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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР КІСТІОН: 
«Наявність на нашій 

території третьої  
за довжиною і площею 
басейну в Європі річки 

робить її привабливою 
для розвитку річкового 

транспорту». 

Кремль розуміє  
лише тиск санкцій

ГЕОПОЛІТИКА. Україна вдячна Євросоюзу за його послідовну 
політику щодо невизнання незаконної анексії Криму та ухвалення 
Радою ЄС за процедурою «без обговорення» рішення продовжити 
на 12 місяців термін чинності кримського пакета санкцій проти дер-
жави-агресора. Про це йдеться в заяві МЗС, розповсюдженій прес-
службою відомства. 

«Ми високо цінуємо постійну увагу ЄС до розвитку ситуації в 
окупованому Криму, яка характеризується серйозними системни-
ми порушеннями в галузі прав людини, зокрема наростанням ре-
пресій з боку окупаційної влади проти етнічних українців і крим-
ських татар», — йдеться у повідомленні. 

В МЗС переконані, що підтримка ЄС і партнерів ключова для від-
новлення територіальної цілісності України відповідно до міжнарод-
ного права. Оскільки санкції та послідовне засудження дій Крем-
ля — один з ефективних інструментів тиску на державу-окупанта. 

У Києві розраховують, що Брюссель продовжить й економіч-
ні санкції проти Росії, термін чинності яких завершується 31 лип-
ня 2017 року.  

1 586 709
переселенців з Донбасу й Криму взято  

на облік у структурних підрозділах соцзахисту 
населення обласних і Київської міської 

держадміністрацій

ТЕХНОЛОГІЇ. Портал «Тарас Шевченко» — kobzar.ua —
номіновано на здобуття Державної премії в галузі освіти 

Новий погляд  
на Кобзаря

Віце-прем’єр-міністр про реалізацію амбітного  
для України проекту «Ініціатива з розвитку р. Дніпро»
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ДОКУмЕНТИ

Розпорядження Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження плану 
заходів із підготовки та проведення 
в Україні у 2017 році чемпіонату 
Європи з боксу серед чоловіків»

«Республіка на марші», яка здобула 
більшість у парламенті Франції, 
наполовину складається з політиків-
новачків. Попереду в них — бліц-курс 
молодого депутата і серйозна робота

ВЕЛИКА пОЛІТИКА

Живи у теплі й радій економії
НОРмОТВОРчІсТь. Ухвалення нового законопроекту дасть змогу залучити   
кошти на енергозаощадження і знизити ціну  на продукцію й  послуги

Олег ГРОМОВ,  
«Урядовий кур’єр»

Незабаром усі житлові та не-
житлові будівлі зводитимуть 

з урахуванням європейських 
норм: вони будуть енергоефек-
тивними та енергоощадними. А 

старі доводитимуть до таких кон-
дицій.

7 червня 2017 року на засідан-
ні Комітету Верховної Ради Укра-
їни з питань будівництва, місто-
будування і житлово-комуналь-
ного господарства схвалено до-
опрацьований спільно з Держ-

енергоефективності законопроект 
№4941-д «Про енергетичну ефек-
тивність будівель». Члени коміте-
ту вирішили рекомендувати пар-
ламенту ухвалити законопроект у 
другому читанні та в цілому. 

«Законопроект покликаний 
створити умови для скорочен-

ня енергоспоживання в будівлях. 
Саме цей сектор — майже 80 ти-
сяч багатоповерхівок, 6,5 мільйо-
на приватних будинків, 100 тисяч 
бюджетних установ — споживає 
найбільше енергії порівняно з ін-
шими, проте має найбільший по-
тенціал енергозбереження», — 

вважає голова Держенергоефек-
тивності Сергій Савчук.

Законопроект, розроблений 
на виконання 31-ї директиви 
ЄС, передбачає європейський 
підхід до підвищення рів-
ня енергоефективності бу-
дівель.
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Южноукраїнський міський суд Миколаївської об-
ласті викликає в судове засідання на 4 липня 2017 
року о 09 годині 00 хвилин за адресою: Миколаїв-
ська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби наро-
дів, 3-А, до судді Савіна О. І. як відповідача Гасієва 
Олега Олексійовича по цивільній справі №486/444/17 
за позовною заявою Фоміної Олени Дмитрівни до Га-
сієва Олега Олексійовича, третя особа: Орган опіки 
та піклування Южноукраїнської міської ради, про по-
збавлення батьківських прав.

В разі неявки відповідача Гасієва Олега Олексійо-
вича справу буде розглянуто за його відсутності.

Білоцерківський міськрайонний суд (09100, м. Біла 
Церква, вул. Першотравнева, 4-а, зал судового засідання 
№ 6, суддя Цуранов А. Ю) викликає як відповідача Коло-
са Вадима Яковича по цивільній справі за позовом При-
ватного акціонерного товариства «Страхова компанія 
«Арсенал Страхування» до Колоса Вадима Яковича про 
стягнення заборгованості, розгляд вищезазначеної спра-
ви призначено на 27 червня 2017 року о 09 год. 00 хв.

У разі неявки в судове засідання справа буде розгля-
нута за вашої відсутності на підставі наявних у ній до-
казів.

З опублікуванням у пресі оголошення про виклик від-
повідач вважається повідомленим про час та місце роз-
гляду справи згідно з вимогами ст. 74 ЦПК України.

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська 
(адреса: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 84/102, суддя  
Зосименко С. Г.) викликає в судове засідання, яке відбу-
деться 4 липня 2017 року о 12 годині 00 хвилин, грома-
дянина Єлохіна Сергія Сергійовича по цивільній справі 
за позовною заявою Тагунової Юлії Григорівни до Єлохі-
на Сергія Сергійовича, третя особа: Служба у справах ді-
тей Індустріальної районної у м. Дніпро ради, про надан-
ня дозволу на тимчасовий виїзд дитини через зону роз-
межування без згоди батька.

У разі неявки та невиконання обов’язку повідомити 
суд про причини неявки, справу буде вирішено на підста-
ві наявних даних і постановлено заочне рішення.

Ковпаківський райсуд м. Суми викликає відповідачку ЧУ-
ЄВУ Віолетту Сергіївну по цивільній справі № 592/4091/17, 
провадження 2/592/1316/17 в судове засідання для розгля-
ду справи за позовом Ягодіної Тетяни Олексіївни, Мордов-
ця Віталія Івановича до Чуєвої Віолетти Сергіївни, 3-тя особа: 
Управління ЦНАП в м. Суми, про витребування майна із чу-
жого незаконного користування.

Розгляд справи відбудеться об 11.00 годині 29 червня 
2017 року в приміщенні Ковпаківського райсуду м. Суми за 
адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 12, зал судового за-
сідання № 8.

В разі неявки відповідачки справа буде розглянута у її від-
сутність.

Суддя А. М. Алфьоров

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської 
області повідомляє, що 25 липня 2017 року о 14 год. 20 
хв. у приміщенні суду буде розглядатися цивільна спра-
ва за позовом Даметт Надії Миколаївни до Чобу Олек-
сандра Степановича, третя особа: Байковецька сільська 
рада Тернопільського р-ну Тернопільської обл., про по-
збавлення батьківських прав. Просимо з’явитись в судо-
ве засідання відповідача Чобу Олександра Степановича, 
останнє відоме місце проживання: с. Байківці Тернопіль-
ського р-ну Тернопільської обл. У разі неявки відповіда-
ча в судове засідання, справа буде розглядатися в йо-
го відсутність.

Суддя Братасюк В. М.

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської 
області викликає Ляпун Тетяну Миколаївну (останнє відоме 
місце проживання — 39052, Полтавська область, Глобин-
ський район, с. Обознівка, вул. Степова, буд. 46) як відпо-
відачку по справі за позовом Коваленка Михайла Іванови-
ча до Ляпун Тетяни Миколаївни про відшкодування шкоди.

Судове засідання відбудеться 09.08.2017 р. о 15.00 год. у 
приміщенні суду за адресою: м. Кременчук, вул. Першотрав-
нева, буд. 29/5, каб. 7.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки в судове засідан-
ня, справу буде розглянуто за вашої відсутності.

Відповідачка зобов’язана повідомити суд про причини не-
явки в судове засідання.

Суддя Ю. В. Рибалка

Червоноградський міський суд Львівської області ви-
кликає відповідачку Ройко Інну Сергіївну в судове засі-
дання у справі за позовом виконавчого комітету Черво-
ноградської міської ради Львівської області в інтересах 
малолітньої дитини Дякуновича Максима Сергійовича до 
Ройко Інни Сергіївни про позбавлення батьківських прав, 
яке відбудеться 27.06.2017 року о 09.15 год. у приміщен-
ні суду за адресою: вул. Св. Володимира, 15, м. Червоно-
град, Львівська область.

Головуючий суддя по справі Кріль М. Д.
У випадку неявки відповідачки відповідно до ч. 4  

ст. 169 ЦПК України суд розглядатиме справу за її від-
сутності на підставі наявних у матеріалах справи даних  
та доказів.

Викликається Тащук Ганна Едуардівна, останнє 
відоме місце проживання: м. Чернівці, вул. Пожар-
ського, буд. 18, кв. 14, як відповідачка в судове за-
сідання по цивільній справі №727/4899/17 за позо-
вною заявою Тащука Олександра Дмитровича про 
розірвання шлюбу на 08 год. 30 хв. 1 серпня 2017 
року за адресою: м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 
4, кабінет №11.

В разі неявки в судове засідання відповідачки Та-
щук Ганни Едуардівни справу буде розглянуто в її 
відсутність за наявними матеріалами.

Суддя Слободян Г. М.

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406,  
м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається цивільна справа  
№ 236/1565/17 за позовом Публічного акціонерного товариства Ко-
мерційний банк «ПриватБанк» до Гаврилюк Галини Петрівни про 
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачка Гаврилюк Галина Петрівна викликається до каб.  
№ 12 суду на 29 червня 2017 року о 15 годині 30 хвилин для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову 
та докази. У разі неявки відповідачки справа буде розглянута в її від-
сутність за наявними доказами.

Суддя Саржевська I. B.

Городищенський районний суд Черкаської області повідомляє, що 5 
липня 2017 року о 12 годині 00 хвилин призначено розгляд цивільної 
справи за позовом Ціток Гелени Анатоліївни до Цітока Олександра Сер-
гійовича про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини.

Ціток Олександр Сергійович, 12.10.1987 року народжен-
ня, який проживає за адресою: вул. Хорольська, 8, кв. 4,  
м. Київ, викликається в судове засідання як відповідач. Явка до суду 
обов’язкова. В разі неявки останнього, справу буде розглянуто без його 
участі за наявними в ній матеріалами.

Адреса суду: вул. 1 Травня, 9, м. Городище, Черкаська область.
Суддя Подорога Л. В.

Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської області викликає Данилейко Варвару Володими-
рівну (останнє відоме місце проживання: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Володимира Великого, 
буд. 70, кв. 91), Данилейка Дмитра Миколайовича (останнє відоме місце проживання: Полтавська область, 
м. Кременчук, вул. Володимира Великого, буд. 70, кв. 91), Тихонова Геннадія Олександровича (останнє ві-
доме місце проживання: Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Декабристів, будинок 28, гуртожи-
ток 19-20) як відповідачів у судове засідання по цивільній справі за позовом Токаренка Сергія Леонідови-
ча до Данилейко Варвари Володимирівни, Данилейка Дмитра Миколайовича, Тихонова Геннадія Олексан-
дровича про визнання права власності на транспортний засіб і зняття з нього арешту.

Судове засідання відбудеться 23 червня 2017 року о 09 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: 
Полтавська область, м. Кременчук, вул. Троїцька, 37/49.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їхньої відсутності.
Відповідачі зобов’язані повідомити суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя Зоріна Д. О.

ПРЕДСТАВНИЦТВО «ТУРБОГАЗІНВЕСТ ЛІМІТЕД», ідентифікаційній код 26611971, повідо-

мляє про свою самоліквідацію згідно з рішенням б/н від 05.06.2017 p.

