Банк» про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, яке відбудеться 15 листопада 2016 року
о 08 годині 50 хв. в приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38а.

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

Суддя В. Ю. Колядов

Біловодський районний суд Луганської області викликає
у судове засідання відповідачів по справах за позовом ПАТ
«Альфа-Банк» про стягнення заборгованості, яке відбу-
деться 15.11.2016 року о 08.00:

- Москвіну Клавдію Григоріївну, 11.11.1955 р.н., останнє
відоме зареєстроване місце проживання (перебування): 
Луганська обл.,  м. Свердловськ;

- Черепахіну Наталію Вікторівну, 05.06.1988 р.н., останнє
відоме зареєстроване місце проживання (перебування): 
Луганська обл., смт Станично-Луганське.

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

Суддя Г. В. Булгакова

Біловодський районний суд Луганської області викликає
у судове засідання відповідачів по справі за позовом ПАТ
КБ «Правекс-Банк» про стягнення заборгованості, яке від-
будеться 15.11.2016 року о 08.00:

- Лаптєва Станіслава Геннадійовича, 17.07.1978 р.н., ос-
таннє відоме зареєстроване місце проживання (перебу-
вання): Луганська обл., с. Благівка;

- Лаптєва Геннадія Геннадійовича, 16.04.1985 р.н., ос-
таннє відоме зареєстроване місце проживання (перебу-
вання): Луганська обл., с. Благівка.

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

Суддя Г. В. Булгакова

Рубіжанський міський суд Луганської області викликає як відповідача Єфре-
мова Євгена Петровича, по цивільній справі № 425/3168/16-ц; 2/425/827/16 за по-
зовом Єфремової Олени Олександрівни до Єфремова Євгена Петровича, третя
особа: Служба в справах дітей Сєвєродонецької міської ради про надання дозволу
на перетинання кордону України дитиною разом з матір’ю без згоди батька, у су-
дове засідання, яке відбудеться 15 листопада 2016 року о 08 год. 40 хв. в примі-
щенні Рубіжанського міського суду.

У разі неявки відповідача у судове засідання, суд розглядатиме справу без
вашої участі згідно ст. 169 Цивільно-процесуального кодексу України.

Адреса суду: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.
Суддя О. Л. Овчаренко

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за ад-
ресою: Луганська область, м. Сватове, пл.50-річчя Перемоги, 34, ви-
кликає Антіпову Олену Іванівну, як відповідача в судове засідання по
цивільній справі № 426/895/16-ц за позовною заявою Антіпова Сергія
Геннадійовича до Антіпової Олени Іванівни про розірвання шлюбу, що
відбудеться 14 листопада 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 О. М. Попова

Старобільський районний суд Луганської області викликає Бердецького
Михайла Юрійовича, який мешкає за адресою: Луганська обл., с. Червона
Поляна, вул. Комсомольська, 103 як відповідача у судове засідання по ци-
вільній справі № 2/431/1500/16р. за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Альфа-Банк» до Бердецького М. Ю. про стягнення заборгованості,
що відбудеться 11 листопада 2016 року о 08 годині 00 хв. в приміщенні суду
за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38.

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

Суддя Олійник С. В.

Підозрюваний Маринець Роман Андрійо-
вич, 04.05.1978 року народження, зареєстро-
ваний за адресою: Закарпатська область, 
м. Тячів, вул. Лазівська, 204, на підставі
ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам не-
обхідно з’явитись о 10 год. 00 хв. 14.11.2016
до кабінету № 77 слідчого відділу УСБУ в За-
карпатській області, до старшого слідчого
слідчого відділу Управління СБ України в За-
карпатській області Коновалова М. О. за ад-
ресою: місто Ужгород, вулиця Довженка, 3,
для повідомлення Вам підозри у криміналь-
ному провадженні № 22016070000000018 за
ознаками вчинення Вами злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, а також для
участі в проведенні слідчих та процесуальних
дій.

Сватівський районний суд Луганської
області, розташований за адресою: Луган-
ська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34, викликає Колос Олену
Валеріївну, як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі № 426/8032/16-ц
за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Колос
Олени Валеріївни про стягнення заборго-
ваності, що відбудеться 16 листопада
2016 року о 12.00 год.

У разі неявки на вказане судове засі-
дання, суд розглядатиме справу без
вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя А. С. Река

Макарівським районним судом Київ-
ської області було винесено заочне рі-
шення від 11.08.2016 року, яким позовні
вимоги Національного банку України в
особі Головного управління Національ-
ного банку України по м. Києву і Київ-
ський області до Тарадайко Наталії
Анатоліївни, третя особа без самостійних
вимог на предмет спору: Публічне акціо-
нерне товариство «Банк Камбіо», про
звернення стягнення на предмет іпотеки
— задоволено.

Суддя А. В. Косенко

Троїцький районний суд Луганської об-
ласті викликає як відповідача у судове за-
сідання Луганську міську раду по справі
№ 433/1486/16-ц за позовом Петренко
Олени Володимирівни до Луганської мі-
ської ради про визначення додаткового
строку для прийняття спадщини.

Засідання відбудеться 11 листопада
2016 року о 09 год. 00 хв. за адресою: Лу-
ганська область, смт Троїцьке, вул. 1-го
Травня, 5а.

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

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Рішенням Макарівського районного суду
Київської області від 23.11.2015 року задо-
волено позов прокурора Макарівського
району Київської області в інтересах дер-
жави в особі Бишівської сільської ради Ма-
карівського району Київської області до
Щербака Анатолія Васильовича, треті особи
без самостійних вимог: Бовенко Раїса Григо-
рівна, Кенарев Едуард Михайлович, Плюта
Галина Михайлівна, Маврічева Кіра Ігорівна,
Маврічева Олександра Федорівна, Маврічев
Олександр Михайлович, Коваль Анатолій Се-
менович, Кривошеін Олександр Григорович,
Чернявська Ніна Вікторівна, Штунь Ольга Іго-
рівна про визнання недійсними державних
актів на землю.

Суддя Н. Б. Мазка

Малиновський районний суд м. Одеси викликає Авджи Адбулкерім

22.03.1984 року народження, як відповідача на 15.11.2016 року на 10

годин 00 хвилин, в цивільній справі за позовом Которобай Тамари Ва-

силівни до Авджи Адбулкерім про позбавлення батьківських прав. Ад-

реса суду: м. Одеса, вул. В. Стуса, буд. 1а, каб. № 214.

Суддя Михайлюк О. А.

Ставінський Олег Ростиславович - начальник відділу у відділі імпор-
тної логістики ДП НВКГ «Зоря» — «Машпроект» запрошується на за-
сідання цехового комітету ППО УМТЗ ДП НВКГ «Зоря» —
«Машпроект» для розгляду питання про розірвання трудового дого-
вору за ч.1 ст. 40 КЗпП України, яке відбудеться «10» листопада 2016
року о 14-00 в будинку заводоуправління ДП НВКГ «Зоря» — «Маш-
проект» каб. 212.

