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

РЕГІОН ОРІЄНТИР

2

Ф
от

о 
В

ол
од

им
ир

а 
З

А
ЇК

И

Відновлення мосту 
через Сіверський Донець 
стало неабиякою подією 
для жителів міста Ізюм 
Харківської області 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про Національну стратегію реформування 
системи інституційного догляду та виховання 
дітей на 2017—2026 роки та план заходів 
з реалізації її І етапу»
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Президент 1991—1994 рр. про усвідомлення більшістю 
громадян історичного вибору своєї країни

Американці сумлінно 
виконують контракт 

ЕНЕРГОНОСІЇ. Американська компанія XCoal Energy and 
Resources відвантажила до України першу партію антрацито-
вого вугілля обсягом 85 тисяч тонн. «Відправлення енергетич-
ного вугілля в Україну започатковано угодою між українською 
державною компанією «Центренерго» та американською ком-
панією XCoal Energy and Resources як результат домовленос-
тей, досягнутих з адміністрацією США під час візиту Президен-
та Петра Порошенка 20 червня до Вашингтона», — йдеться в 
повідомленні Посольства України в США. 

У церемонії відправлення американського енергетичного ву-
гілля взяв участь посол України у США Валерій Чалий, а та-
кож заступник міністра торгівлі США Ізраель Ернандес, поміч-
ник міністра енергетики США з міжнародних питань Уелс Гріф-
фіт і керівництво компанії XCoal.

«Центренерго» уклала з американською компанією XСoal 
Energy and Resources контракт на постачання до кінця цього 
року 700 тисяч тонн дефіцитного вугілля антрацитної групи, по-
відомляє УНІАН. Перша партія має прибути в порт «Южний», 
що на Одещині, вже на початку вересня. 

ЦИТАТА ДНЯ

ЛЕОНІД КРАВЧУК:

ЦИФРА ДНЯ

56,2%   
становить зростання введення 

в експлуатацію житла у першому 
півріччі порівняно з аналогічним 

торішнім періодом   

«Ми поступово 
відколюємося, 

відриваємося від Росії. 
Я думаю, це важливо, 

тому що там 
у нас перспективи 

немає ніякої».

Підводні камені 
орендних відносин 
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ЛІКНЕП. «УК» дізнавався, як уникнути небезпек, 
укладаючи угоди щодо земельних ділянок 

Порятунок — в улюбленій справі
ДОСВІД. Учасник бойових дій Олександр Матяш власним прикладом показує 
бойовим товаришам, як знайти себе після нелегких буднів в АТО 

Ольга ПРОКОПЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

Не опустити рук, не зневіри-
тися, знайти місце у сус-

пільстві — гасла для нашого 
героя. Війна для нього не за-
кінчилася. Він пройшов лише 

певний її відрізок. Нині займа-
ється справою для душі, але по 
два-три тижні проводить в зо-
ні АТО. 

На іншому кінці, як казали до-
недавна, дроту відповідає прияз-
ний голос: «Матяш слухає». До-
мовляюся про зустріч. Олександр 

очевидно в пам’яті гортає сторін-
ки плану на кілька днів: «Сьогод-
ні — ні. Завтра на мені діти. Про-
поную у п’ятницю в піцерії «Ве-
терано». І на завершення розмо-
ви додає: «Плюс. Плюс». Розу-
мію, військова лексика супрово-
джує бійця досі. 

Виявилося, Олександр і не 
збирається змінювати ні лекси-
кон, ні звички. Каже, так зруч-
но. Армія — це сукупність ра-
ціонального, беземоційного. На 
інше там немає часу. На те-
лефонні дзвінки, які невпин-
но переривають розмову, чо-

ловік каже знайоме: «Матяш 
слухає». Далі пояснює, що жо-
ден із позивних, які намагалися 
присвоїти бійцеві, — «Мадяр», 
«Тринадцятий», «Пі-
люлькін» — не прижив-
ся. Частіше прізвище 
приймали за позивний. 
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Повістка про виклик підозрюваної у спеціальному 
досудовому розслідуванні