Претензії кредиторів приймаються протягом двох місяців з дати публікації оголошення за 

юридичною адресою представництва: 02002, м. Київ, вул. Є. Сверстюка, б. 17, кім. 604.

Голова ліквідаційної комісії С. В. Новицький

Димитровський міський суд Донецької області (Донецька область, м. Мирноград, вул. 
Центральна, буд. 73) викликає Якимчук Галину Тимофіївну, 30.09.1968 року народження, на 
3 липня 2017 року о 15.00 год. як відповідачку в цивільній справі №2/226/294/2017 за позо-
вом Товариства з обмеженою відповідальністю «Порше Мобіліті» до Якимчук Галини Тимо-
фіївни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

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

Суддя Клепка Л. І.

Краматорський міський суд Донецької 
області (84000, м. Краматорськ, вул. Ма-
яковського, 21) 03.07.2017 р. о 09.00 год. 
розглядає кримінальну справу за обвину-
ваченням Мостового Сергія Олександрови-
ча за ст. 258-3 ч. 1 КК України. Явка обви-
нуваченого в судове засідання обов’язкова.

Суддя Літовка В. В.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 14 червня 2017 р. № 413-р 
Київ

Про дострокове припинення повноважень 
члена Національного агентства з питань 

запобігання корупції Рябошапки Р. Г.
Припинити достроково повноваження члена Національного агентства з питань 

запобігання корупції Рябошапки Руслана Георгійовича у зв’язку з поданням зая-
ви про відставку (пункт 7 частини десятої статті 5 Закону України «Про запобіган-
ня корупції»).

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

СПРАВА «ШАМРАЙ ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF SHAMRAY AND OTHERS v. UKRAINE)

(Заява № 15918/07 та 7 інших)

Стислий виклад рішення від 18 травня 2017 року
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники 

скаржилися за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав люди-
ни і основоположних свобод (далі — Конвенція) на надмірну тривалість цивільно-
го провадження та відсутність у національному законодавстві ефективного засо-
бу юридичного захисту.

З огляду на всі наявні в Європейського суду документи та відповідно до його 
практики, Європейський суд дійшов висновку, що тривалість судового розгляду у 
цих справах була надмірною і не відповідала вимозі «розумного строку», а також, 
що у заявників не було ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з цією 
скаргою та констатував порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує скарги прийнятними;
3. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення пункту  1  статті 6 та статті 

13 Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю цивільних проваджень;
4. Постановляє, що
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам су-

ми, зазначені в доданій таблиці; ці суми мають бути конвертовані в національну ва-
люту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахун-
ку на вищезазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у 
розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діяти-
ме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти».

СПРАВА «ШЕРСТНЕВА ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF SHERSTNEVA AND OTHERS v. UKRAINE)

(Заява № 43076/07 та 6 інших заяв)

Стислий виклад рішення від 18 травня 2017 року
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники 

скаржилися за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод (далі — Конвенція) на надмірну тривалість криміналь-
них проваджень та відсутність у національному законодавстві ефективного засо-
бу юридичного захисту. У заяві № 43076/07 заявниця також скаржилась за інши-
ми положеннями Конвенції.

У заяві № 41803/11 заявник скаржився також за іншою статтею Конвенції. Єв-
ропейський суд розглянув заяву та зауважив, що з огляду на всі наявні в його роз-
порядженні матеріали та належність оскаржуваних питань до сфери його компе-
тенції, ця скарга не відповідає ані критеріям прийнятності, передбачених статтями 
34 та 35 Конвенції, ані виявляє жодних ознак порушень прав і свобод, гарантова-
них Конвенцією та протоколами до неї.

З огляду на всі наявні в Європейського суду документи та відповідно до йо-
го практики, Європейський суд дійшов висновку, що тривалість судового розгля-

єВРОПЕЙСьКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА

ду у цих справах була надмірною і не відповідала вимозі «розумного строку» та 
що у заявників не було ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з цими 
скаргами та констатував порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції, а та-
кож, що були порушення щодо скарги за заявою № 43076/07 відповідно до уста-
леної практики Суду.

Решту скарг у заявах Європейський суд визнав неприйнятними.
ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує прийнятними скарги щодо надмірної тривалості кримінальних про-

ваджень та відсутності в національному законодавстві ефективного засобу юри-
дичного захисту, а також інші скарги відповідно до усталеної практики Суду, як 
вказано у доданій таблиці, а решту скарг у заяві № 41803/11 — неприйнятними;

3. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення пункту 1 статті 6 та статті 
13 Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю кримінальних проваджень;

4. Постановляє, що було порушення щодо інших скарг відповідно до усталеної 
практики Суду (див. додану таблицю);

5. Постановляє, що
(а) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам су-

ми, зазначені в доданій таблиці; ці суми мають бути конвертовані в національну ва-
люту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахун-
ку на вищезазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у 
розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діяти-
ме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти».

СПРАВА «РИБАЛКІН ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF RYBALKIN AND OTHERS v. UKRAINE)

(Заява № 10771/06 та 6 інших заяв)

Стислий виклад рішення від 18 травня 2017 року
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники 

скаржилися за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав люди-
ни і основоположних свобод (далі — Конвенція) на надмірну тривалість цивіль-
них проваджень та відсутність у національному законодавстві ефективного засо-
бу юридичного захисту. У заявах № 34640/07 та № 52228/14 заявники також скар-
жилися на інші порушення відповідно до усталеної практики Європейського суду.

У заявах №№ 2738/07, 38519/07, 51948/08 та 55948/09 заявники скаржились 
також за іншими положеннями Конвенції. Європейський суд розглянув заяви та 
зауважив, що з огляду на всі наявні в його розпорядженні матеріали та належ-
ність оскаржуваних питань до сфери його компетенції, ці скарги не відповідають 
ані критеріям прийнятності, передбачених статтями 34 та 35 Конвенції, ані вияв-
ляють жодних ознак порушень прав і свобод, гарантованих Конвенцією та прото-
колами до неї.

З огляду на всі наявні в Європейського суду документи та відповідно до його 
практики, Європейський суд дійшов висновку, що тривалість судового розгляду у 
цих справах була надмірною і не відповідала вимозі «розумного строку» та що у 
заявників не було ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з цими скар-
гами та констатував порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції, а також що 
були порушення щодо скарг за заявами № 34640/07 та № 52228/14 відповідно до 
усталеної практики Суду.

Решту скарг у заявах Європейський суд визнав неприйнятними.
ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує скарги пані М.Н. Єзерської в заяві № 2738/07 та скарги заявника 

в заяві № 51948/08 щодо проваджень з 29 листопада 1993 по 11 вересня 1997 — 
неприйнятними;

3. Оголошує прийнятними скарги щодо надмірної тривалості цивільних прова-
джень та відсутності в національному законодавстві ефективного засобу юридич-
ного захисту, а також інші скарги відповідно до усталеної практики Суду, як вказа-
но у переліку в додатку, а решту скарг у заявах №№ 2738/07, 38519/07, 51948/08 та 
55948/09 — неприйнятними;

4. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення пункту 1 статті 6 та статті 
13 Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю цивільних проваджень;

5. Постановляє, що було порушення щодо інших скарг відповідно до усталеної 
практики Суду (див. додаток);

6. Постановляє, що
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам су-

ми, зазначені в доданій таблиці; ці суми мають бути конвертовані в національну ва-
люту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахун-
ку на вищезазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у 

розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діяти-
ме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

7. Відхиляє решту скарг заявників щодо справедливої сатисфакції.».

СПРАВА «ЛОБОДА ПРОТИ УКРАЇНИ»  
(CASE OF LOBODA v. UKRAINE)

Заява № 8865/06 

Стислий виклад рішення від 17 листопада 2016 року
У травні 2001 року щодо заявника, директора фермерського господарства та 

акціонера підприємства, прокуратурою Борзнянського району Чернігівської облас-
ті було порушено кримінальну справу за підозрою у заволодінні майном підпри-
ємства шляхом обману.

06 червня 2001 року слідчим Борзнянського РВ УМВС України в Чернігівській 
області (далі — міліція) без участі захисника було допитано заявника як свідка. За 
результатами досудового розслідування заявнику було пред’явлено обвинувачен-
ня у вчиненні шахрайства.

13 серпня 2003 року Борзнянський районний суд Чернігівської області (далі – 
районний суд) визнав заявника винним у вчиненні інкримінованого йому злочину. 
Водночас суддя постановив окрему ухвалу, якою критикувалися дії слідчого мілі-
ції щодо допиту заявника як свідка та в якій було зазначено, що докази, отримані 
внаслідок цього допиту, не були враховані під час засудження заявника. Заявник 
оскаржив вирок районного суду в апеляційному та касаційному порядку.

28 жовтня 2004 року Верховний Суд України розглянув касаційну скаргу заяв-
ника у присутності прокурора, але за відсутності заявника, та залишив її без задо-
волення, а рішення суду першої інстанції без змін.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник 
скаржився за пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основополож-
них свобод (далі — Конвенція), що допит 06 червня 2001 року було проведено із 
порушенням його права на захист, а також, що під час касаційного провадження 
у його справі не було дотримано принципу процесуальної рівності сторін. Крім то-
го, заявник скаржився за пунктом 1 статті 6 Конвенції, що йому не було повідомле-
но про характер обвинувачень після порушення щодо нього кримінальної справи у 
травні 2001 року; що національні органи помилково відхилили докази, що підтвер-
джували його невинуватість, та що провадження в цілому було надмірно тривалим. 
Заявник також стверджував про порушення статті 2 Протоколу № 7 до Конвенції.

Розглянувши скаргу заявника за пунктом 1 статті 6 Конвенції щодо порушення 
його права на захист під час допиту 06 червня 2001 року, Європейський суд вка-
зав, що заявник не надав належне обґрунтування тверджень, що отримані під час 
його допиту свідчення було використано як доказову базу для засудження заяв-
ника або будь-яким чином вплинули на висновки національних органів щодо ви-
знання його винним у вчиненні злочину. Європейський суд відхилив цю скаргу у 
зв’язку з її необґрунтованістю.

Щодо скарги заявника на порушення принципу процесуальної рівності сторін 
під час розгляду його касаційної скарги у Верховному Суді України Європейський 
суд посилався на свою попередню практику у справах проти України та зазначив, 
що відповідно до національного законодавства, чинного на той час, прокурор, на 
відміну від підсудного, мав перевагу бути присутнім на подібних засіданнях Вер-
ховного Суду України та усно викласти свою позицію перед колегією з трьох суд-
дів. Європейський суд дійшов висновку, що у цій справі процесуальна справедли-
вість вимагала, щоб заявнику також було надано можливість усно виступати у су-
довому засіданні, та що принцип процесуальної рівності сторін не було дотримано 
у цій справі. Відповідно, Європейський суд констатував порушення пункту 1 стат-
ті 6 Конвенції.

Інші скарги заявника за пунктом 1 статті 6 Конвенції та статтею 2 Протоколу  
№ 7 до Конвенції, Європейський суд розглянув та відхилив у зв’язку з їх необґрун-
тованістю.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує прийнятною скаргу щодо порушення принципу рівності сторін під 

час касаційного провадження, а решту скарг у заяві – неприйнятними;
2. Постановляє, що було порушення пункту 1 статі 6 Конвенції у зв’язку зі ствер-

джуваним порушенням принципу процесуальної рівності сторін під час касаційно-
го провадження;

3. Постановляє, що встановлення порушення само по собі становить достатню 
справедливу сатисфакцію моральної шкоди, якої зазнав заявник;

4. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції».
Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах європейського суду з прав людини 
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оголошення

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

Повістка про виклик обвинуваченого
Головуючий по справі суддя Селидівського міського 

суду Донецької області Черков В. Г. здійснює виклик до 
суду, який розташовано за адресою: м. Селидове, вул. 
Пушкіна, 4 (тел.: 06237-7-22-08), Карандіна Ігоря Леоні-
довича, останнє відоме місце проживання якого: м. Авді-
ївка, вул. Добролюбова, 4, який обвинувачується у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 263 КК 
України, для участі в судовому засіданні по кримінально-
му провадженню № 22014220000000338 від 10.12.2014 
р., яке відбудеться 03.07.2017 року об 11 годині 00 хви-
лин.