Цехком ППО УМТЗ ДП НВКГ «Зоря» — «Машпроект»

Втрачене свідоцтво
на право власності серія 
САВ №853169, видане 

11 березня 2008 року на ім’я
Тісленко Олександр 

Валерійович Головним 
управлінням житлового 

забезпечення Виконавчого 
органу Київської міської ради,

вважати недійсним.

Ставінському Олегу Ростиславо-
вичу — начальнику відділу у відділі
імпортної логістики ДП НВКГ
«Зоря» — «Машпроект» дата звіль-
нення за скороченням чисельності
штату (ч.1 ст. 40 КЗпП України) пе-
реноситься з 31.10.2016 на
14.11.2016.

Адміністрація ДП НВКГ 
«Зоря» — «Машпроект»
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оголошення
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької

області (суддя О. О. Наумик) викликає в судові засі-
дання, які відбудуться 23 листопада 2016 року за ад-
ресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп.
2, каб. 24, як відповідачів по справах за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційний
банк «Приват Банк» про стягнення заборгованості:

- Чуєву Наталію Олександрівну, 05.09.1961 р.н.,
останнє місце проживання: Донецька область, 
м. Костянтинівка, вул. Октябрська, 284/78, о 08.30
год.;

- Сасіну Ганну Ростиславівну, 13.06.1988 р.н., ос-
таннє місце проживання: 83089, Донецька область,
м. Костянтинівка, вул. Шмідта, 135, о 08.15 год.;

- Мусиєнка Вадима Андрійовича, 85100, Донецька
область, м. Костянтинівка, вул. Леніна, 160, о 08.00
год.

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

У разі неявки відповідачів у судові засідання
справи, згідно з вимогами ЦПК України, може бути
розглянуто за їхньої відсутності.

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська по-
відомляє Прохоренко Валентину Іванівну, що під го-
ловуванням судді Ткаченко Н. В. 22.11.2016 р. о
16.30 годині відбудеться судове засідання по цивіль-
ній справі №201/13308/16ц за позовом ТОВ «Стоун-
Парк» до Прохоренко Валентини Іванівни про
припинення права спільної часткової власності на
11/100 частин домоволодіння та визнання права
власності на 11/100 частин домоволодіння.

Крім того, до зазначеної дати ви можете отримати
в суді копію позовної заяви з додатками, ознайоми-
тись з матеріалами справи, оскільки документи суду
на вашу адресу вручити поштою вам або повнолітнім
членам родини немає можливості через повернення
конверта.

Вам необхідно з’явитися в Жовтневий районний
суд м. Дніпропетровська, розташованого за адре-
сою: м. Дніпро, вул. Паторжинського, буд. 18 а, каб.
17, особисто або направити свого представника з на-
лежно оформленим дорученням.

Додатково роз’яснюємо, що у разі вашої неявки
або неявки вашого представника, справа буде роз-
глянута у вашу відсутність.

Великоновосілківський районний суд Донецької
області в зв’язку з розглядом цивільної справи 
№ 220/1950/16-ц (провадження № 2/220/695/16) за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Зражевського
Віктора Івановича про стягнення заборгованості за
кредитним договором повідомляє, що судове засі-
дання призначено на 16.11.2016 р. на 10.00 год. в
приміщенні суду за адресою: Донецька область, Ве-
ликоновосілківський район, смт Велика Новосілка,
вул. Фонтанна, 21. Суддя Якішина О. М. Суд викли-
кає як відповідача Зражевського Віктора Івановича.
Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки відпові-
дача в судове засідання справу буде розглянуто за
його відсутності.

В зв’язку з розглядом цивільної справи
220/1953/16-ц (провадження 2/220/698/16) за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Брильової Оксани Ві-
таліївни про стягнення заборгованості за кредитним
договором повідомляє, що судове засідання призна-
чено на 16.11.2016 р. на 10 год. 30 хв. в приміщенні
суду за адресою: Донецька область, Великоновосіл-
ківський район, смт Велика Новосілка, вул. Фон-
танна, 21. Суддя Якішина О. М. Суд викликає як
відповідача Брильову Оксану Віталіївну. Явка до суду
є обов’язковою. В разі неявки відповідача в судове
засідання справа буде розглянута за її відсутності.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова,
буд. 39а) розглядає цивільні справи за позовом Това-
риства з обмеженою відповідальністю «ДТЕК Добропіл-
лявугілля» до Адамбаєва Олександра Матякубовича,
Мусаелян Мелкон Робертовича, Білої Галини Олексіївни
про визнання особи такою, що втратила право користу-
вання житловим приміщенням.

Відповідачі:
Адамбаєв Олександр Матякубович, 15.09.1965 року

народження, останнє відоме місце проживання якого: 
м. Добропілля, вул. Першотравнева, 59а, кім. 35;

Мусаелян Мелкон Робертович, 15.02.1983 року на-
родження, останнє відоме місце проживання якого: 
м. Добропілля, вул. Першотравнева, 59а, кім. 25;

Біла Галина Олексіївна, 15.01.1968 року народження,
останнє відоме місце проживання якої: м. Добропілля,
вул. Першотравнева, 59а, кім. 34, викликаються до До-
бропільського міськрайонного суду Донецької області
як відповідачі по цивільних справах.

Судове засідання відбудеться 15.11.2016 року о 10.30
год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область,
м. Добропілля, вул. Банкова, 39А.

У разі неявки відповідачів до суду справу буде вирі-
шено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя С. А. Притуляк
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької

області (85110, м. Костянтинівка Донецької обл., 
пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу 
№ 233/2721/16-ц за позовом Єфанова Ігоря Дмитро-
вича в інтересах Чорної Лілії Юріївни до Глазової Юлії
Василівни про розірвання договору купівлі-продажу
будинку.

Відповідачка в справі - Глазова Юлія Василівна,
17.06.1984 р.н., останнє відоме місце проживання
якої: м. Макіївка Донецької області, вул. Сумська, буд.
51, викликається до суду на 16 листопада 2016 року
о 08.10 годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи
по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпо-
відачка повинна повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя О. С. Малінов

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, м. Бахмут, Донецька область, вул.
Миру, 5) розглядає цивільні справи за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства комерційного банку
«ПриватБанк» до Матвієнко Олени Павлівни, Боль-
шукіної Євгенії Валеріївни, Дітковського Вадима Вік-
торовича про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі 219/7005/2016-ц Матвієнко
Олена Павлівна, 13 листопада 1967 року народ-
ження, проживає за адресою, вказаною в позовній
заяві: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Комуніс-
тична, 12/55, викликається на 16 листопада 2016
року на 09 годину 00 хвилин до суду для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідач по справі 219/7012/2016-ц Большукіна
Євгенія Валеріївна, 04 вересня 1985 року народ-
ження, проживає за адресою, вказаною в позовній
заяві: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Руднична,
69, викликається на 16 листопада 2016 року на 10
годину 00 хвилин до суду для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідач по справі 219/7248/2016-ц Дітківський
Вадим Вікторович, 16 червня 1971 року народження,
проживає за адресою, вказаною в позовній заяві:
Донецька область, м. Єнакієве, вул. Партизанська,
17, викликається на 16 листопада 2016 року на 09
годину 30 хвилин до суду для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачам по даних справах пропонується на-
дати свої заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття відповідачів, вони повинні
повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута у їх відсутність.