Громадянці України Бурун Євгенії Павлівні, 
21.01.1980 р.н., яка зареєстрована та проживає за 
адресою: м. Донецьк, вул. 230 Стрілецької дивізії, 
буд. 8, кв. 18, та яка є підозрюваною у кримінальному 
провадженні №22016130000000061 від 01.03.2016, 
за ознаками кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 2 ст. 258-5 КК України. Відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України Вам необхідно 
з’явитися 28.08.2017, о 10:00 год., до слідчого відді-
лу ГУ СБУ у місті Києві та Київській області за адре-
сою: місто Київ, провулок Аскольдів, 3а, тел.: (044) 
281-52-03, до старшого слідчого в ОВС Алексенка 
Д.Г. для надання доступу до матеріалів досудового 
розслідування у зв’язку із завершенням досудового 
розслідування злочину, та одержання копій обвину-
вального акта і долучених до нього документів у по-
рядку, передбаченому ст. 290, 291, 293 КПК Украї-
ни. Наслідки неприбуття за викликом викладені в ст. 
139 КПК України. Поважні причини неприбуття на ви-
клик викладені в ст. 138 КПК України, про неможли-
вість з’явлення за викликом з поважних причин Ви 
зобов’язані повідомити заздалегідь. 

Криворізький районний суд Дніпропетровської обл. 
(адреса суду: 50002, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
пр. Миру, 5 а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ При-
ватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться      29.08.2017 о 09:30 до Мугушова Жана Ві-
кторівна (останнє відоме місце реєстрації: 53041, Дніпропе-
тровська обл., Криворізький р-н, с. Зелене Поле, вул. Півден-
на, буд. 68) справа № 177/935/17, суддя Суботіна С. А.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.   З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Олександрійський міськрайонний суд Кiровоградської 
обл. (адреса суду: 28000, Кіровоградська обл., м. Олексан-
дрія, вул. Першотравнева, 30) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у су-
дове засідання, яке відбудеться  30.08.2017 об 11:30 до Би-
стревський Вадим Володимирович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 28042, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, 
смт Нова Прага, вул. Червоноармійська, буд. 117) справа  
№ 398/1190/17, суддя Бугайченко Т. А.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Апеляцiйний суд Хмельницької обл. (адреса суду: 29000, 
Хмельницька обл., м. Хмельницький, Майдан Незалежнос-
ті, 2) викликає відповідача за позовом ПАТ Акцентбанк, про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться      31.08.2017 о 09:30 до Яровий Юрій Станіславович 
(останнє відоме місце реєстрації: 29000, Хмельницька обл., 
Хмельницький р-н, с. Шпиченці, вул. Чапаєва, буд. 23) спра-
ва № 686/23570/16-ц, суддя Логінова С. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Заставнівський районний суд Чернівецької обл. (адреса 
суду: 59400, Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Незалеж-
ності, 95) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приват-
банк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться  28.08.2017 о 10:00 до Мензак Сергій Сергійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 59422, Чернівецька обл., 
Заставнівський р-н, с. Чуньків, вул. Головна, буд. 47) спра-
ва № 716/906/17, суддя Сірик І. С.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Білогірський районний суд Хмельницької обл. (адреса 
суду: 32100, Хмельницька обл., м. Білогіря, вул. Шевченка, 
42) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться  30.08.2017 о 09:30 до Морозюк Юлія Анатоліївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 30231, Хмельницька обл., 
Білогірський р-н, смт Ямпіль, вул. Леніна, буд. 30) справа  
№ 669/606/17, суддя Бараболя Н. С.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.   З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Борівський районний суд Харківської області викли-
кає на судове засідання як відповідача Проданову Оле-
ну Григорівну по справі за позовом Проданова Дмитра 
Сергійовича до Проданової Олени Григорівни; 3-тя особа 
Борівське КП «Житлово-комунальне господарство», про 
визнання особи такою, яка втратила право користуван-
ня житловим приміщенням. Розгляд справи призначено 
на 01 вересня 2017 р. о 10.00 у приміщенні Борівсько-
го районного суду Харківської обл. за адресою: смт Бо-
рова, Борівського р-ну Харківської обл., вул. Миру, 11, 2 
пов., зала №1. У разі неявки відповідача справу буде роз-
глянуто за його відсутності на підставі наданих по спра-
ві доказів. 