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

У разі неприбуття обвинуваченого до суду за викли-
ком без поважних причин, на нього може бути накладе-
но грошове стягнення в розмірі від 0,5 до 2 розмірів про-
житкового мінімуму для працездатних осіб або застосо-
вано привід, здійснене спеціальне судове провадження.

Суд роз’яснює, що поважними причинами, через які 
особа може не з’явитися на виклик згідно зі ст. 138 КПК 
України, є: 1) затримання, тримання під вартою або від-
бування покарання; 2) обмеження свободи пересування 
внаслідок дії закону або судового рішення; 3) обстави-
ни непереборної сили (епідемії, військові події, стихій-
ні лиха або інші подібні обставини); 4) відсутність осо-
би у місці проживання протягом тривалого часу внаслі-
док відрядження, подорожі тощо; 5) тяжка хвороба або 
перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лі-
куванням або вагітністю за умови неможливості тимча-
сово залишити цей заклад; 6) смерть близьких родичів, 
членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза 
їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про 
виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлю-
ють з’явлення особи на виклик.

Карандіну І. Л. обов’язково необхідно заздалегідь по-
відомити про неможливість з’явитись до суду.

Повістка про виклик обвинуваченого
Головуючий по справі суддя Селидівського місь-

кого суду Донецької області Черков В. Г. здійснює ви-
клик до суду, який розташовано за адресою: м. Сели-
дове, вул. Пушкіна, 4 (тел.: 06237-7-22-08), Костру-
бицького Олексія Олександровича, останнє відоме міс-
це проживання якого: м. Донецьк, в/ч Д-0065, вул. Роз-
дольна, 28/126, який обвинувачується у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, для учас-
ті у судовому засіданні по кримінальному провадженню  
№ 12015050000000442 від 02.06.2015 р., яке відбудеться 
03.07.2017 року о 15 годині 30 хвилин.

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

У разі неприбуття обвинуваченого до суду за викли-
ком без поважних причин, на нього може бути накладе-
но грошове стягнення в розмірі від 0,5 до 2 розмірів про-
житкового мінімуму для працездатних осіб або застосо-
вано привід, здійснене спеціальне судове провадження.

Суд роз’яснює, що поважними причинами, через які 
особа може не з’явитися на виклик згідно зі ст. 138 КПК 
України, є: 1) затримання, тримання під вартою або від-
бування покарання; 2) обмеження свободи пересування 
внаслідок дії закону або судового рішення; 3) обстави-
ни непереборної сили (епідемії, військові події, стихій-
ні лиха або інші подібні обставини); 4) відсутність осо-
би у місці проживання протягом тривалого часу внаслі-
док відрядження, подорожі тощо; 5) тяжка хвороба або 
перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лі-
куванням або вагітністю за умови неможливості тимча-
сово залишити цей заклад; 6) смерть близьких родичів, 
членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза 
їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про 
виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлю-
ють з’явлення особи на виклик.

Кострубицькому О. О. обов’язково необхідно зазда-
легідь повідомити про неможливість з’явитись до суду.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропе-
тровської області (суддя Зінченко А. С.) викликає в 
судове засідання відповідачів: Давидову Тетяну Віта-
ліївну, Давидову Ганну Віталіївну в справі за позовом 
Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» 
про стягнення заборгованості.

Останнє місце проживання відповідачів: вул. Че-
люскінців, буд. 271, кв. 117, м. Донецьк, Донецька 
область.

Судове засідання призначене на 23 червня 2017 
року о 10.30 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дні-
провська, 135, каб. № 407.

У разі неявки відповідачів у судове засідання спра-
ва, згідно з вимогами ЦПК України, може бути роз-
глянута за їхньою відсутністю.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
про здійснення спеціального розслідування

Підозрюваний Бєлоглазов Сергій Геннадійович, 
01.07.1968 р.н., який зареєстрований за адресою: Луган-
ська область, м. Свердловськ, вул. 60 років СРСР, буд. 
44, кв. 2, на підставі ст.ст. 297-5, 133,135 КПК України, 
Вам необхідно з’явитися 24, 26, 27 червня 2017 року до 
каб. 17 СВ Міловського ВП ГУНП в Луганській області, до 
ст. слідчого СВ Медведєвої Н. В. за адресою: смт Міло-
ве, пров. Партизанський, №3 Міловського району Луган-
ської області для проведення слідчих дій у кримінально-
му провадженні №12016130490000088 від 11.04. 2016 р. 
за ч.1 ст. 369 КК України. У разі неприбуття на виклик або 
ухилення від явки на виклик настають наслідки, перед-
бачені ст. 139 КПК України, із можливістю застосування 
приводу та здійснення подальшого спеціального досудо-
вого розслідування. 

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, 
тел. (0626) 62-13-95) знаходиться кримінальне провадження  
№ 22017050000000079 (справа № 1-кп 243/300/2017) за обвину-
ваченням Кошмана Максима Ярославовича за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого 
Кошмана Максима Ярославовича, який проживає за адресою: 
пров. Парковий, б. 6, кв. 8, м. Слов’янськ Донецької області, у су-
дове засідання, яке відбудеться 3 липня 2017 року о 13.00 год. у 
залі судового засідання № 11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний за-
хід у вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судо-
ве засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату но-
вого засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід об-
винуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового 
стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК Укра-
їни, та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, 
Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 5) розглядає ци-
вільну справу № 219/8504/15-ц; 2/219/12/2017 за позовною за-
явою Публічного акціонерного товариства «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
БАНК РОЗВИТКУ» до Федорова Андрія Вікторовича, Данилової 
Людмили Григорівни, третя особа, яка не заявляє самостійних 
вимог на предмет спору, Сільськогосподарське Товариство з об-
меженою відповідальністю «Ілюс» про стягнення заборгованості 
за кредитним договором.

Відповідачка по справі: Данилова Людмила Григорівна 
(останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: 87202, До-
нецька обл., Старобешівський р-н, с. Старобешеве, вул. Садова, 
буд. 15 А) викликається 3 липня 2017 року о 10 годині 30 хвилин 
до суду, каб. 301, для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачка повинна пові-
домити суд про причину неявки, інакше справа буде розгляну-
та за її відсутності.

Суддя Конопленко О. С.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
19.06.2017 № 10/4/1-21829-17
Мільчаков Олексій Юрійович, який народився 30.04.1991 року, зареєстрований за адресою: вул. Галерна, 53а,  

м. Санкт-Петербург, Ленінградська область Російської Федерації, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137, 2975 Кри-
мінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) викликається 21 червня 2017 року о 10:00 год. до 
Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України за адресою:  м. Київ, вул. Московська, 8, кабінет 
126 (тел. +38044-200-69-71) для участі у проведенні допиту в якості підозрюваного у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України 
у кримінальному провадженні № 42017000000001109 від 10.04.2017.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний зобов’язаний прибути за викликом до слідчого, 
а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк – заздалегідь повідомити про це слідчого.

Згідно зі ст. 138 КПК України, поважними причинами неприбуття особи на виклик є: 1) затримання, тримання під 
вартою або відбування покарання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення; 3) 
обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини); 4) відсутність осо-
би у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 5) тяжка хвороба або пере-
бування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залиши-
ти цей заклад; 6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю; 
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення осо-
би на виклик.

Статтею 139 КПК України передбачені наслідки неприбуття на виклик: 
ч. 1 - якщо підозрюваний, який був у встановленому цим кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвер-

дження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поваж-
них причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 
0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 
розмірів мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

ч. 2 - у випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного може бути застосовано привід.
ч. 5 - ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на ви-

клик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний 
та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального су-
дового провадження.

Згідно з п. 201 розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України, положення ч. 5 ст. 139 цього кодексу поширюють-
ся також на осіб, які понад шість місяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від криміналь-
ної відповідальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами України, на тимча-
сово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.

Старший слідчий в особливо важливих справах
Головної військової прокуратури
Генеральної прокуратури України                                                                                                    С. Шульгін

Оголошення про проведення аукціону №224Д з продажу енергоресурсів на базі ПрАТ «УМВБ»
26.06.2017 р. о 15-00 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» відбудеться аукціон №224Д  

з продажу енергоресурсів, які підлягають реалізації згідно з постановою КМУ №570 від 16.10.14 р. 

Обсяги нафти сирої та характеристики позицій запропоновані до продажу:

Поз. Продавець Видобуток 

Обсяг, що 
міститься в 
одному ло-

ті, тонн

К-сть  
лотів, оди-

ниць

Стартова ці-
на за 1 тон-

ну, грн.     
(без ПДВ)

Стартова ці-
на за 1 тон-
ну, грн.    (з 

ПДВ)

Cтартова вар-
тість одного ло-

ту, грн.     
(з ПДВ)

Загаль-
ний обсяг, 

тонн

Загальна  
вартість, грн. 

(з ПДВ)
Умови транспортування

1 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 2 000 1 8 832,91 10 599,49 21 198 980,00 2 000,00 21 198 980,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранс-
нафта» знах. ТП ЦППН і Г НГВУ «Полтаванафто-

газ» (Ресурс липня 2017 p.)

2 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 2 500 1 8 832,91 10 599,49 26 498 725,00 2 500,00 26 498 725,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранс-
нафта» знах.ТП ЦППН і Г НГВУ «Полтаванафто-

газ» (Ресурс липня 2017 p.)

3 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 2 500 1 8 832,91 10 599,49 26 498 725,00 2 500,000 26 498 725,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

 «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 
 Качанівського ГПЗ (Ресурс липня 2017 p.)

4 ПАТ «Укрнафта» НГВУ “Охтирканафтогаз” 3 000 1 8 832,91 10 599,49 31 798 470,00 3 000,00 31 798 470,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранс-

нафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ  
(Ресурс липня 2017 p.)

5 ПАТ «Укрнафта» НГВУ “Охтирканафтогаз” 3 000 1 8 832,91 10 599,49 31 798 470,00 3 000,00 31 798 470,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранс-

нафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ  
(Ресурс липня 2017 p.)

6 ПАТ «Укрнафта» НГВУ “Охтирканафтогаз” 3 000 1 8 832,91 10 599,49 31 798 470,00 3 000,00 31 798 470,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранс-

нафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ  
(Ресурс липня 2017 p.)

7 ПАТ «Укрнафта» НГВУ “Охтирканафтогаз” 3 000 1 8 832,91 10 599,49 31 798 470,00 3 000,00 31 798 470,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранс-

нафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ  
(Ресурс липня 2017 p.)

8 ПАТ «Укрнафта» НГВУ “Охтирканафтогаз” 3 000 1 8 832,91 10 599,49 31 798 470,00 3 000,00 31 798 470,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранс-

нафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ  
(Ресурс липня 2017 p.)

9 ПАТ «Укрнафта» НГВУ “Охтирканафтогаз” 3 000 1 8 832,91 10 599,49 31 798 470,00 3 000,00 31 798 470,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранс-

нафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ  
(Ресурс липня 2017 p.)

10 ПАТ «Укрнафта» НГВУ “Охтирканафтогаз” 3 000 1 8 832,91 10 599,49 31 798 470,00 3 000,00 31 798 470,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранс-

нафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ  
(Ресурс липня 2017 p.)

11 ПАТ «Укрнафта» НГВУ “Охтирканафтогаз” 3 000 1 8 832,91 10 599,49 31 798 470,00 3 000,00 31 798 470,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранс-

нафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ  
(Ресурс липня 2017 p.)

12 ПАТ «Укрнафта» НГВУ “Охтирканафтогаз” 3 000 1 8 832,91 10 599,49 31 798 470,00 3 000,00 31 798 470,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранс-

нафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ  
(Ресурс липня 2017 p.)