Суддя Т. В. Давидовська

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр.
Ломоносова, 157) розглядає цивільні справи за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Гюлялієва Р.А.,
Кир’язієвої Н.М., Шпиньова А.В., Свєташевої І.В. про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі № 233/3772/16-ц — Гюлялієв
Роман Анатолійович, 30.10.1986 р.н., останнє відоме
місце реєстрації якого: м. Дебальцеве Донецької об-
ласті, вул. Курчатова, буд. 11, викликається до суду
на 18 листопада 2016 року о 13.10 годині, каб. № 15,
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачка у справі № 233/3669/16-ц —
Кир’язієва Наталія Михайлівна, 02.01.1972 р.н., ос-
таннє відоме місце реєстрації якої: м. Макіївка До-
нецької області, вул. Сєдова, буд. 103, викликається
до суду на 18 листопада 2016 року о 13.30 годині,
каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач у справі № 233/2948/16-ц — Шпиньов
Андрій Валерійович, 04.07.1981 р.н., останнє відоме
місце реєстрації якого: м. Макіївка Донецької об-
ласті, вул. Богдана Хмельницького, буд. 39, кв. 43,
викликається до суду на 18 листопада 2016 року о
13.50 годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи
по суті.

Відповідачка у справі № 233/3770/16-ц — Свєта-
шева Ірина Вікторівна, 01.02.1966 р.н., останнє ві-
доме місце реєстрації якої: м. Макіївка Донецької
області, вул. Панченка, буд. 1-1А, кв. 245, виклика-
ється до суду на 18 листопада 2016 року о 14.15 го-
дині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. С. Малінов

В провадженні Вільнянського районного суду За-
порізької області  перебуває цивільна справа за по-
зовом ПАТ «Альфа Банк» до Петраш О. М. про
стягнення заборгованості. 

Вільнянський районний суд Запорізької області
викликає Петраш О. М. в судове засідання 18 листо-
пада 2016 року о 13-00 для розгляду цивільної
справи за позовом ПАТ «Альфа Банк» до Петраш 
О. М. про стягнення заборгованості, яке відбудеться
за адресою Вільнянського районного суду Запорізь-
кої  області (Суддя Іванченко М. В.)

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення проти позову та докази на їх підтвердження.
У випадку неявки відповідача в судове засідання та
неповідомлення суду про причини неявки позов
буде розглянутий за його відсутністю за наявними в
матеріалах справи доказами.

Славутський міськрайонний суд Хмельницької об-
ласті (м. Славута, вул. Я. Мудрого, 48 а Хмельниць-
кої обл.) викликає на 10 годину 00 хвилин 24
листопада 2016 року, резервна дата на 10 годину 00
хвилин 30 листопада 2016 року, як відповідача Фур-
мана Андрія Анатолійовича, 13.12.1978 року народ-
ження, по цивільній справі № 682/2041/16-ц за
позовом Уповноваженої особи Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ
«Всеукраїнський акціонерний банк» до Фурмана Ан-
дрія Анатолійовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відпові-
дача справа буде розглядатися за його відсутності
на підставі зібраних по ній доказів. При публікації
оголошення про виклик до суду, відповідач вважа-
ється повідомленим про час і місце розгляду справи.

В.о. голови суду Мацюк Ю. І.

В провадженні судді Бердянського міськрайон-
ного суду Черткової Н. І. знаходяться цивільні
справи за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Альфа Банк» про стягнення заборгованості
за кредитним договором: №310/7137/16-ц до Усі-
кова Юрія Миколайовича; 310/7138/16-ц до Баран-
никова Валерія Володимировича.

Розгляд справ призначено на 16.11.2016 року о
08.00 год., 08.30 годині в приміщенні Бердянського
міськрайонного суду за адресою: м. Бердянськ, вул.
Консульська, 64, каб. 502 Запорізької області, суддя
Черткова Н. І., тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідача Усікова Юрія Мико-
лайовича на 08.00 годину; Баранникова Валерія Во-
лодимировича на 08.30 годину.

У разі неявки відповідачів, справи будуть розгля-
нуті за наявними в них матеріалами.

Білокуракинський районний суд Луганської області 
викликає в судове засідання відповідачів по справі 
№409/2299/16-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» в особі
уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб на ліквідацію AT «Дельта Банк» до Шевченка Сергія
Анатолійовича, Шевченка Анатолія Петровича про стягнення
заборгованості.

Судове засідання відбудеться 17.11.2016 року о 16.00
год. (резервна дата на 01.12.2016 року о 16.00 год.) у залі
суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Шевченка, 2.

Викликаються відповідачі: Шевченко Сергій Анатолійо-
вича, останнє місце реєстрації: м. Луганськ, селище Юві-
лейне, кв-л Ворошилова, буд. 1, кв. 69; Шевченко Анатолій
Петрович, останнє місце реєстрації: м. Луганськ, селище
Ювілейне, кв-л Ворошилова, буд. 1, кв. 69.

У випадку неявки відповідачів справу буде розглянуто за
їхньої відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Ленінський районний суд м. Полтави викликає
відповідача Лобанова Миколу Вікторовича, який за-
реєстрований: 64250, Харківська область, Балаклій-
ський район, смт Червоний Донець, вул. Спортивна,
3, кв. 129, у судове засідання по цивільній справі 
№ 553/4954/14ц, провадження № 2/553/1138/2016 за
позовом Публічного акціонерного товариства
«Дельта Банк» до Лобанова Миколи Вікторовича про
звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом пе-
редачі у власність AT «Дельта Банк», яке відбудеться
22 листопада 2016 року о 13 годині 00 хвилин у при-
міщенні Ленінського районного суду м. Полтави по
вул. А. Кукоби, 37.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки, справу
буде розглянуто за вашої відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про при-
чини неявки в судове засідання.

Суддя Н. І. Крючко

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті розглядає цивільну справу за позовом ПАТ
«Укрсоцбанк» до Востреліна Сергія Миколайовича,
Востреліної Світлани Володимирівни про стягнення
заборгованості.

Відповідачі по справі: Вострелін Сергій Миколайо-
вич та Востреліна Світлана Володимирівна (останнє
відоме місце реєстрації відповідачів: 86500, До-
нецька обл., м. Бахмут, вул. Ювілейна, 77/62).