Суддя Г.М. Гуляєва 

Гуляйпільський районний суд Запорізької обл. (адре-
са суду: 70200, Запорізька обл., м. Гуляйполе, вул. Велика, 
33) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться  28.08.2017 о 09:00 до Гончаров Дмитро Валерійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 70200, Запорізька обл.,  
м. Гуляйполе, вул. Крупська, буд. 44) справа № 315/565/17, 
суддя Телегуз С. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за 
його  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 
ЦПК України.  З опублікуванням цього оголошення відпові-
дач по справі вважається належним чином повідомленим 
про час, день та місце проведення судового засідання.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Козенку Сергію Павловичу, 03.10.1961 

р.н., громадянину України, зареєстрованому за адре-
сою: Луганська область, м. Краснодон, вул. Базарна, 
буд.15, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК Укра-
їни необхідно з’явитися 30.08.2017 о 10 год. 00 хв,  до 
слідчого відділу Управління СБ України  в Луганській 
області за адресою: Луганська область,  м. Сєвєродо-
нецьк,  пр-т Космонавтів, 18, до слідчого слідчого від-
ділу Управління СБ України у Луганській області Шерен-
гова Н.В., для відкриття та надання доступу до матеріа-
лів кримінального провадження, а також проведення ін-
ших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 22017130000000127.

Орджонікідзевський міський суд Дніпропетровської обл. 
(адреса суду: 53300, Дніпропетровська обл., м. Орджонікі-
дзе, вул. Петровського, 37) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судо-
ве засідання, яке відбудеться  29.08.2017 о 09:00 до Єрьо-
мін Роман Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 
53301, Дніпропетровська обл., м. Покров, вул. Короленка, 
буд. 2) справа № 184/856/17, суддя Гукова Р. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України. З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Ємільчинський районний суд Житомирської обл. (адре-
са суду: 11200, Житомирська обл., смт Ємільчине, вул Жов-
тня, 2) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться      29.08.2017 о 09:00 до Якобчук Сергій Вікторович 
(останнє відоме місце реєстрації: 11255, Житомирська обл., 
Ємільчинський р-н, с. Бараші, вул. Калініна, буд. 75, кв. 14) 
справа № 277/496/17, суддя Гресько В. А.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 9 серпня 2017 р. № 528-р 
Київ

Про погодження відчуження майна 
публічного акціонерного товариства 

«Укрспецтрансгаз» 
Відповідно до частини восьмої статті 7 Закону України «Про трубопровідний тран-

спорт» погодитися з пропозицією Міністерства оборони  щодо відчуження майна пу-
блічного акціонерного товариства «Укрспецтрансгаз»  шляхом його безоплатної пе-
редачі до сфери управління  зазначеного Міністерства за переліком згідно з додат-
ком.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України  
від 9 серпня 2017 р. № 528-р

ПЕРЕЛІК 
майна публічного акціонерного товариства «Укрспецтрансгаз»

Найменування Рік  
випуску

Інвентарний 
номер

Автомобіль легковий ВАЗ-21213, шасі  
№ XTA212130Y1467909, реєстраційний номер АТ5980ВВ 1999 110

Автомобіль бортовий ЗIЛ-433360, шасі  
№ 43336013460759, реєстраційний номер АТ5938ВВ 2001 227

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 9 серпня 2017 р. № 535-р 
Київ

Про передачу нерухомого та окремого 
індивідуально визначеного майна  

у власність територіальної громади  
м. Кривого Рогу

Передати будівлі (літер А-2, 3; Б) і споруди (літер I, II, III, IV, VI, № 1—4) по 
вул. Житомирській, 2а, у м. Кривому Розі (Дніпропетровська область), що роз-
міщені на земельній ділянці площею 0,9193 гектара (кадастровий номер 
1211000000:06:079:0004), та окреме індивідуально визначене майно згідно з інвен-
тарними номерами 2145, 2460, 101, 45334—45338, 47310—47313 у власність те-
риторіальної громади м. Кривого Рогу.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 18 серпня 2017 р. № 563-р 
Київ