13 ПАТ «Укрнафта» НГВУ “Охтирканафтогаз” 3 000 1 8 832,91 10 599,49 31 798 470,00 3 000,00 31 798 470,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранс-

нафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ  
(Ресурс липня 2017 p.)

14 ПАТ «Укрнафта» НГВУ “Охтирканафтогаз” 2 070 1 8 832,91 10 599,49 21 940 944,30 2 070,00 21 940 944,30
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранс-

нафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ  
(Ресурс липня 2017 p.)

15 ПАТ «Укрнафта» НГВУ “Охтирканафтогаз” 2 000 1 8 832,91 10 599,49 21 198 980,00 2 000,00 21 198 980,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранс-
нафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 

 «Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс липня 2017 p.)

16 ПАТ «Укрнафта» НГВУ “Охтирканафтогаз” 1 990 1 8 832,91 10 599,49 21 092 985,10 1 990,00 21 092 985,10

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

 «Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс липня 2017 p.)

17 ПАТ «Укрнафта» НГВУ “Чернігівнафтогаз” 3 000 1 8 832,91 10 599,49 31 798 470,00 3 000,00 31 798 470,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранс-
нафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнаф-

тогаз» (Ресурс липня 2017 p.)

18 ПАТ «Укрнафта» НГВУ “Чернігівнафтогаз” 3 000 1 8 832,91 10 599,49 31 798 470,00 3 000,00 31 798 470,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранс-
нафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнаф-

тогаз» (Ресурс липня 2017 p.)

19 ПАТ «Укрнафта» НГВУ “Чернігівнафтогаз” 3 000 1 8 832,91 10 599,49 31 798 470,00 3 000,00 31 798 470,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранс-
нафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнаф-

тогаз» (Ресурс липня 2017 p.)

20 ПАТ «Укрнафта» НГВУ “Чернігівнафтогаз” 3 000 1 8 832,91 10 599,49 31 798 470,00 3 000,00 31 798 470,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранс-
нафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнаф-

тогаз» (Ресурс липня 2017 p.)

21 ПАТ «Укрнафта» НГВУ “Чернігівнафтогаз” 3 000 1 8 832,91 10 599,49 31 798 470,00 3 000,00 31 798 470,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранс-
нафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнаф-

тогаз» (Ресурс липня 2017 p.)

22 ПАТ «Укрнафта» НГВУ “Чернігівнафтогаз” 1 500 1 8 832,91 10 599,49 15 899 235,00 1 500,00 15 899 235,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранс-
нафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнаф-

тогаз» (Ресурс липня 2017 p.)

23 ПАТ «Укрнафта» НГВУ ”Бориславнафтогаз“ 3 000 1 8 832,91 10 599,49 31 798 470,00 3 000,00 31 798 470,00

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

газ» (Ресурс липня 2017 p.)

24 ПАТ «Укрнафта» НГВУ ”Бориславнафтогаз“ 3 000 1 8 832,91 10 599,49 31 798 470,00 3 000,00 31 798 470,00

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

газ» (Ресурс липня 2017 p.)

25 ПАТ «Укрнафта» НГВУ ”Бориславнафтогаз“ 3 000 1 8 832,91 10 599,49 31 798 470,00 3 000,00 31 798 470,00

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

газ» (Ресурс липня 2017 p.)

26 ПАТ «Укрнафта» НГВУ ”Бориславнафтогаз“ 3 100 1 8 832,91 10 599,49 32 858 419,00 3 100,00 32 858 419,00

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

газ» (Ресурс липня 2017 p.)

27 ПАТ «Укрнафта» НГВУ ”Долинанафтогаз“ 3 000 1 8 832,91 10 599,49 31 798 470,00 3 000,00 31 798 470,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 

«Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долина-
нафтогаз» (Ресурс липня 2017 p.)

28 ПАТ «Укрнафта» НГВУ ”Долинанафтогаз“ 3 000 1 8 832,91 10 599,49 31 798 470,00 3 000,00 31 798 470,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 

«Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долина-
нафтогаз» (Ресурс липня 2017 p.)

29 ПАТ «Укрнафта» НГВУ ”Долинанафтогаз“ 3 000 1 8 832,91 10 599,49 31 798 470,00 3 000,00 31 798 470,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 

«Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долина-
нафтогаз» (Ресурс липня 2017 p.)

30 ПАТ «Укрнафта» НГВУ ”Долинанафтогаз“ 3 000 1 8 832,91 10 599,49 31 798 470,00 3 000,00 31 798 470,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 

«Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долина-
нафтогаз» (Ресурс липня 2017 p.)

31 ПАТ «Укрнафта» НГВУ ”Долинанафтогаз“ 3 000 1 8 832,91 10 599,49 31 798 470,00 3 000,00 31 798 470,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 

«Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долина-
нафтогаз» (Ресурс липня 2017 p.)

32 ПАТ «Укрнафта» НГВУ ”Долинанафтогаз“ 3 000 1 8 832,91 10 599,49 31 798 470,00 3 000,00 31 798 470,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 

«Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долина-
нафтогаз» (Ресурс липня 2017 p.)

33 ПАТ «Укрнафта» НГВУ ”Долинанафтогаз“ 2 500 1 8 832,91 10 599,49 26 498 725,00 2 500,00 26 498 725,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 

«Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долина-
нафтогаз» (Ресурс липня 2017 p.)

34 ПАТ «Укрнафта» НГВУ ”Надвірнанафтогаз“ 3 000 1 8 832,91 10 599,49 31 798 470,00 3 000,00 31 798 470,00

по трубопроводам: ПАТ «Укрнафта» на ПАТ «На-
фтохімік Прикарпаття» знах. ТП ДППН «Пасіч-

на» НГВУ «Надвірнанафтогаз» (Ресурс лип-
ня 2017 p.)

35 ПАТ «Укрнафта» НГВУ ”Надвірнанафтогаз“ 2 550 1 8 832,91 10 599,49 27 028 699,50 2 550,00 27 028 699,50

по трубопроводам: ПАТ «Укрнафта» на ПАТ «На-
фтохімік Прикарпаття» знах. ТП ДППН «Пасічна» 

НГВУ «Надвірнанафтогаз»  
(Ресурс липня 2017 p.)

36 ПАТ «Укрнафта» ПАТ «Укрнафта» 1 850 1 8 832,91 10 599,49 19 609 056,50 1 850,00 19 609 056,50

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

 «Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс травня 2017 p.)

37 ПАТ «Укрнафта» СП «Каштан Петролеум ЛТД» 2 850 1 8 832,91 10 599,49 30 208 546,50 2 850,00 30 208 546,50

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

 «Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс червня 2017 p.)

38 ПАТ «Укрнафта» СП «Каштан Петролеум ЛТД» 2 880 1 8 832,91 10 599,49 30 526 531,20 2 880,00 30 526 531,20

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

 «Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс липня 2017 p.)

39 ПАТ «Укрнафта» СП «Каштан Петролеум ЛТД» 3 000 1 8 832,91 10 599,49 31 798 470,00 3 000,00 31 798 470,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

 «Укртранснафта» знаходиться на зберіганні на 
ПАТ «Укртатнафта»

40 ПАТ «Укрнафта» СП «Каштан Петролеум ЛТД» 2 597,627 1 8 832,91 10 599,49 27 533 521,41 2 597,627 27 533 521,41
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

 «Укртранснафта» знаходиться на зберіганні на 
ПАТ «Укртатнафта»

41 ПАТ «Укрнафта» СП «Каштан Петролеум ЛТД» 3 895 1 8 832,91 10 599,49 41 285 013,55 3 895 41 285 013,55

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

НГВУ «Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс квітня-травня 2017 p.)

42 ПАТ «Укрнафта» СП «УкрКАРПАТОЙЛ ЛТД» 3 000 1 8 832,91 10 599,49 31 798 470,00 3 000 31 798 470,00

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

 «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз»  
(ресурс березня-травня 2017 р.)

43 ПАТ «Укрнафта» СП «УкрКАРПАТОЙЛ ЛТД» 3 000 1 8 832,91 10 599,49 31 798 470,00 3 000 31 798 470,00

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

 «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз»  
(ресурс березня-травня 2017 р.)

44 ПАТ «Укрнафта» СП «УкрКАРПАТОЙЛ ЛТД» 3 000 1 8 832,91 10 599,49 31 798 470,00 3 000 31 798 470,00

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

 «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз»  
(ресурс березня-травня 2017 р.)

45 ПАТ «Укрнафта» СП «УкрКАРПАТОЙЛ ЛТД» 1 649,453 1 8 832,91 10 599,49 17 483 360,58 1 649,453 17 483 360,58

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

 «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз»  
(ресурс березня-травня 2017 р.)

46 ПАТ «Укрнафта» СП «УкрКАРПАТОЙЛ ЛТД» 2 000 1 8 832,91 10 599,49 21 198 980,00 2 000 21 198 980,00

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

 «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз»  
(ресурс липня 2017 р.)

47 ПАТ «Укрнафта» СП «УкрКАРПАТОЙЛ ЛТД» 2 300 1 8 832,91 10 599,49 24 378 827,00 2 300 24 378 827,00

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

 «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз»   
(ресурс липня 2017 р.)

48 ПАТ «Укрнафта» СП «Бориславська нафтова 
компанія» 2 000 1 8 832,91 10 599,49 21 198 980,00 2 000 21 198 980,00

по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ 
 «Укртранснафта» знаходиться на зберіганні на 

ПАТ НПК «Галичина»

49 ПАТ «Укрнафта» СП «Бориславська нафтова 
компанія» 2 991,200 1 8 832,91 10 599,49 31 705 194,49 2 991,200 31 705 194,49

по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ 
 «Укртранснафта» знаходиться на зберіганні на 

ПАТ НПК «Галичина»

50 ПАТ «Укрнафта» СП «Бориславська нафтова 
компанія» 1 700 1 8 832,91 10 599,49 18 019 133,00 1 700 18 019 133,00

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

«Бориславнафтогаз»  
(ресурс червня-липня 2017 р.) 

51

ПАТ «Укрнафта» НГВУ  
«Чернігівнафтогаз» 
спільна діяльність за 

Договором №35/4

8 000 1 8 832,91 10 599,49 84 795 920,00 8 000 84 795 920,00
По трубопроводу ПАТ «УН» з подальшим  

відвантаженням по залізниці зі ст. Прилуки  
(Ресурс червня-липня 2017 p.)

52

ПАТ «Укрнафта» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» 
спільна діяльність за 

Договором №35/4

7 000 1 8 832,91 10 599,49 74 196 430,00 7 000 74 196 430,00
По трубопроводу ПАТ «УН» з подальшим відван-

таженням по залізниці зі ст. Прилуки  
(Ресурс червня-липня 2017 p.)

53
ПрАТ «Галс-К»  

Угода про спільну ді-
яльність

500 1 8 832,91 10 599,49 5 299 745,00 500 5 299 745,00 По трубопроводу ПАТ «УТН»  
(Ресурс липня 2017 p.)

54
ПрАТ «Галс-К»  

Угода про спільну ді-
яльність

500 1 8 832,91 10 599,49 5 299 745,00 500 5 299 745,00
По трубопроводу ПАТ «УН» з подальшим  

відвантаженням по залізниці зі ст. Прилуки  
(Ресурс липня 2017 p.)

Загальний обсяг, тонн: 152 423,28
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 1 615 609 032,13

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.

СП «Каштан  
Петролеум ЛТД»

Транспортування нафти забезпечує покупець.

СП «УкрКАРПА-
ТОЙЛ ЛТД»

Транспортування нафти забезпечує покупець.

СП «Бориславська  
нафтова компанія»

Транспортування нафти забезпечує покупець.

ПАТ «Укрнафта» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз»            
спільна діяльність за 

Договором №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 ці-
на за 1 тон-

ну, грн.  
(без ПДВ)

Стартова ці-
на за 1 тон-

ну, грн.     
(з ПДВ)

Cтартова вартість 
одного лоту, грн    

(з ПДВ)

Загаль-
ний обсяг, 

тонн

Загальна вартість, 
грн. (з ПДВ)

Умови транспортування

1 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 800 1 9 613,57 11 536,28 9 229 024,00 800,00 9 229 024,00
по трубопроводу: філії «ПМН» ПАТ «Укртранс-

нафта» знах. ТП ЦППН і Г НГВУ «Полтаванафто-
газ» (Ресурс липня 2017 p.)