Відповідачі викликаються на 15.11.2016 року о
09.30 годині до суду, каб. 204, для участі в розгляді
справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідачі повинні повідомити суд про причину не-
явки, інакше справа буде розглянута за їхньої від-
сутності.

Суддя Медінцева H. M.

Подільський районний суд м. Києва повідомляє
Прокопова Андрія Сергійовича та Прокопова Сергія
Васильовича, що судове засідання у справі за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «ОТП
Банк» до Прокопова С. В., Прокопова А. С. про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором від-
будеться в приміщенні Подільського районного суду
м. Києва (м. Київ, вул. Хорива, 21, зал с.з. № 6) під
головуванням судді Васильченка О. В. 25 листопада
2016 року о 09 год. 00 хв.

Ваша явка або явка вашого представника обов’яз-
кова. Представник повинен мати при собі довіре-
ність та документ, що посвідчує його особу.

У разі неявки в судове засідання без поважних
причин, справа буде розглянута за вашої відсутності
на підставі наявних у ній доказів.

Білокуракинський районний суд Луган-
ської області повідомляє, що 30.12.2015
року було винесено рішення по цивільній
справі за позовом Кубленко Катерини Ана-
толіївни до Кубленка Сергія Олександровича
про розірвання шлюбу, яким позовні вимоги
задоволено у повному обсязі.

Суддя О. Ю. Максименко

Втрачені документи:
1. Паспорт, серія КЕ № 115291

2. Закордонний паспорт, 
серія ЕТ 007174, 

видані на Чумаченка О.Л., 
вважати недійсними 

з 01.11.2016 р.

26.10.2016 p. Голосіївським районним
судом м. Києва ухвалено заочне рішення по
справі №752/8521/16-ц за позовом Мур Єв-
генії Радомирівни до Мур III Джон Крістіан
про розірвання шлюбу. Позовні вимоги за-
доволено. Шлюб, зареєстрований між Мур
Є. Р. та Мур III Д. К., розірвано.

Суддя С. В. Ладиченко

Спадкоємцю 
Степаненко Лілії Леонідівни,

08.01.1969 р.н., необхідно з’явитися 
до приватного нотаріуса ХМНО 

Харченко Л. Л. за адресою: 61121, 
м. Харків, пр. Тракторобудівників, 142,
кв. 219, для оформлення спадщини.

Втрачене посвідчення судноводія 
малого/маломірного судна, виданого 

Державною інспекцією України з безпеки 
на морському та річковому транспорті 
м. Одеси на ім’я Кулькіна Олександра 

Олексійовича, 3 квітня 1953 року народження,
Протокол № 29/ОД-13 від 10.10.2013, 

вважати недійсним.

Броварський міськрайонний суд Київської області викликає як від-
повідача Тімоніна Михайла Анатолійовича у справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Фідобанк» до Латишевої Юлії
Миколаївни, Тімоніна Михайла Анатолійовича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором.

Розгляд справи призначено на 28 листопада 2016 року о 14 год. 00
хв. та на 20 грудня 2016 року о 14 год. 00 хв. у приміщенні Бровар-
ського міськрайонного суду Київської області за адресою: місто Бро-
вари, вулиця Грушевського, 2, каб. № 206.

Суддя Дутчак І. М.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як відповідача
Паламарчука Ігоря Володимировича (Луганська область, м. Кадіївка, вул.
Ціолковського, 15) по цивільній справі №428/10434/16-ц за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» м. Київ до Паламарчука
Ігоря Володимировича про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром, у судове засідання, яке відбудеться 18 листопада 2016 року о 08.20
год. у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк,
бул. Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане судове засідання суд роз-
глядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. О. Юзефович

Новопсковський районний суд Луганської області викликає Балмакова
Олександра Володимировича як відповідача в судове засідання для роз-
гляду цивільної справи ЄУ №420/1870/16-ц (провадження №2/420/913/16)
за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Балмакова Олександра Володимировича
про стягнення заборгованості, яке відбудеться 22 листопада 2016 року о 09
год. 00 хв. (резервна дата судового засідання 28 листопада 2016 року о 08
год. 30 хв.) у приміщенні Новопсковського районного суду за адресою: вул.
Українська, 28, смт Новопсков Луганської області.

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

Суддя Д. С. Тарасов
Деснянський районний суд м. Києва викликає як відповідачів: Цим-

бал Світлану Вадимівну, Цимбала Валерія Миколайовича, Цимбала
Ігоря Валерійовича, які зареєстровані за адресою: м. Київ, вул. Курча-
това, 20, кв. 38, у судове засідання, яке призначене на 19.12.2016 року
о 15 год. 15 хв., для розгляду справи за позовом ПАТ «Всеукраїнський
акціонерний банк» до Цимбал С. В., Цимбала В. М., Цимбала І. В. про
звернення стягнення на предмет іпотеки. Адреса суду: м. Київ, пр. Мая-
ковського, 5-в, каб. 34.

Суддя Грегуль О. В.

Оболонський районний суд м. Києва викликає як відповідача Май-
бороду Євгена Сергійовича (місце проживання: АР Крим, с. Микола-
ївка, вул. Південна, 38, кв. 29) по цивільній справі №2/756/4247/16 за
позовом ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» до Май-
бороди Є. С. про стягнення заборгованості в судове засідання на
05.12.2016 року о 14.30 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 23.
Наслідки неявки передбачені ст. 169 ЦПК України.

Суддя М. М. Маринченко

Долинський районний суд Івано-Франківської області викликає
Шийку Івана Петровича як відповідача у цивільній справі 
№ 343/1811/16-ц року за позовом Рудька Руслана Ігоровича до Шийки
Івана Петровича про стягнення матеріальної шкоди.

Розгляд справи відбудеться 17.11.2016 року о 09.00 год. у примі-
щенні суду за адресою: м. Долина, вул. Обліски, 115 Івано-Франків-
ської області.

У випадку неявки відповідача, справу буде розглянуто у заочному
порядку.

Суддя Монташевич С. М.



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

15

оголошення
www.ukurier.gov.ua9 листопада 2016 року, середа, № 210

Харківський районний суд Харківської області викли-
кає Кіріченка Леоніда Олександровича в судове засі-
дання, призначене на 24.11.2016 року о 09.00 годині по
справі за позовом ПАТ «Національна акціонерна стра-
хова компанія «Оранта» в особі Харківської обласної ди-
рекції ПАТ «HACК «Оранта» до Кіріченка Леоніда
Олександровича про відшкодування шкоди в порядку
регресу.

У разі неявки відповідача в судове засідання, непові-
домлення про поважність причин неявки та ненадання
заяви про розгляд справи у його відсутність справа буде
розглянута у порядку заочного розгляду.