Про погодження передачі нерухомого майна 
у м. Маріуполі в державну власність

Погодитися з пропозицією Адміністрації Державної прикордонної служби та Ма-
ріупольської міської ради (Донецька область) щодо передачі будівель та споруд 
(літер А-1, а, а1, а2, а3, а4, А/п; Б-1; № 1—4, I—V) по бульв. Приморському, 24, у 
м. Маріуполі Донецької області, що розміщені на земельній ділянці площею 0,5601 
гектара (кадастровий номер 1412300000:02:009:0050), в державну власність з від-
несенням їх до сфери управління зазначеної Адміністрації.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Європейський суд з прав людини та україна

СПРАВА «ОЛЕКСАНдР МИхАйЛОВИч хОРОШЕВ ПРОТИ УКРАїНИ»
(OlEksandr MykhaylOvych khOrOshEv against UkrainE)

(заява № 66327/13)
Стислий виклад рішення від 13 червня 2017 року

Заявник скаржився за пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод (далі – Конвенція) на несправедливість цивільного прова-
дження у його справі щодо пенсії. Зокрема, він скаржився на недотримання прин-
ципу рівності сторін під час розгляду його справи з огляду на те, що його не було 

повідомлено про апеляційний розгляд справи та було позбавлено можливості на-
дати свої заперечення на апеляційну скаргу.

Після невдалих спроб досягти дружнього врегулювання Уряд України (далі – 
Уряд) повідомив Європейський суд про односторонню декларацію з метою врегу-
лювання питання, яке порушувалось цією заявою. Урядом також було запропоно-
вано Європейському суду вилучити заяву з реєстру справ відповідно до статті 37 
Конвенції в обмін на виплату заявнику відшкодування моральної та матеріальної 
шкоди, а також судових та інших витрат.

Листом від 18 квітня 2017 року заявник висловив свою незгоду з умовами од-
носторонньої декларації.

З огляду на характер визнань, що містяться в декларації Уряду, а також запро-
поновану суму відшкодування, яка є співмірною із сумами, що присуджуються у 
подібних випадках, Європейський суд дійшов висновку, що подальший розгляд ці-
єї заяви є невиправданим.

Враховуючи викладене, Європейський суд визнав за доцільне вилучити справу 
зі свого реєстру справ.

За цих підстав Суд одноголосно
«Бере до уваги умови декларації Уряду держави-відповідача за пунктом 1 стат-

ті 6 Конвенції та засоби забезпечення дотримання зазначених у ній зобов’язань;
Вирішує вилучити заяву зі свого реєстру справ відповідно до підпункту «с» 

пункту 1 статті 37 Конвенції.»

СПРАВА «ВІТАЛІй ІВАНОВИч КУЛИК ПРОТИ УКРАїНІ 191 ІНША зАяВА»  
(vitaliy ivanOvych kUlyk against UkrainE and 191 OthEr applicatiOns)

(заява № 10035/07 та 191 інша заява)
Стислий виклад рішення від 15 червня 2017 року

Заявники скаржилися за пунктом 1 статті 6 і статтею 13 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) та статтею 1 Першого 
протоколу до Конвенції на невиконання чи тривале виконання рішень національних 
судів у їхніх справах. Беручи до уваги схожість предмету заяв, Європейський суд з 
прав людини (далі — Європейський суд) вирішив за доцільне розглянути їх одно-
часно в одному рішенні.

У різні дати Уряд повідомив Європейський суд про односторонні декларації з 
метою врегулювання питань, які порушуються цими заявами. У своїх деклараці-
ях Уряд визнав надмірну тривалість виконання рішень національних судів у спра-
вах заявників та зобов’язався виплатити заявникам суми відшкодування матеріаль-
ної та моральної шкоди і судових та інших витрат, а також виконати рішення наці-
ональних судів, які ще підлягають виконанню.

Європейський суд не отримав жодної відповіді заявників про прийняття умов 
односторонньої декларації.

З огляду на характер визнань, які містяться в декларації Уряду, а також запропо-
новані суми відшкодування, які є співмірними із сумами, що присуджуються у поді-
бних справах, Європейський суд дійшов висновку, що подальший розгляд цих заяв 
є невиправданим (підпункт «с» пункту 1 статті 37 Конвенції).