Загальний обсяг, тонн: 800
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 9 229 024,00

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

2) Транспортування  магістральними трубопроводами  ПАТ «Укртранснафта» забезпечує покупець за окремими договорами, укладеними 
Покупцем з транспортними (транспортно-експедиційними) організаціями.

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

газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу №2 від 19.11.2014 р., ознайомитись з яким можна на офіційному веб-сайті біржі: www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання заявок: до 18:00 23.06.2017 р., 
за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1. Довідки за телефоном: (044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, 
39а) розглядає цивільну справу 227/1160/17 за позовом 
Шевченко Лілії Олександрівни до Шевченка Сергія Вікто-
ровича про стягнення аліментів на неповнолітню дитину 
та позбавлення батьківських прав, третя особа — Служ-
ба у справах дітей Новоушицької районної державної ад-
міністрації у Хмельницькій області.

Відповідач Шевченко Сергій Вікторович, 25 листопада 
1979 року народження, уродженець міста Харцизьк До-
нецької області, викликається на 26 червня 2017 року о 
15.00 годині до Добропільського міськрайонного суду, 
кабінет № 3, для участі в розгляді справи.

Відповідачу пропонується подати письмові пояснення 
по суті позову та за наявністю заперечення проти позову 
та докази. У випадку неприбуття, він повинен повідоми-
ти суд про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута у його відсутність.

Суддя Кошля А. О.

В провадженні судді Слов’янського міськрайон-
ного суду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, 2) Мірошниченко Л. Є. знахо-
диться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 
за № 22015050000000170 відносно Бережного Олек-
сандра Олександровича, обвинуваченого за ст. 258-3 
ч. 1 України.

Обвинувачений Бережний Олександр Олександро-
вич, 05.04.1994 року народження, який зареєстрова-
ний за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. 
Червоноармійська, 42/25, викликається на 08.45 год. 
26 червня 2017 року до Слов’янського міськрайонно-
го суду (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 
2) у зал № 7 для участі у судовому засіданні.

У випадку неприбуття, обвинувачений повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа бу-
де розглянута у його відсутність.

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті викликає як відповідачів Шамілова Ігоря Вікторо-
вича та Шамілову Олену Іванівну, відоме місце про-
живання: 94091, м. Теплогорськ, вул. Таганрозька, 
36, у судове засідання з розгляду цивільної справи 
за позовом ПАТ «Державний ощадний банк України» 
в особі філії — Луганського обласного управління 
AT «Ощадбанк» до Шамілова Ігоря Вікторовича, Ша-
мілової Олени Іванівни про стягнення боргу за кре-
дитним договором, яке відбудеться 5 липня 2017 ро-
ку о 14 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар 
Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане судове 
засідання суд розглядатиме справу без вашої участі 
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає 
Григоряна Альберта Володимировича, 03.10.1963 року наро-
дження, ІПН 2328614115, який проживає за адресою: Доне-
цька область, м. Амвросіївка, вул. Миру, буд. 32В, у судове 
засідання по цивільній справі №323/1342/17-ц (2/323/520/17) 
за позовом Публічного акціонерного товариства «Держав-
ний ощадний банк України» в особі філії – Донецьке облас-
не управління AT «Ощадбанк» до Григоряна Альберта Воло-
димировича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 09.00 годині 6 липня 2017 
року в приміщенні суду за адресою: Запорізька область,  
м. Оріхів, вул. Травнева, 23, під головуванням судді Смоко-
вича М. В., кабінет № 9.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вва-
жається повідомленим про час та місце розгляду справи та у 
випадку неявки до суду справу може бути розглянуто за йо-
го відсутності на підставі наявних у ній даних чи доказів (по-
становляє заочне рішення) на підставі ст. 169 ЦПК України.

Бондарева (Ємеліна) Сніжана Вікторівна, 22.02.1992 
року народження, останнє місце проживання чи мешкан-
ня: 51900, Дніпропетровська область, місто Кам’янське, 
бульвар Незалежності, будинок 29, квартира 42, 43, ви-
кликається у відкрите судове засідання як відповідачка 
на 10.40 годину 29 червня 2017 року в цивільній справі за 
позовом Бондарева Артема Миколайовича до Бондаре-
вої (Ємеліної) Сніжани Вікторівни про розірвання шлюбу.

Відкрите судове засідання у цивільній справі відбу-
деться під головуванням судді Решетник Т. О. в при-
міщенні Дніпровського районного суду м. Дніпро-
дзержинська Дніпропетровської області за адресою:  
м. Кам’янське, вул. Тритузна, 166, 1 поверх, кабінет №1.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікуван-
ня оголошення в пресі відповідачка Бондарева (Ємеліна) 
Сніжана Вікторівна вважається повідомленою про час і 
місце розгляду справи.                                               

У разі неявки відповідачки, справу буде розглянуто за 
її відсутності.

В Ірпінський міський суд Київської облас-
ті на 15.08.2017 р. о 10 год. 00 хв. (справа  
№ 367/4089/14-ц) викликаються: Єршов Олег Ге-
рольдович, Климанський Артем Станіславович, Ду-
біна Ольга Віталіївна, Дубін Олександр Миколайо-
вич, Лановенко Володимир Анатолійович по цивіль-
ній справі за позовом Товариства з обмеженою від-
повідальністю «Аверс-Сіті» про визнання права влас-
ності та витребування майна з чужого незаконного 
володіння.

В разі неявки вищезазначених осіб (Київська обл., 
м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7), справа буде розгляда-
тися у їхню відсутність.

Суддя Л. П. Саранюк

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає 
Кучер Тетяну Володимирівну, 31.05.1972 року народження, 
ІПН 2644913548, яка проживає за адресою: Донецька об-
ласть, м. Амвросіївка, вул. Тургенєва, буд. 43, у судове за-
сідання по цивільній справі №323/1340/17-ц (2/323/518/17) 
за позовом Публічного акціонерного товариства «Держав-
ний ощадний банк України» в особі філії — Донецьке облас-
не управління AT «Ощадбанк» до Кучер Тетяни Володимирів-
ни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 09.30 годині 6 липня 2017 
року в приміщенні суду за адресою: Запорізька область,  
м. Оріхів, вул. Травнева, 23, під головуванням судді Смоко-
вича М. В., кабінет № 9.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідачка 
вважається повідомленою про час та місце розгляду справи 
та у випадку неявки до суду справу може бути розглянуто за 
її відсутності на підставі наявних у ній даних чи доказів (по-
становляє заочне рішення) на підставі ст. 169 ЦПК України.

Болградський районний суд Одеської області повідомляє від-
повідачів: Гура Наталю Василівну, 22.06.1980 року народження, 
Санчило Ганну Юріївну, 08.10.1997 року народження, та Кісєє-
ву Зінаїду Дмитрівну, 07.07.1954 року народження, останнє ві-
доме місце реєстрації за адресою: вул. Леніна (нині Центральна), 
№ 47-А, кв. 1, с. Баннівка, Болградський район, Одеська область, 
що 29.06.2017 року о 09.00 годині в залі судового засідання  
№ 4 за адресою: Одеська область, м. Болград, вул. 25 Серп-
ня, № 192, відбудеться судове засідання по цивільній справі  
№ 497/664/17-ц за позовом Берової Надії Степанівни, третя особа 
на стороні позивача Чобану Костянтин Васильович до Гура Ната-
лі Василівни, Санчило Ганни Юріївни, Кисєєвої Зінаїди Дмитрів-
ни про визнання особи такою, що втратила право користування 
житловим приміщенням, та зняття з реєстрації.

Суд пропонує відповідачам: Гура Наталі Василівні, Санчило 
Ганні Юріївні та Кісєєвій Зінаїді Дмитрівні подати пояснення, за-
перечення та усі наявні у них докази по справі особисто або че-
рез представника.

У разі неявки в судове засідання Гура Н. В., Санчило Г. Ю. та 
Кісєєвої З. Д. справа може бути розглянута за відсутністю відпо-
відачів та їх представників за наявними в ній доказами.

Суддя С. В. Кодінцева

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Ше-
пелева Олександра Олександровича, що обвинувачується у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК Украї-
ни, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 29 червня 2017 року 
о 15.00 годині в приміщенні Оболонського районного суду м. Києва за 
адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, кабінет №9.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потер-
пілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, 
а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, по-
терпілого – статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного 
відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спе-
ціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в су-
дове засідання відповідачів по справі № 409/449/17 за позовом ТОВ 
«Українська факторингова компанія» до Чекмазова Ігоря Олександро-
вича, Чекмазової Лілії Володимирівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 03.08.2017 року о 15.30 год. (резервна 
дата 17.08.2017 року о 15.30 год.) у залі суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликаються відповідачі: Чекмазов Ігор Олександрович, останнє ві-
доме місце реєстрації: м. Луганськ, м. Олександрівськ, вул. Агрономіч-
на, буд. 146; Чекмазова Лілія Володимирівна, останнє відоме місце реє-
страції: м. Луганськ, м. Олександрівськ, вул. Агрономічна, буд. 146.

У випадку неявки відповідачів справу буде розглянуто за їхньої від-
сутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Першотравневий районний суд м. Чернівці викликає Полячкова Оле-
га Івановича, 25.05.1974 року народження, останнє місце проживання 
якого відоме за адресою: вул. С. Щедріна, 32/10, м. Чернівці, як відпові-
дача в судове засідання по цивільній справі за позовом Солганової Інни 
Йосипівни до Полячкова Олега Івановича, третя особа: Орган реєстра-
ції Чернівецької міської ради, про визнання особи такою, що втратила 
право користування житловим приміщенням, та зняття її з реєстрацій-
ного обліку.

Справа призначена на 11 годину 00 хвилин 10 липня 2017 року в при-
міщенні Першотравневого районного суду за адресою: м. Чернівці, вул. 
Головна, 105, каб. №1.

У разі неявки в судове засідання, справу буде розглянуто за вашої 
відсутності.

Суддя І. А. Скуляк

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, 
м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39 а) розгля-
дає цивільну справу за позовною заявою Куликової Ольги Воло-
димирівни до Куликова Еріка Ігоровича про розірвання шлюбу.

Відповідач Куликов Ерік Ігорович (остання відома адреса: До-
нецька обл., м. Харцизьк, вул. Харцизька, буд. 2) викликається на 
08 год. 45 хв. 26 червня 2017 року до Добропільського міськра-
йонного суду, кабінет № 2, для участі у розгляді справи. До роз-
гляду справи пропонується надати суду письмові пояснення та 
заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання заінтересова-
ної особи необхідно повідомити суд про причини неявки, інак-
ше справа буде розглянута у її відсутність на підставі наявних у 
ній даних чи доказів.

Суддя Мацишин Л. С.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85104, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) 
розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного 
товариства Комерційний банк «Правекс-Банк» до Соколенка Ва-
силя Васильовича, Соколенко Тетяни Вікторівни про стягнення 
заборгованості за кредитним договором. Відповідачі у справі – 
Соколенко Василь Васильович, 26.09.1979 р.н., Соколенко Тетя-
на Вікторівна, 19.10.1982 р.н., останнє відоме місце проживання: 
Донецька область, м. Макіївка, м-н Сонячний, 31, кв. 103, викли-
каються до суду на 26 червня 2017 року о 8 годині 20 хвилин, каб. 
№ 14, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за 
їхньої відсутності.

Суддя О. В. Бєлостоцька

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, Донецька область, м. Лиман, вул. Не-
залежності, 13) розглядається кримінальне прова-
дження за звинуваченням Денисової Вікторії Валері-
ївни у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачена Денисова В. В. викликається до каб. 
№ 6 суду на 26 червня 2017 року об 11 годині 15 хви-
лин для участі у підготовчому судовому засіданні в 
порядку спеціального провадження.