Суддя Т. В. Бобко

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача в судове засідання Шелегеда
Андрія Олексійовича по справі № 433/1705/16-ц за
позовом Моторного (транспортного) страхового
бюро України до Шелегеда Андрія Олексійовича про
відшкодування в порядку регресу витрат, пов’язаних
з виплатою страхового відшкодування.

Засідання відбудеться 18 листопада 2016 року 
о 09 год. 30 хв. за адресою: Луганська область, 
смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (суддя Гаврилов В. А.) викликає в судове
засідання відповідача Гаденка Романа Олександровича,
цивільна справа № 185/7849/16-ц за позовом Гаденко
Яни Володимирівни про розірвання шлюбу.

Останнє місце проживання відповідача: м. Донецьк.
Судове засідання призначене на 16 листопада 2016

року о 08.45 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніп-
ровська, 135, каб. 407.

У разі неявки відповідача у судове засідання справа,
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута
за його відсутністю.

Старобільський районний суд Луганської області викли-
кає Коваленка Валерія Юрійовича, який мешкає за адресою:
Луганська обл., м. Антрацит, вул. Пархоменка, буд. 3, кв. 5,
як відповідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 431/4599/16 р., провадження №2/431/1435/16 за позовом
ТОВ «Порше Мобіліті» до Коваленка В.Ю. про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, яке відбудеться 14
листопада 2016 року о 08 год. 00 хв. у приміщенні суду за
адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру
(Пролітарська), 38-«а».

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

Суддя Олійник С. В.

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача Серебренікова Романа Павловича для
участі в цивільній справі за позовом ПАТ «Альфа-Банк»
про стягнення заборгованості за кредитним договором,
яка відбудеться 15 листопада 2016 року о 16.00 годині
в 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 слу-
хання справи. У разі неявки суд розглядатиме справу без
вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. А. Карягіна

Приазовський районний суд Запорізької області
викликає в судове засідання, яке відбудеться 15 лис-
топада 2016 року о 09.00 годині в приміщенні При-
азовського районного суду Запорізької області за
адресою: Запорізька область, смт Приазовське вул.
Пушкіна, 5, Радалова Миколу Олексійовича (останнє
відоме місце реєстрації: Запорізька обл., Приазов-
ський р-н, с. Георгіївка, вул. Річна, буд. 8) як відпо-
відача по цивільній справі № 325/1189/16-ц за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Радалова Миколи
Олексійовича про стягнення заборгованості.

Суддя Апалькова О. М.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, 
м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39а) розглядає
цивільну справу № 227/3617/16-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «УКРГАЗПРОМБАНК» до Кузнецова Юрія Володими-
ровича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач Кузнецов Юрій Володимирович, 11 лютого 1971 року
народження, останнє відоме місце проживання якого: Донецька обл.,
м. Харцизьк, вул. Краснознаменська, 75/76, викликається до Добро-
пільського міськрайонного суду Донецької області, як відповідач по
цивільній справі.

Судове засідання відбудеться 14.11.2016 року о 10.10 год. у при-
міщенні суду за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Ра-
дянська, 39А.

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

Суддя С. А. Притуляк

Старобільський районний суд Луганської області викли-
кає Олександрову Світлану Валентинівну, яка мешкає за ад-
ресою: Луганська обл., м. Антрацит, вул. Пархоменка, буд.
3, кв. 5, як відповідача в судове засідання по цивільній
справі № 431/4599/16 р., провадження №2/431/1435/16 за
позовом ТОВ «Порше Мобіліті» до Олександрової C. B. про
стягнення заборгованості за кредитним договором, яке від-
будеться 14 листопада 2016 року о 08 год. 00 хв. у примі-
щенні суду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ,
вул. Миру (Пролітарська), 38-«а».

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

Суддя Олійник С. В.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області
повідомляє Щеглова Дмитра Сергійовича, мешканця
міста Кадіївки (Стаханова) Луганської області, про
ухвалення заочного рішення від 25 серпня 2016 року
по справі № 428/4304/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоц-
банк» про стягнення заборгованості.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що
його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, яку
може бути подано протягом десяти днів з дня отри-
мання його копії.

Суддя Д. Б. Баронін

Андрушівський районний суд Житомирської області ви-
кликає Рокитенець Марію Іванівну, яка проживає за адре-
сою: Житомирська область, Андрушівський район, 
с. Городківка, вул. Радянська, №3, як відповідачку по ци-
вільній справі № 272/664/15-ц, провадження №2/272/470/16
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Рокитенець Марії Іва-
нівни про стягнення заборгованості. Судовий розгляд
справи призначений на 23.11.2016 року о 14 год. 00 хв. у
приміщенні суду за адресою: м. Андрушівка, вул. Зазулін-
ського, 13, Житомирська область.

В разі неявки відповідачки в судове засідання на вказа-
ний час, або неповідомлення про причини неявки, справа
буде розглянута за її відсутності за наявними в ній матеріа-
лами та доказами.

Суддя В. В. Карповець

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Харламова Олександра Анатолі-
йовича у судове засідання для розгляду цивільної
справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Харламова
Олександра Анатолійовича про стягнення заборгова-
ності, яке відбудеться 14 листопада 2016 року о 08 год.
00 хв. (резервна дата судового засідання 22 листопада
2016 року о 08 год. 00 хв.) в приміщенні Новопсков-
ського районного суду за адресою: вул. Українська, 28,
смт Новопсков Луганської області.

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

Суддя О. С. Стеценко

Ружинський районний суд Житомирської області
викликає як відповідача Маковецького Володимира
Сергійовича, останнє відоме місце реєстрації якого:
с. Березянка Ружинського району Житомирської об-
ласті, у судове засідання, яке призначене на 14 го-
дину 15 хвилин 28 листопада 2016 року, для
розгляду справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Маковецького Володимира Сергійовича про стяг-
нення заборгованості.

Адреса суду: вул. О. Бурди, 37, смт Ружин, Жито-
мирська область.

Суддя В. М. Нейло

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області
викликає в судове засідання на 18.11.2016 р. о 08.30 год.
за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ,
вул. Дружби народів, 3-А, до судді Савіна О. І. відпові-
дачів: Сагуна Олександра Васильовича, Сагун Олену Ва-
леріївну, Бельшина Юрія Миколайовича у цивільній
справі № 486/703/15-ц за позовною заявою Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «ПРАВЕКС-
БАНК» до Сагуна Олександра Васильовича, Сагун Олени
Валеріївни, Бельшина Юрія Миколайовича про стяг-
нення боргу за кредитним договором.

В разі неявки відповідачів, справу буде розглянуто без
їхньої участі за наявними в ній доказами.