За цих підстав Європейський суд одноголосно
«Вирішує об’єднати заяви;
Вирішує вилучити заяви щодо невиконання або тривалого виконання рішень на-

ціональних судів з реєстру справ відповідно до статті 39 Конвенції;
Оголошує решту заяв неприйнятними.»

СПРАВА «зІНАїдА ЄВГЕНІВНА КАЛИНОВСЬКА ПРОТИ УКРАїНИ»  
(Zinayida yEvgEnivna kalynOvska against UkrainE)

(Заява № 27114/11)
Стислий виклад рішення від 15 червня 2017 року

Заявниця скаржилася за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) на надмірну тривалість 
цивільного провадження та відсутність в національному законодавстві ефектив-
них засобів юридичного захисту. Заявниця скаржилась також за іншими стаття-
ми Конвенції.

Після невдалих спроб досягти дружнього врегулювання Уряд України (далі – Уряд) 
повідомив Європейський суд з прав людини (далі – Європейський суд) про односто-
ронню декларацію з метою врегулювання питань, які порушувались цими скаргами.

Заявниця повідомила Суд про прийняття умов декларації. Суд вирішив, що піс-
ля згоди заявниці з умовами поданої Урядом декларації справа мала розглядатися 
як дружнє врегулювання спору.

Взявши до уваги факт досягнення сторонами дружнього врегулювання, Євро-
пейський суд дійшов висновку, що таке врегулювання спору ґрунтується на пова-
зі до прав людини, гарантованих Конвенцією та протоколами до неї, та не знайшов 
підстав для подальшого розгляду заяв.

Враховуючи викладене, Європейський суд визнав за доцільне вилучити справу 
зі свого реєстру справ.

За цих підстав Суд одноголосно
«Вирішує відповідно до статті 39 Конвенції вилучити зі свого реєстру справ зая-

ву за скаргою на надмірну тривалість цивільного провадження і відсутність у націо-
нальному законодавстві будь-яких ефективних засобів юридичного захисту;

Оголошує іншу частину заяви неприйнятною.»

СПРАВА «дячЕНКО ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАїНИ»
(casE OF dyachEnkO and OthErs v. UkrainE)

(Заява № 26417/08 та 8 інших заяв)
Стислий виклад рішення від 06 липня 2017 року

До Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) за-
явники скаржилися за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про за-
хист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) на над-

мірну тривалість цивільних проваджень та відсутність у національно-
му законодавстві ефективного засобу юридичного захисту. У заяві № 
9783/09 заявник скаржився також за іншими положеннями Конвенції.

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

Розглянувши скаргу заявника у заяві № 9783/09, яка також порушує 
питання щодо Конвенції відповідно до усталеної практики Суду, Євро-
пейський суд визнав її прийнятною та вирішив, що вона також вказує на 
порушення Конвенції.

Скарги заявника у заяві № 26417/08 щодо провадження, яке тривало 
з 27 березня 1997 року до 10 вересня 1997 року, Європейський суд від-
хилив відповідно до пункту 3 та 4 статті 35 Конвенції, оскільки Конвенція 
набула чинності для України 11 вересня 1997 року.

зА ЦИх ПІдСТАВ СУд ОдНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує скарги заявників у заяві № 26417/08 щодо провадження у 

період з 27 березня 1997 року до 10 вересня 1997 року неприйнятними;
3. Оголошує прийнятними  скарги щодо  надмірної тривалості цивіль-

них проваджень та відсутності у національному законодавстві ефектив-
ного засобу юридичного захисту, а також іншу скаргу у заяві № 9783/09 
відповідно до усталеної практики Суду прийнятними;

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

5. Постановляє, що було порушення щодо іншої скарги у заяві № 9783/09 
відповідно до усталеної практики Суду;

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

явникам суми, зазначені у таблиці в додатку; ці суми мають бути кон-
вертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день 
здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного 
розрахунку на вищезазначені суми нараховуватиметься простий відсо-
ток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейсько-
го центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути 
додано три відсоткові пункти.

7. Відхиляє решту вимог заявників щодо справедливої сатисфакції.»