Суддя Бєлоусов А. Є.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, 
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом 
Федяєвої Ольги Володимирівни до Збандута Юрія Миколайови-
ча, третя особа — Служба у справах дітей Управління молодіж-
ної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради, про до-
звіл на тимчасовий виїзд за кордон неповнолітньої дитини без 
дозволу батька.

Відповідач по справі: Збандут Юрій Миколайович (адреса: 
вул. Брайляна, 32/22, м. Єнакієве, Донецька область) виклика-
ється на 26 червня 2017 року о 10 год. 00 хв. до суду, кабінет  
№ 306, для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен 
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розгля-
нута у його відсутність.

Суддя О. М. Павленко

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) роз-
глядається клопотання Департаменту майнових та 
земельних відносин Воронізької області про визна-
ння та надання дозволу на примусове виконання на 
території України рішення Буторлінівського районно-
го суду Воронізької області від 30.08.2016 року про 
спонукання вчинити певні дії стосовно Донської Ан-
ни Митрофанівни.

Донська А. М. викликається до каб. № 6 суду на 
26.06.2017 року о 09 годині 00 хвилин для участі в 
розгляді клопотання в приміщенні Краснолиман-
ського міського суду Донецької області.

Суддя Бєлоусов А. Є.

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, 
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає криміналь-
не провадження 1кп/229/239/2017 за обвинуваченням 
Южика Бориса Володимировича, 05.04.1955 р.н., за 
ознаками кримінального правопорушення передба-
ченого ч. 2 ст. 110 КК України. Обвинувачений у спра-
ві Южик Б. В. (останнє відоме суду місце проживан-
ня: м. Дружківка, вул. Космонавтів, буд. 32, кв. 79) 
викликається на 26 червня 2017 року о 09.30 год. до 
суду, зал судових засідань № 5, для участі у розгля-
ді справи по суті. 

Суддя О. О. Сєрікова

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, 
пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне про-
вадження №233/3432/16-к за обвинуваченням Ве-
селка О.M. за ч. 1 ст. 258-3 КК України за відсутнос-
ті обвинуваченого (in absentia) в порядку спеціаль-
ного судового провадження. Обвинувачений Веселко 
Олександр Михайлович, 22.08.1967 р.н., останнє ві-
доме місце проживання: Донецька область, Бахмут-
ський район, смт Миронівський, вул. Леніна, 28/4, 
викликається до суду на 09.30 год. 26 червня 2017 
року (корп. № 2, каб. №18), для участі в судовому 
засіданні.

Суддя А. І. Міросєді

Артемівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає кримінальну 
справу за обвинуваченням Аніщука Тараса Олеговича за ско-
єння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений по справі викликається 
до суду (м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, кім. 302) 
для участі у розгляді кримінального провадження — Аніщук 
Тарас Олегович, 02.04.1984 року народження, який мешкає 
за адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул. Проле-
тарська, буд. 14, на 26 червня 2017 року о 09.00 годині.

Одночасно Артемівський міськрайонний суд Донецької 
області повідомляє про наслідки неприбуття обвинувачено-
го за викликом суду, передбачені ст. 323 КПК України.

Суддя Фролова Н. М.

Святошинський районний суд м. Києва викликає 
відповідача Кучеренка Андрія Миколайовича, остан-
нє відоме місцезнаходження: м. Київ, вул. Я. Кола-
са, 9, кв. 163, для участі в цивільній справі за позо-
вом Кучеренко Л. І. до Кучеренка A. M. про визнання 
особи такою, що втратила право користування ж/п.

Судове засідання відбудеться 12.07.17 року об 11 
год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, 
каб. 22. Суддя Шум Л. М.

У разі неявки відповідача Кучеренка A. M. до суду 
без поважних причин або у разі неповідомлення про 
причини неявки, справа буде розглядатись за його  
відсутності. Ухвалою суду явку відповідача визнано в 
судове засідання обов’язковою.

Лисичанський міський суд Луганської області 
повідомляє, що 10 травня 2017 року було винесе-
но заочне рішення по справі № у.н. 415/629/17, н.п. 
2/415/574/17 за позовом Слєпцової Юлії Олексіївни 
до Кулакова Вадима Анатолійовича про розірвання 
шлюбу. Позовні вимоги задоволено у повному об-
сязі.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що 
його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, по-
даною протягом десяти днів з дня розміщення в га-
зеті оголошення про розгляд справи.

Суддя Л. Б. Чернобривко

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

провадження 
Обвинувачений Антілогов Олексій Євгенович, 01.01.1974 

року народження, зареєстрований: м. Дніпропетровськ, вул. 
Янгеля, буд. 9, кв. 76, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК 
України викликається в судове засідання, що відбудеться 30 
червня 2017 року о 16 годині 00 хвилин, до зали судових 
засідань № 107 Приморського районного суду м. Одеси за 
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судово-
му засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду вста-
новлені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обви-
нуваченого передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Пислар В. П.

Троїцький районний суд Луганської області викли-
кає як відповідачів у судове засідання Арутюнян Стел-
лу Сергіївну, Арутюняна Рому Рафаеловича в справі  
№ 433/784/17-2/433/495/17 за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Державний ощадний банк Украї-
ни» в особі філії: Луганського обласного управління AT 
«Ощадбанк» до Арутюнян Стелли Сергіївни, Арутюняна 
Роми Рафаеловича про стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 27 червня 2017 року о 09 годи-
ні 00 хвилин за адресою: Луганська область, смт Троїць-
ке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Певна О. С.

Марківський районний суд Луганської 
області повідомляє, що 27.07.2016 р. 
по цивільній  справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Укрсоц-
банк» до Лозової Оксани Вікторівни про 
стягнення заборгованості за кредитним  
договором, справа № 417/2501/16-ц  
(суддя Шкиря В. М.), ухвалене заочне рі-
шення, позовні вимоги задоволені повніс-
тю або частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачці 
по справі, що заочне рішення може бути 
переглянуто Марківським районним су-
дом Луганської області шляхом подан-
ня відповідачкою заяви про перегляд за-
очного рішення до цього суду протягом 
десяти днів з дня опублікування цієї зая-
ви.

Київський районний суд м. Одеси ви-
кликає Столярову Олену Юріївну як від-
повідачку по справі №520/1779/17 за по-
зовом Рассохи Римми Степанівни до Сто-
лярової Ярослави Михайлівни, Столяро-
ва Юрія Васильовича, Столярової Олени 
Юріївни, Колокшанської Єлізавети Мар-
тичівни про усунення перешкод у корис-
туванні житловим будинком шляхом ви-
селення.

Судове засідання відбудеться 
19.07.2017 р. о 14 годині 30 хвилин у суд-
ді Луняченка В. О. в приміщенні Київсько-
го районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, каб. 222.

Солом’янський районний суд м. Києва 
повідомляє Сурдженора Роберта Верно-
на, що 5 липня 2017 року о 10 год. 00 хв. 
за адресою: 03113, м. Київ, вул. Полков-
ника Шутова, 1, каб. 11, відбудеться судо-
ве засідання в справі за позовом Сурдже-
нор Надії Володимирівни до Сурдженора 
Роберта Вернона про розірвання шлюбу.

При цьому повідомляємо, що у разі ва-
шої неявки в судове засідання без поваж-
них причин або неповідомлення про при-
чини своєї неявки суд вирішує справу на 
підставі наявних у ній доказів.

Суддя Л. А. Шереметьєва

Відповідно до ст.ст. 74-76 ЦПК Укра-
їни Приморський районний суд м. Оде-
си (суддя Ільченко Н. А.) викликає в су-
дове засідання як відповідачку Матузен-
ко Тетяну Валентинівну по цивільній спра-
ві №522/13682/16-ц за позовом Мурадяна 
Георгія Едуардовича до Матузенко Тетяни 
Валентинівни, Матузенка Олександра Во-
лодимировича про стягнення боргу за до-
говором позики.

Судове засідання відбудеться 
19.07.2017 року о 15 год. 00 хв. за адре-
сою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, каб. 
224.

У випадку неявки в судове засідання 
зазначеної особи справа буде розглянута 
за її відсутності.

Олександрійський міськрайонний суд 
Кіровоградської області (м. Олексан-
дрія Кіровоградської області, вул. Пер-
шотравнева, 30) викликає в судове засі-
дання, призначене на 5 вересня 2017 р. о  
14.30 год., Удовенко Оксану Сергіївну як 
відповідачку в справі № 398/1656/17 (про-
вадження №2/398/1838/17) за позовом 
Ставнистої Оксани Аліївни до Долинської 
сільської ради Олександрійського райо-
ну Кіровоградської області, Морарь На-
дії Олексіївни, Удовенко Оксани Сергіїв-
ни про визначення додаткового строку на 
прийняття спадщини.

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

Кому: Ніколаєнко Олена Ростиславівна
м. Київ, вул. Теремківська, 11, кв. 96
Ідентифікаційний номер: 2332417761
Димитренко Ігор Миколайович
м. Київ, вул. Чорнобильська, 14, кв.109
Ідентифікаційний номер: 2242721537

ПОВІДОМЛЕННЯ-ВИМОГА  
Іпотекодавцю про повернення повної суми заборгованості за Договором 

про іпотечний кредит  № 77-Ф-К-ДІУ/14 від 29.01.2014

29 січня 2014 року між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ  
«УКРГАЗПРОМБАНК» та Димитренко Ігорем Миколайовичем (надалі — По-
зичальник) було укладено Договір про іпотечний кредит № 77-Ф-К-ДІУ/14 
від 29.01.2014 з наступними змінами та доповненнями (далі — Кредит-
ний договір), за умовами якого Позичальнику було надано кредит у сумі 
450 000,00 гривень (надалі — Кредит), а Позичальник зобов’язався своєчас-
но та у повному обсязі виплачувати Банку проценти за користування Креди-
том, виконати інші умови Кредитного договору та повернути Банку Кредит у 
терміни, встановлені Кредитним договором.

Прийняті на себе зобов’язання Банк виконав в повному обсязі, надавши 
Кредит в розмірі 450 000,00 гривень, однак з боку Позичальника є порушен-
ня виконання умов Кредитного договору: нараховані проценти не сплачу-
ються, Кредит не повертається. 

Відповідно до ст. 1054 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України) 
за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) 
зобов’язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та 
на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов’язується поверну-
ти кредит та сплатити проценти.

Статтею 526 ЦК України визначено, що зобов’язання має виконуватися 
належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, ін-
ших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог —
відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно став-
ляться.

Позичальник зобов’язання за Кредитним договором не виконує. Загальна 
сума заборгованості за Кредитним договором становить 713 916,60 гривень. 

З метою забезпечення виконання зобов’язань Позичальника за Кредит-
ним договором, між Банком (далі також - Іпотекодержатель) та Ніколаєнко 
Оленою Ростиславівною (далі також — Іпотекодавець) було укладено Іпо-
течний договір, посвідчений 29.01.2014 приватним нотаріусом КМНО Коліс-
ник Д. Ю. та зареєстрований в реєстрі за № 121  (далі — Договір іпотеки) на 
повний розмір зобов’язань Позичальника за Кредитним договором.

Предметом забезпечення за Договором іпотеки (далі — Предмет іпотеки) 
є наступне нерухоме майно:

 — нерухоме майно житлового призначення, а саме: квартира № 96 
(дев’яносто шість), що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Теремків-
ська, будинок 11 (одинадцять), (далі - Предмет іпотеки). Вказана квартира 
має такі характеристики: кількість кімнат 3 (три); загальна площа 67,8 кв.м.; 
житлова площа 40,2 кв.м.