Суддя О. І. Савін

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жов-
тня), 4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укр -
соцбанк» до Рижих Наталії Миколаївни про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Відповідачка
по справі Рижих Наталія Миколаївна (зареєстрована за
адресою: м. Донецьк, вул. Арктична, 22), викликається
на 5 грудня 2016 року о 09.00 год. до суду, каб. № 7, для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відпові-
дачка повинна повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя В. В. Андреєв

Оріхівським районним судом Запорізької області
розглядається цивільна справа за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Коновалова Олександра Олексійо-
вича про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором. Справа призначена слуханням на 09 годину
00 хвилин 15 листопада 2016 року за адресою:
70500, Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Чумацька 23.
У разі неявки відповідача справа буде розглянута у
його відсутність. 

Суддя Щербань Л. С.

Городищенський районний суд Черкаської області
повідомляє, що 28 листопада 2016 року о 08 годині
30 хвилин призначено розгляд цивільної справи за
позовом Артеменко Тетяни Станіславівни до Биш-
ляги Івана Івановича про розірвання шлюбу.

Бишляга Іван Іванович викликається в судове за-
сідання як відповідач. Явка до суду обов’язкова. В
разі неявки останнього, справу буде розглянуто за
його відсутності за наявними в ній матеріалами.

Адреса суду: вул. 1 Травня, 9, м. Городище, Чер-
каська область, 19500.

Суддя В. О. Черненко

Харківський районний суд Харківської області ви-
кликає Рябенко Ганну Іванівну як відповідачку у су-
дове засідання, по справі за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «ПРИ-
ВАТБАНК» до Рябенко Ганни Іванівни про стягнення
заборгованості, яке відбудеться 15.11.2016 року о
10.00 год. в приміщенні Харківського районного
суду Харківської області каб. 16 (смт Покотилівка,
вул. Сковороди, 18).

Явка обов’язкова, при неявці відповідачки справа
буде розглянута за її відсутності.

Суддя Я. А. Шинкарчук

Вінницький міський суд Вінницької області викли-
кає як відповідача Вандоляка Павла Валерійовича
останнє відоме місце реєстрації: м. Вінниця, вул. Ке-
лецька, 86/42 в судове засідання, яке відбудеться 15
листопада 2016 року о 09 год. 15 хв. під головуван-
ням судді Гуменюка К.П. (зал с/з № 31, вул. Грушев-
ського, 17, м. Вінниця), у цивільній справі 
№ 127/16455/16-ц за позовом ТОВ «Кредитні ініціа-
тиви» до Вандоляка Павла Валерійовича про стяг-
нення заборгованості.

У випадку неявки в судове засідання, справа буде
розглянута без участі відповідача.

Суддя К. П. Гуменюк

У Подільському районному суді м. Києва 14 листо-
пада 2016 року о 14 год. 30 хв. під головуванням судді
Богінкевич C. M. буде розглядатись цивільна справа за
позовом Подільської районної в м. Києві державної ад-
міністрації до Білогурової Ольги Володимирівни, Білогу-
рова Віктора Вікторовича, Білогурова Віктора Івановича
та неповнолітніх Білогурової Марії Вікторівни, Білогу-
рова Богдана Вікторовича, Білогурової Поліни Вікто-
рівни, в інтересах яких діють батьки Білогуров В. В. та
Білогурова О. В., третя особа: Приватне підприємство
«Конвалія-Нерухомість» про виселення.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) у судове
засідання обов’язкова.

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає
Макрі Арканджело, який проживає за адресою: вул.
Острая Могіла, б. 147, кв. 13, м. Луганськ, Луганської
області, як відповідача в судове засідання по цивіль-
ній справі № 426/7167/16-ц за позовом Домну Надії
Іванівни до Макрі Арканджело про розірвання шлюбу,
що відбудеться 18 листопада 2016 року о 14.30 год.

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

Суддя В. О. Половинка

У провадженні Бердянського міськрайонного суду 
Запорізької області знаходиться цивільна справа 
№ 310/7317/16-ц за позовом ПАТ «АБ «Експрес-Банк»
до Склярова О. С. про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 23.11.2016 року о
13.00 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Консульська, 64, зала судового засідання 411.

Суд викликає Склярова Олексія Сергійовича як відпо-
відача.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відпові-
дача у судове засідання справа буде розглянута за на-
явними матеріалами.

Суддя Полянчук Б. І.

Южноукраїнський міський суд Миколаївської об-
ласті викликає в судове засідання на 24 листопада
2016 року на 08 годину 30 хвилин за адресою: Ми-
колаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби
Народів, 3-А, до судді Савіна О. І. як відповідача Се-
вернюка Руслана Івановича по цивільній справі за
позовною заявою ТОВ «Кредитні ініціативи» про
стягнення заборгованості.

В разі неявки відповідача Севернюка Руслана Іва-
новича справу буде розглянуто за його відсутності.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до
Звєрєва Сергія Володимировича про стягнення забор-
гованості.

Відповідач Звєрєв Сергій Володимирович виклика-
ється до каб. № 18 суду на 15 листопада 2016 року на
08 годину 15 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідача, справа
буде розглянута у його відсутності за наявними дока-
зами.

Суддя Бікезіна О. В.

В провадженні Шевченківського районного суду 
м. Києва знаходиться цивільна справа № 761/32814/16-ц
за позовом Гречка Олега Сергійовича до Гречко Анни
Юріївни про розірвання шлюбу.

Розгляд зазначеної справи призначено на
08.12.2016 р. о 08.30 год. в Шевченківському 
районному суді м. Києва. Шевченківський районний
суд міста Києва викликає Гречко Анну Юріївну (ос-
таннє відоме місце проживання: 04119, м. Київ, вул.
Мельникова, буд. 36/1, кв. 308) як відповідача.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки справа
буде розглядатися за наявними у справі доказами.

Суддя В. М. Маліновська

Миколаївський районний суд Миколаївської області
повідомляє відповідача Хижняка Олександра Миколайо-
вича, останнє відоме місце проживання якого: с. Ст. Бог-
данівка, вул. Садова, 10, Миколаївського району,
Миколаївської області про дату слухання цивільної
справи за позовом ТОВ «Порше мобіліті» до Хижняка О. М.,
Швець С. О. про стягнення заборгованості, яке відбу-
деться 29.11.2016 року о 14 годині 30 хвилин у примі-
щенні Миколаївського районного суду Миколаївської
області за адресою: м. Миколаїв, вул. Веселинівська, 43.

У разі чергової неявки відповідача, справа буде роз-
глянута за його відсутності.

Суддя Карікова Л. В.

Херсонський міський суд Херсонської області по-
відомляє, що 21.11.2016 р. о 08.30 год. в приміщенні
суду, за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського,
6/29, каб. № 410, відбудеться слухання цивільної
справи за позовом Шляховської Світлани Василівни
до Наутової Ольги Михайлівни, Наутової Юлії Воло-
димирівни про визнання осіб такими, що втратили
право користування житловим приміщенням.

Просимо відповідачів Наутову Ольгу Михайлівну,
Наутову Юлію Володимирівну з’явитися до суду на
вказані дату і час. У випадку неявки відповідачів
справа буде розглянута у їх відсутність.

Суддя О. Й. Ігнатенко

Кузнецовський міський суд Рівненської області викликає
Макшанова Яна Валерійовича, останнє відоме місце прожи-
вання якого значиться Рівненська область, м. Вараш, м-н
Будівельників, буд. № 16/1, кв. № 16 як відповідача по справі
зa позовом публічного акціонерного товариства «Комерцій-
ний банк «ПриватБанк» до Макшанова Яна Валерійовича
про стягнення заборгованості, яка призначена до розгляду
на 25 листопада 2016 року о 09-00 год. в приміщенні Куз-
нецовського міського суду Рівненської області за адресою:
34400, м. Вараш, мн. Будівельників, 3.

У разі неявки до суду, відповідач повинен повідомити
суду причини неявки, інакше справа буде розглянута у його
відсутності на підставі наявних в справі доказів.

Суддя Ковтунович М. І.

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає Лимарева Володимира Петровича як відповідача
у судове засідання для розгляду цивільної справи 
ЄУ № 420/1868/16-ц (провадження № 2/420/912/16) за
позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Лимарева Володимира
Петровича про стягнення заборгованості, яке відбу-
деться 14 листопада 2016 року о 08 год. 00 хв. (резервна
дата судового засідання 21 листопада 2016 року о 08
год. 15 хв.) в приміщенні Новопсковського районного
суду за адресою: вул. Українська, 28, смт Новопсков, Лу-
ганської області.

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

Суддя Д. С. Тарасов

Білокуракинський районний суд Луганської області 
викликає в судове засідання відповідача по справі 
№ 409/2266/16-ц за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Кондра-
чука Дмитра Олександровича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 16.11.2016 року о 16.00
(резервна дата на 30.11.2016 року о 16.00 год.) в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шев-
ченка, 2.

Викликається як відповідач Кондрачук Дмитро Олексан-
дрович, останнє місце реєстрації: вул. Некрасова буд. 22, кв.
24, м. Лутугине Луганської області.

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

Суддя Максименко О. Ю.

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) роз-
глядається цивільна справа за позовом ПАТ
«АКЦЕНТ-БАНК» до Коровкіної Тетяни Павлівни про
стягнення заборгованості.

Відповідач Коровкіна Тетяна Павлівна викликається
до каб. № 18 суду на 15 листопада 2016 року на 08 го-
дину 30 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідача,
справа буде розглянута у її відсутності за наявними
доказами.

Суддя Бікезіна О. В.

Харківський районний суд Харківської області ви-
кликає Присяжного Олександра Михайловича як від-
повідача у судове засідання по справі за позовом
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕР-
ЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» до Присяжного Олек-
сандра Михайловича про стягнення заборгованості,
яке відбудеться 16.11.2016 року о 10-00 год. в при-
міщенні Харківського районного суду Харківської об-
ласті каб. 16 (смт. Покотилівка, вул. Сковороди, 18).

Явка обов’язкова, при неявці відповідача справа
буде розглянута за його відсутності.

Суддя Шинкарчук Я. А.

Здолбунівський районний суд Рівненської області ви-
кликає у судове засідання Кравець Оксану Денисівну
(останнє відоме місце проживанння: Рівненська обл.,
м.Здолбунів, вул. Віли, 7, буд. 3) як відповідача у цивіль-
ній справі № 562/1974/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Кравець Оксани Денисівни про стягнення
заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 10 годині 30 хвилин
25 листопада 2016 року в приміщенні Здолбунівського
районного суду Рівненської області за адресою: м.Здол-
бунів, вул. Незалежності, 10.

У разі неявки відповідача у справі буде ухвалено за-
очне рішення на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Ю. А. Ковалик
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 10 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч         День
Київська 0   +5         0    +5
Житомирська 0   +5         0    +5
Чернігівська 0   +5         0    +5
Сумська +2   +7      +5 +10
Закарпатська -2   +3      +1    +6
Рівненська +2    -3         0    +5
Львівська +2    -3         0    +5
Івано-Франківська +2    -3         0    +5
Волинська +2    -3         0    +5
Хмельницька +2    -3         0    +5
Чернівецька +2    -3         0    +5
Тернопільська +2    -3         0    +5
Вінницька -1   +4      +1    +6

Oбласть Нiч          День
Черкаська +1     +6      +4    +9
Кіровоградська +1     +6      +5  +10
Полтавська +2     +7      +8  +13
Дніпропетровська +3     +8      +9  +14
Одеська +1     +6      +6  +11
Миколаївська +2     +7      +9  +14
Херсонська +4     +9   +11  +16
Запорізька +5   +10   +11  +16
Харківська +4     +9      +8  +13
Донецька +5   +10   +11  +16
Луганська +5   +10     +8  +13
Крим +5   +10   +11  +16
Київ +1     +3      +3    +5

Стусів університет:
два  роки у Вінниці

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

НА СВОЇЙ ЗЕМЛІ. Виповнилося два роки, як Донецький на-
ціональний університет імені Василя Стуса внаслідок трагічних
подій на сході України перебрався до Вінниці. Досвіду пересе-
лення вишу наша країна не мала, і на його прикладі вчилися,
терміново шукаючи приміщення для аудиторій, проживання сту-
дентів тощо. 

«Пригадую жовтень-листопад 2014 року, коли увага влади бу-
ла прикута до мобілізації, важкої ситуації на фронті, та попри
це, ми позитивно сприйняли ідею розмістити і надати допомогу
Донецькому національному університетові, — зазначив під час
урочистого зібрання голова Він-
ницької облдержадміністрації
Валерій Коровій. — Проблем
виникало чимало, та  для нас
було принципово важливо, щоб
викладачі й студенти почували-
ся комфортно в нашому місті.
Професорсько-викладацький
склад ДонНУ вніс дуже значний
і позитивний колорит у наукову
галузь Вінниці. До нас переїха-
ли надзвичайно професійні па-
тріотично налаштовані люди, які
прагнуть рухатися вперед», —
наголосив посадовець.

На подільській землі виш об-
жився, розвивається, має підтримку української влади, а також
ЄС. Присутній на урочистостях Надзвичайний і Повноважний
посол Королівства Бельгія в Україні Люк Якобс запевнив, що
ДонНУ — взірець не тільки для всієї України, а й для Європи:
«Я шукатиму способи, як пов’язати університети Бельгії з ва-
ми», — запевнив шанований гість.  

«За ці два роки наша університетська родина пройшла бага-
то випробувань. Наші досягнення показові й доленосні, а плани
на майбутнє — досить амбітні. Про наш успіх свідчать високі по-
зиції у національних та міжнародних рейтингах, довіра абітурі-
єнтів, громади і партнерів. Щиро дякую всім, хто не зламався і
вірить, хто не зупиняється і гідно йде обраним шляхом. Спіль-
ними зусиллями і невтомною роботою утвердимо статус Стусо-
вого  університету як класичного дослідницького вишу, конку-
рентоспроможного на національному та світовому рівнях», —
переконаний ректор ДонНУ Роман Гринюк.