Умовами укладеного Договору іпотеки передбачено, що «Іпотекодержа-
тель має право: у випадку невиконання у встановлений строк зобов’язань за 
Кредитним договором самостійно звернути стягнення на Предмет іпотеки з 
метою погашення вказаних зобов’язань, залишити у своїй власності Пред-
мет іпотеки в рахунок заборгованості за Кредитним договором, або реалі-
зувати Предмет іпотеки третім особам на підставі договору купівлі-прода-
жу для погашення заборгованості за Кредитним договором» — пункт 4.3 

Згідно з положеннями п. 2.1.5. Договору іпотеки «за рахунок Предмета 
іпотеки Іпотекодержатель має право задовольнити свої вимоги по Кредит-
ному договору в повному обсязі, що визначаються на момент фактичного 
задоволення, включаючи суму кредиту, процентів, відшкодування витрат, 
пов’язаних з прострочкою виконання (а у випадках, передбачених законом, 
Кредитним чи цим договорами, — пеню), витрати, пов’язані з пред’явленням 
вимоги за Кредитним договором і зверненням стягнення та реалізації Пред-
мета іпотеки.».

Згідно з вимогами ст. 35 Закону України «Про іпотеку», у разі порушен-
ня основного зобов’язання та/або умов іпотечного договору іпотекодержа-
тель надсилає іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотеко-
давця, письмову вимогу про усунення порушення. В цьому документі зазна-
чається стислий зміст порушених зобов’язань, вимога про виконання пору-
шеного зобов’язання у не менш ніж тридцятиденний строк та попереджен-
ня про звернення стягнення на предмет іпотеки у разі невиконання цієї ви-
моги. Якщо протягом встановленого строку вимога іпотекодержателя зали-
шається без задоволення, іпотекодержатель вправі прийняти рішення про 
звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулюван-
ня на підставі договору.

28.04.2017 року між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ  
«УКРГАЗПРОМБАНК» (Первісний кредитор) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ-КРЕДО» (Новий 
кредитор) були укладені: договір про відступлення права вимоги № 33 за 
Кредитним договором та договір про відступлення права вимоги за Іпотеч-
ним договором, котрий зареєстрований в реєстрі за №304.

Станом на момент відступлення прав вимоги за Кредитним договором та 
Іпотечним договором заборгованість Димитренко Ігоря Миколайовича за 
Кредитним договором становила:

713 916 (сімсот тринадцять тисяч дев’ятсот шістнадцять) гривень 60 ко-
пійок, та складається з:

- заборгованості за Кредитом — 442 896 (чотириста сорок дві тисячі ві-
сімсот дев’яносто шість) гривень 25 копійок;

- заборгованості за відсотками — 244 223 (двісті сорок чотири тисячі двіс-
ті двадцять три) гривні 54 копійки;

- заборгованості за неустойкою — 26 796 (двадцять шість тисяч сімсот 
дев’яносто шість) гривень 81 копійка.

Враховуючи наведене вище, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ-КРЕ-
ДО» як Новий кредитор за Кредитним договором та Іпотечним договором 
вимагає усунути порушення за Кредитним договором, а саме — погасити 
заборгованість за Договором про іпотечний кредит  № 77-Ф-К-ДІУ/14 від 
29.01.2014 шляхом сплати повної суми заборгованості, яка станом на 28 
квітня 2017р. становила 713 916 (сімсот тринадцять тисяч дев’ятсот шіст-
надцять) гривень 60 копійок.

Заборгованість просимо сплатити за наступними реквізитами: 
 Отримувач: ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ-КРЕДО»; 
 код ЄДРПОУ 39761587; 
 рахунок № 26508014383301 в ПАТ «Альфа-Банк», 
 МФО 300346.
Попереджаємо Вас, що у випадку непогашення боргу протягом тридця-

ти днів з моменту публікації цього оголошення, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПА-
НІЯ ІНВЕСТ-КРЕДО» буде реалізовувати належне право звернення стягнен-
ня на вищезазначене іпотечне майно одним із способів, передбачених зако-
ном або вищезазначеним Договором іпотеки в тому числі шляхом прийнят-
тя рішення про звернення стягнення на Предмет іпотеки в рахунок погашен-
ня існуючої заборгованості перед ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ-КРЕ-
ДО» в позасудовому порядку. 

Директор ТОВ «ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ ІНВЕСТ-КРЕДО»                                              Е. Б. Волинський   

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за позовом Білун Ніни Пав-
лівни до Кавтарадзе Тамари Іванівни, Кавтарадзе Ревазе Григоровича, Кавтара-
дзе Реваза Ревазовича, Кавтарадзе Маріне Ревазівни, Кавтарадзе Альміри Євге-
нівни, за участю третьої особи: Органу опіки та піклування Слов’янської міської 
ради, про визнання осіб такими, що втратили право користування жилим при-
міщенням.

Відповідачка: Кавтарадзе Тамара Іванівна, останнє відоме місце реєстрації:  
м. Слов’янськ Донецької області, вул. Тургенєва, буд. 58, викликається 30 червня 
2017 року о 08 год. 30 хв. до суду, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач: Кавтарадзе Реваз Григорович, останнє відоме місце реєстрації:  
м. Слов’янськ Донецької області, вул. Тургенєва, буд. 58, викликається 30 червня 
2017 року о 08 год. 30 хв. до суду, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач: Кавтарадзе Реваз Ревазович, останнє відоме місце реєстрації:  
м. Слов’янськ Донецької області, вул. Тургенєва, буд. 58, викликається 30 червня 
2017 року о 08 год. 30 хв. до суду, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачка: Кавтарадзе Маріне Ревазівна, останнє відоме місце реєстрації: 
м. Слов’янськ Донецької області, вул. Тургенєва, буд. 58, викликається 30 червня 
2017 року о 08 год. 30 хв. до суду, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачка: Кавтарадзе Альміра Євгенівна, останнє відоме місце реєстрації: 
м. Слов’янськ Донецької області, вул. Тургенєва, буд. 58, викликається 30 червня 
2017 року о 08 год. 30 хв. до суду, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Кузнецов Р. В.

Кролевецький районний суд Сумської області відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК 
України викликає Грищенка Григорія Борисовича, 11 серпня 1971 року наро-
дження, уродженця м. Кролевець Сумської області, останнє відоме місце реє-
страції: Сумська область, м. Кролевець, проспект Миру, буд. №3, кв. 81, як відпо-
відача по справі №579/857/l7, пров. №2/579/266/17 за позовом Публічного акціо-
нерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Грищенка Григорія Бори-
совича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Справа призначена до розгляду на 7 вересня 2017 року о 15 годині 00 хвилин у 
приміщенні Кролевецького районного суду Сумської області за адресою: м. Кро-
левець Сумської області, вул. Франка, 13.

Суд пропонує Грищенку Г. Б. подати письмові пояснення та всі наявні дока-
зи по справі. У випадку неявки відповідача в судове засідання, оголошення вва-
жається належним повідомленням і справа буде розглянута за відсутності Гри-
щенка Г. Б.

Суддя О. В. Моргун

Тальнівський районний суд Черкаської області викликає як відпові-
дача Зінченка Андрія Володимировича, 05.11.1977 року народження, в 
судове засідання по справі за позовом Товариства з обмеженою від-
повідальністю «Кредитні ініціативи» до Зінченка Андрія Володимиро-
вича про стягнення заборгованості, яке призначено на 29.06.2017 року 
о 09 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Черкаська обл.,  
м. Тальне, вул. Соборна, 42, під головуванням судді Фролова О. Л.

У разі неявки відповідача в судове засідання, оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням і по справі буде винесено рішення.

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

Втрачений судновий білет 

на човен «Адвенчер Т-320К», будівельний 

№ ADVT-3221D701, власник Тертичний 

Анатолій Олексійович, з реєстраційним 

номером КАС-0381-К, вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво 

про право власності на судно «Bayliner-275 

SB» з бортовим номером «Успех», 

яке належить Борському Денису 

Леонідовичу, вважати недійсним.

Втрачене Свідоцтво про право власності та 
Свідоцтво про право плавання під державним 
прапором України на моторний човен «Tracker 
Targa 17WT», бортовий номер «uа 3738 KV», 
зареєстрований на ім’я Король Юлії Володи-
мирівни, вважати недійсним.

Івницький Руслан Сергійович, 06.03.1983 р.н., викликається як 
відповідач в судове засідання з розгляду цивільної справи за позо-
вом Кредитної спілки «Кредит-Експерт» до Івницького Руслана Сер-
гійовича про стягнення заборгованості на 8 годину 30 хвилин 4 лип-
ня 2017 року в Роменський міськрайонний суд Сумської області за 
адресою: бульвар Шевченка, 14, м. Ромни, Сумська обл. Головуючий  
суддя Шульга В. О.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідача, Івницький 
Руслан Сергійович вважається повідомленим про час і місце розгляду 
справи і у випадку неявки справа підлягає розгляду за його відсутності.

Оболонський районний суд м. Києва викликає в судове засідання 
Анісочкіна Костянтина Володимировича як відповідача по цивільній 
справі №2/756/2071/17 (756/268/17) за позовом ТОВ «ОТП Факторинг 
Україна» до Анісочкіна Костянтина Володимировича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 20 липня 2017 року о 10.00 годині в 
приміщенні Оболонського районного суду м. Києва за адресою: м. Ки-
їв, вул. М. Тимошенка, 2-є, каб. 22.

Суддя А. М. Майбоженко

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

На посади:
- головного тренера штатної команди національної збірної команди України  

з карате;
- головного тренера штатної команди національної збірної команди України  

з фехтування;
- головного тренера штатної команди національної збірної команди України  

з бадмінтону (чоловіки);
- головного тренера штатної команди національної збірної команди України  

з легкої атлетики (група багатоборств).

Загальні вимоги для конкурсантів на посаду головного тренера:
- вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра 

та спеціальністю відповідної галузі знань;
- знання ділової української мови;
- стаж роботи на тренерських посадах з виду спорту не менше 5 років.

Документи для участі в конкурсі, а також Програма підготовки національної 
збірної команди України з виду спорту до Олімпійських ігор, План підготовки на-
ціональної збірної команди України з виду спорту до Олімпійських ігор, чемпіона-
тів світу та Європи; приймаються протягом 30 календарних днів з дня його оголо-
шення за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 42. Телефон для довідок: 289-12-75.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Зінчен-
ко А. С.) викликає в судове засідання відповідача – Дарагань Олену Олександрів-
ну в справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк 
«Правекс-Банк» про стягнення боргу за кредитним договором.

Останнє місце проживання відповідача: вул. Університетська, 84, гуртожиток, 
м. Донецьк, Донецька область.

Судове засідання призначене на 30 червня 2017 р. об 11.00 год. (резервна да-
та 14 липня 2017 року об 11.00 год.) за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 
135, каб. № 407.

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

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Зінченко А. С.) 
викликає в судове засідання відповідачів – Черненка Андрія Олександровича,Черненко 
Людмилу Олександрівну, Пушкарь Світлану Олександрівну в справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства комерційний банк «Правекс-Банк» про стягнення боргу 
за кредитним договором.

Останнє місце проживання відповідачів: вул. Куйбишева, 126, кв. 24, м. Донецьк, 
Донецька область.

Судове засідання призначене на 30 червня 2017 р. о 10.30 год. (резервна дата 14 
липня 2017 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 Украї-
ни, може бути розглянута за їхньою відсутністю.

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходить-
ся кримінальне провадження № 42016050000000317 (номер справи 
1-кп/243/444/2017) за обвинуваченням Трубіцина Павла Григоровича 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3  
ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області  
Мірошниченко Л. Є. викликає обвинуваченого Трубіцина Павла Григо-
ровича, 27.08.1972 року народження, який проживає за адресою: До-
нецька область, м. Горлівка, вул. Матросова, буд. №108, кв. №61, у під-
готовче судове засідання, яке відбудеться 30 червня 2017 року о 09 го-
дині 45 хвилин, у залі судового засідання № 7.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у 
вигляді тримання під вартою, не прибуде за викликом у судове засі-
дання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також 
має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухва-
лу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передба-
ченому главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне судове 
провадження.

 Дрогобицький міськрайонний суд повідомляє Стадник Ганну Гри-
горівну  (останнє відоме місце проживання м. Дрогобич, вул. В. Вели-
кого, 2, кв. 8, як обвинувачену у справі у вчиненні  кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 
366, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 1 
ст. 366 КК України.

Судове засідання відбудеться 28.07.2017 р. в 10.00 год. (адреса су-
ду: м. Дрогобич, вул. Війтівська Гора, 39, кб. 8.)