Анна Ярославна підкорила
Париж і… Чернігів
ДЖЕРЕЛА. Столичний живописець привіз до міста 
над Десною оригінальну виставку збірних образів

Євдокія ТЮТЮННИК,  
«Урядовий кур’єр»

«Образи століть» — ли-
ки, виписані пензлем,

що розповідають про людей,
які залишили слід в історії, а
серед них і збірні образи з
автентичними рисами нашо-
го народу. Виставка з одной-
менною назвою, на якій
представлено твори худож-
ника Остапа Ковальчука,
експонується в колегіумі в
Національному архітектур-
но-історичному заповіднику
«Чернігів стародавній».

У цьому святому місці по-
любляють виставляти свої
твори митці. А для пана Ос-
тапа це ще й нагода пригада-
ти роки навчання в художній
школі й випускну роботу,
присвячену Іванові Мазепі.
Тож сповільнивши крок біля
пам’ятника славетному геть-
манові, котрий опікувався
колегіумом, майстер пензля
поспішив на зустріч із шану-
вальниками. А їх до неве-
личкого за розмірами та ду-
же затишного виставкового
залу набилося вщерть. Ко-
жен хотів  побачити картини
знаного митця, щоб звірити
власний історичний годин-
ник з його  світобаченням.
Скільки людей — стільки й
уявлень про минувшину.

Ось портрет Анни Ярос-
лавни, королеви Франції,

молодшої доньки Ярослава
Мудрого. Прості й милі риси
обличчя, вогник в очах і при-
сутність того глибокого інте-
лекту, завдяки якому київ-
ська княжна здійснила
культурний переворот у не-
освіченому на той час Пари-
жі. А ось і слов’янка у вінку
— гожа, скромна, мрійлива.
Гетьман Остап Гоголь — чо-
ловік із вольовим і рішучим
обличчям. Княгиня — тен-

дітна, та, видно, з неабияким
характером.  «Історію твори-
ли чоловіки, однак  роль жі-
нок, хай і трохи завуальова-
на, на другому плані, не
менш важлива», — вважає
митець. 

Остап Ковальчук — кан-
дидат мистецтвознавства,
проректор з наукової роботи
Національної академії обра-
зотворчого мистецтва і архі-
тектури, доцент. Він має чи-

мало персональних виста-
вок, які викликали незмінну
увагу шанувальників живо-
пису. Чернігівці як жителі
багатого на історичні події
краю теж захопилися поба-
ченим з першого погляду.
Розмова з картинами ху-
дожника, хоч і без слів, та
дуже глибока і повчальна:
народ, що прихиляється до
свого минулого, не загубить-
ся у майбутньому.

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

ПЕРЕМОЖЦІ. Нещодавно
в італійському Турині завер-
шився XXIV чемпіонат світу з
гирьового спорту. У цих зма-
ганнях взяли участь відомі за-
поріжанки: заслужений майс-
тер спорту України Любов Че-
репаха та майстри спорту Ук-
раїни Вікторія Мосияш і Вікто-

рія Черепаха. Вони успішно
представили нашу країну.
Так, Вікторія Мосияш стала
чемпіонкою світу в ривку у
ваговій категорії до 60 кілог-
рамів. Вікторія Черепаха у ва-
говій категорії до 70 кілогра-
мів виборола «срібло» у
штовханні довгим циліндром
та «золото» у ривку. А Любов
Черепаха стала чемпіонкою
світу одразу в двох вправах у

ваговій категорії до 70 кілог-
рамів, встановивши абсолют-
ний світовий рекорд у штов-
ханні довгим циклом. У ко-
мандній естафеті в ривку ук-
раїнки вибороли перше міс-
це, випередивши збірні Шве-
ції та Угорщини.

Днями запорізькі спорт -
сменки повернулися з Італії.
На вокзалі «Запоріжжя-1» їх
зустрічали до сотні городян:

представники місцевої влади,
депутати Запорізької міськра-
ди, спортсмени, журналісти та
пересічні громадяни. Заслу-
жений майстер спорту Украї-
ни Любов Черепаха подякува-
ла всім, хто прийшов зустріти
їх та привітати з перемогою.
«Ми дуже любимо своє місто,
—  звернулася вона до при-
сутніх, — а щойно побачили,
як місто любить нас!»

Запоріжанки — чемпіонки світу 
з гирьового спорту

Про успіх свідчать
високі позиції 
у національних 
та міжнародних
рейтингах, довіра
абітурієнтів,
громади 
і партнерів.

Картини Остапа Ковальчука вчать любити історію свого народу
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Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

НЕ СТАРІЮТЬ… Днями в ав-
стралійському Перті закінчився
чемпіонат світу з легкої атлетики
серед ветеранів. Уже за першу
половину чемпіонату українські
атлети-ветерани виграли п’ять
медалей, проте на цьому вони не
зупинилися, інформує прес-
служба ФЛАУ.

Олександр Лисенко (М60) у
Перті виступав на трьох дистан-
ціях — і на кожній з них підіймав-
ся на п’єдестал. Після «срібла» з

бігу на 800 метрів він став чем-
піоном світу з бігу на 1500 метрів.
А в заключний день змагань ви-
грав ще одне «срібло», вже на
дистанції 2000 метрів з перешко-
дами. Анатолій Павлішин став на
ній третім у віковій категорії М65.

У віковій категорії М85 украї-
нець Іван Пушкін був єдиним, хто
змагався зі спортивної ходьби на
20 000 м. Він став триразовим
чемпіоном світу-2016. До цього
Пушкін виграв золоті медалі на
дистанціях 5000 і 10 000 метрів.

До двох золотих медалей — зі
стрибків з жердиною і потрійного

стрибка — Валентина Крепкіна
(W50) додала «срібло» зі стрибків
у довжину і бронзу з бігу на 80
метрів з бар’єрами.«Сріблом» зі
стрибків у висоту порадував Олег
Крамар. У віковій категорії М50
він з третьої спроби подолав 
1.78 м. Спроба на 5,49 м у секторі
для стрибків у довжину принесла
срібну медаль Наталії Сорокіній
(W40). Таким чином, збірна Украї-
ни виграла на чемпіонаті світу з
легкої атлетики серед ветеранів у
Перті 13 медалей — шість золо-
тих, п’ять срібних і дві бронзові.
Доробок  гідний наслідування!

Наш Пушкін знову накращий  
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Текстівка
Іван Пушкін: ходьба
— це здоров’я,
довголіття і
перемоги

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Іван Пушкін: ходьба — це
здоров’я і перемоги