  Суддя Гарасимків Л. І.
Кегичівський районний суд Харківської області викликає на судове засідан-

ня, яке відбудеться 30 червня 2017 року о 09.00 у приміщенні Кегичівського ра-
йонного суду по вул. Миру, 26, смт Кегичівка Харківської обл., відповідача Арсе-
нія Сергія Сергійовича, 09.03.1974 р.н. по цивільній справі № 24/294/17 за позо-
вом Кочерган Варвари Григорівни  до Арсенія Сергія Сергійовича про визнання 
особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням у зв’язку 
з відсутністю в ньому понад один рік без поважних причин. Відповідно з ч. 9  
ст. 74 ЦПК України з опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважа-
ється повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки відповідача 
до суду справу буде вирішено на підставі наявних у справі матеріалів.

Суддя Н. М. Куст

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходить-
ся кримінальне провадження № 22016050000000205 (номер справи 
1-кп/243/157/2017) за обвинуваченням Поліщука Андрія Валерійови-
ча у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 
1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області  
Кузнецов Р. В. викликає обвинуваченого Поліщука Андрія Валерійови-
ча, який зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Макіївка, 
вул. Зелена, будинок № 51, квартира № 184, у підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться 26 червня 2017 року о 15 годині 30 хвилин, у за-
лі судового засідання № 04.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у 
вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засі-
дання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також 
має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухва-
лу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передба-
ченому главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне судове 
провадження.

Дзержинський районний суд м. Харкова  повідомляє, що цивільну 
справу №638/4133/17, н/п 2/638/2915/17 за позовною заявою  Білоус 
Анастасії Іванівни до Білоуса Івана Івановича про стігнення аліментів на 
утримання дітей, було розглянуто 30 травня 2017 року і по справі по-
становлено заочне рішення, яким було позовні вимоги позивачки за-
доволено в повному обсязі. З опублікуванням оголошення відповідач 
вважається належно повідомленим про дане рішення суду.

   Суддя О. В. Шишкін
Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Зінченко А. С.) 

викликає в судове засідання відповідачів — Темнохуд Наталію Валеріївну, Темнохуда 
Геннадія Миколайовича у справі за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «Правекс-Банк» про стягнення боргу за кредитним договором.

Останнє місце проживання відповідачів: вул. Павших Комунарів, буд. 77-А, кв. 35, 
м. Донецьк, Донецька область, вул. Кутузова, буд. 3, кв. 33, м. Донецьк, Донецька обл.

Судове засідання призначене на 30 червня 2017 р. о 10.00 год. (резервна дата 14 
липня 2017 року о 10.00 год.) за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 
№ 407.

У разі неявки відповідачів у судове засідання справа, згідно з вимогами ЦПК Украї-
ни, може бути розглянута за їхньою відсутністю.
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Чому 
в глиняному горщику 
борщ смачніший 

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ТВОРЧЕ РЕМЕСЛО. В Опішному триває XI Міжнародний мо-
лодіжний гончарський фестиваль. Як і щороку, його творчою 
базою стала Державна спеціалізована художня школа-інтер-
нат імені Василя Кричевського. Попри те, що на Полтавщині 
до таких фестивалів уже звикли, цьогорічний, як і попередні, 
має родзинку. Нею гончарі вважають конкурсні роботи, яких 
тут представлено чималенько. 

«Захід цінний не лише конкурсними роботами, — уточнює ко-
ординатор і директор фестивалю Людмила Овчаренко, — а пе-
редовсім тим, що юні митці мають змогу брати майстер-класи у 
провідних художників-керамістів з усього світу». За її словами, ме-
та фестивалю — залучення 
до заняття гончарством і ви-
вчення історико-мистецьких 
досягнень гончарства шко-
лярів і молоді; розвиток тра-
дицій, популяризація моло-
діжної художньої творчості.

Заступник голови Пол-
тавської облдержадмініст-
рації Олег Пругло на фес-
тиваль приїхав уперше. 
«Коли дивлюся на ці глиня-
ні вироби, згадую дідуся й бабусю, — каже він. — Коли за свят-
ковим столом збиралася вся родина, бабусині фірмові страви 
— вареники й борщ — подавали у глиняному посуді. І вони на-
віть смачнішими ставали. А фестиваль — це передовсім спіл-
кування та обговорення планів». 

Цьогоріч до Опішного з’їхалися 37 митців віком 10—23 роки. 
Прибула делегація з Молдови. Вони позмагаються у трьох номіна-
ціях: «Кераміка», «Образотворче мистецтво» та «Інші види декора-
тивно-ужиткового мистецтва». З відкриттям дійства учасників фес-
тивалю привітали і побажали їм творчих успіхів, жаги до роботи й 
мирного неба над головою заслужений майстер народної творчос-
ті України, лауреат Всеукраїнської літературно-мистецької премії 
імені Івана Нечуя-Левицького Микола Пошивайло і майстер-виши-
вальник, заслужений майстер народної творчості України Григорій 
Гринь. Листом привітав учасників міністр культури Євген Нищук.

А 1 липня, на День гончаря, в Опішному відкриється наступ-
ний міжнародний фестиваль гончарства. 

Прилучанка представила 
відреставрованих ляльок

Олеся ДРОБОТ 
для «Урядового кур’єра»

ІГРАШКОВИЙ ВІНТАЖ.  
Колекціонувати старовинні 
речі — дуже шляхетне занят-
тя. А реставрувати їх ще й ду-
же цікаво. Адже це потребує 
знань і навичок, як ніщо інше. 
Старі речі мають багату енер-
гетику, вони глибоко симво-
лічні. Важливо зберегти не 
лише зовнішній вигляд, а зро-
бити річ естетично привабли-
вою. Реставрувати старовин-
ні ляльки — саме таке захо-
плення прилучанки Ірини Ку-
ліш. 2 червня у виставковій 
залі Прилуцького краєзнавчо-
го музею ім. І.В. Маслова було 

представлено її першу персо-
нальну виставку «Ляльковий 
світ».

З розповідей майстрині, 
ще сім років тому вона при-
дбала для доньки Софії пер-
шу ляльку, але дівчинці во-
на не сподобалася. Тож ма-
ма вирішила відреставрува-
ти стару іграшку. Відтоді для 
Ірини це стало справою жит-
тя, і запал до такого заняття 
тільки зростає.

Проте це не всі таланти 
майстрині. Ірина добре во-
лодіє технікою печворк — 
клаптикового шиття, виши-
ває хрестиком. Донька нама-
гається брати приклад з ма-
ми й створює власні малень-

кі шедеври. Її картина теж є 
в музеї.

На виставці представлено 75 
ляльок, привезених із Франції, 
Молдови, Іспанії, Китаю, Аме-
рики й Філіппін, які Ірина Ку-
ліш відновила. Але це менша 
частина експонатів, які вийшли 
в світ. Удома в неї ще велика 
кількість старовинних ляльок, 
які чекають на друге життя.

Тож прилучани й гості міста 
мають змогу поринути в каз-
ковий світ ляльок і подивити-
ся на шедеври. Цікаво буде й 
малюкам, і дорослим. Вистав-
ка Ірини Куліш діє по 25 черв-
ня, тож усі охочі ще встигнуть 
завітати до музею й насоло-
дитися красою.

ПОГОДА НА ЗАВТРА
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 22 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +10  +15 +22  +27 Черкаська +10  +15 +22  +27
Житомирська +9  +14 +22  +27 Кіровоградська +10  +15 +22  +27
Чернігівська +9  +14 +20  +25 Полтавська +10  +15 +22  +27
Сумська +9  +14 +20  +25 Дніпропетровська +10  +15 +22  +27
Закарпатська +10  +15 +25  +30 Одеська +14  +19 +25  +30
Рівненська +9  +14 +22  +27 Миколаївська +14  +19 +25  +30
Львівська +9  +14 +23  +28 Херсонська +14  +19 +25  +30
Івано-Франківська +10  +15 +23  +28 Запорізька +12  +17 +25  +30
Волинська +9  +14 +22  +27 Харківська +9  +14 +20  +25
Хмельницька +10  +15 +22  +27 Донецька +10  +15 +22  +27
Чернівецька +9  +14 +23  +28 Луганська +9  +14 +20  +25
Тернопільська +9  +14 +22  +27 Крим +14  +19 +25  +30
Вінницька +10  +15 +22  +27 Київ +13  +15 +23  +25

Укргiдрометцентр

Захід цінний тим, 
що юні митці мають 
змогу брати майстер-
класи у провідних 
художників-керамістів 
з усього світу.

Байк для Марійки
ФОТОВИСТАВКА. «Благодійність в об’єктиві» дісталася 
Сєверодонецька

Олена ОСОБОВА, 
«Урядовий кур’єр»

Цього року вперше на 
національному кон-

курсі, проведеному з іні-
ціативи Українського фо-
руму благодійників під па-
тронатом Національної 
спілки фотохудожників 
України, була представле-
на номінація «Діти, пора-
нені війною».

«Девіз нашої фотовис-
тавки «40 кадрів, які змі-
нюють світ». І головна мета 
— не просто показати, як 
люди роблять добрі справи, 
а запустити ланцюгову ре-
акцію цих справ. Щоб і фо-
тографії стимулювали лю-
дей робити добро, і люди, 
подивившись на те, як до-
бре виходить в інших, ви-
йшли з виставки з розумін-
ням, що робити добрі спра-
ви може кожен, а для цього 
не обов’язково мати бага-
то грошей, головне — мати 
бажання!» — наголосила 
інформаційний менеджер 
Українського форуму бла-
годійників Леся Ярошенко.

Завдяки фотовиставці 
вже здійснилася мрія ді-
тей з синдромом Дауна — 
вони пекли паски з дру-
жиною Президента Укра-
їни. Тож і в Сєверодонець-
ку багато хто оглядає екс-
позицію разом з дітьми. 
Хлопчаки застигають бі-
ля фотографії «Пацаня-
че горе» — на ній підлі-
ток знайшов свій пошар-
паний улюблений велоси-
пед на руїнах рідної бага-
топоверхівки в Лисичан-
ську. Автор знімка бронзо-
вий призер конкурсу сєве-
родонеччанин Костянтин 
Скоморох в 2014 році по-
бачив і таке обличчя війни. 
Ця історія вже має щасли-
ве продовження, яким хо-
четься поділитися.

На виставку Юлія Бол-
гарева привела трирічну 
Марічку. Вони з донечкою 

— переселенці з Тошків-
ки, що під Первомайськом, 
з тієї території Луганщи-
ни, яка тимчасово не під-
контрольна Україні й не 
досяжна для вимушених 
переселенців. «Ми поїха-
ли, коли обстріли тільки 
починалися, дуже боялася 
за Марічку, — згадує 2014 
рік молода мама. — Тут 
люди допомагають нам з 
донечкою». 

Допомагають волонте-
ри, Червоний Хрест, а ось 
уже місяць — центр «СОС 
Дитячі містечка Україна». 
Співробітники центру за-
просили маму з донечкою 
на виставку. Вони розпові-
ли організаторам сумну іс-
торію маленької сім’ї. І то-
му саме трирічну Марій-
ку чекав на фотовиставці 
сюрприз — байк від вело-
сипедистів Харкова. Саме 
велосипед — символ сво-
боди руху, екологічності, 
можливості подорожувати 
незалежно від цін на бен-
зин або політичної ситуації 
навколо. Нехай усі ці мож-
ливості відкриються для 
маленької Марійки!» По-

дарунок потрапив у сім’ю, 
яка цього дуже потребує.

А виставка, яка приїха-
ла на схід України з Киє-
ва через Суми, попрямує 
далі і проїде майже тися-

чу кілометрів до Луцька. У 
планах організаторів лише 
цього року об’їхати 16 міст 
України, щоб у кожному 
«запустити ланцюгову ре-
акцію доброти».
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Ця світлина надихнула доброчинців…

і «Пацаняче горе» стало дівчачим щастям

Софійка чекає  
на нову ляльку
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