СПРАВА «КАНЦАРА ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАїНИ»
(casE OF kantsara and OthErs v. UkrainE)

(Заява № 7762/10 та 4 інші заяви)
Стислий виклад рішення від 06 липня 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 криміналь-
них проваджень та відсутність у національному законодавстві ефективного засобу 
юридичного захисту. У заяві № 54467/16 заявниця скаржилась також за пунктом 1 
статті 2 Протоколу № 4 до Конвенції.

З огляду на всі наявні в Європейського суду документи та відповідно до йо-
го практики, Європейський суд дійшов висновку, що тривалість проваджень у цих 
справах була надмірною і не відповідала вимозі «розумного строку», а у заявників 
не було ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з цими скаргами. Євро-
пейський суд констатував порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції, а та-
кож встановив порушення щодо іншої скарги у заяві № 54467/16, поданої відповід-
но до усталеної практики Суду.

зА ЦИх ПІдСТАВ ЄВРОПЕйСЬКИй СУд ОдНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує заяви прийнятними;
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 у заяві № 54467/16 було порушення щодо іншої скарги, по-

даної відповідно до усталеної практики Суду;
5. 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.»

Інформацію надано Урядовим уповноваженим  
у справах Європейського суду з прав людини
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Інформація про тарифи на електроенергію ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ  МЕРЕЖІ» 
на вересень 2017 року 

(для території України, на якій органи державної влади  здійснюють свої повноваження відповідно до  постанови 
КМУ № 263 від  07.05.2015 р. (зі змінами) та розпорядження КМУ  № 1085-р  

від 07.11.2014 р. (зі змінами))

1. Складові розрахункових роздрібних тарифів на вересень 2017 р.
без ПДВ

Найменування показника
(нормативний документ)

Клас / 
група

споживача 

Одиниця 
виміру

Величина  
показника 

коп/кВтгод 134,159Прогнозована середня закупiвельна цiна е/е на вересень 2017 р.(розрахована відповідно 
до постанови НКРЕКП від 19.11.2015 № 2810) (без ПДВ)
Економічні коефіцієнти нормативних технологічних витрат електроенергії на 
IІІ квартал 2017 р. 1 клас % 1,17
(постанова НКРЕКП від 16.03.2017 № 292 ) 2 клас % 3,23
2. Тарифи на електроенергію для 1 групи споживачів (юридичні особи та фізичні особи-суб’єкти 
підприємницької діяльності) 

без ПДВ
Найменування показника
(нормативний документ)

Клас 
споживача 

Одиниця
виміру

Величина 
показника  

Роздрібні тарифи на електричну енергію, що відпускається для 
кожного класу споживачів, крім населення, на території України
відповідно до п.2 постанови НКРЕКП від 24.04.2017 № 538  «З 01 травня 2017 
року роздрібні тарифи на електричну енергію, що відпускається для кожно-
го класу споживачів, крім населення, на території України, формуються ліцен-
зіатами з постачання електроенергії за регульованим тарифом згідно з норма-
тивно-правовими актами НКРЕКП» )

1 клас коп/кВтгод 135,747  

2 клас коп/кВтгод 140,278

без ПДВ
Найменування показника
(нормативний документ)

Клас 
споживача 

Період 
часу

Одиниця
виміру

Величина 
показника 

Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу (постанова НКРЕ від 
20.12.01 № 1241 із змінами і доповненнями, внесеними постановою НКРЕКП 
від  13.06.2017 № 763, яка була офіційно опублікована в газеті «Урядовий 
Кур’єр» 06.07.17 № 123, та набрала чинності з 07.07.17

1 клас Нічний коп/кВтгод 47,511
Денний коп/кВтгод 183,258

2 клас
Нічний коп/кВтгод 49,097
Денний коп/кВтгод 189,375

Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу (постанова НКРЕ від 
20.12.01 № 1241 із змінами і доповненнями, внесеними постановою НКРЕКП 
від 22.01.2015 № 37) 

1 клас
Нічний коп/кВтгод 33,937
Напівпіковий коп/кВтгод 138,462
Піковий коп/кВтгод 244,345

2 клас
Нічний коп/кВтгод 35,070
Напівпіковий коп/кВтгод 143,084
Піковий коп/кВтгод 252,500

3. Тарифи на електроенергію для 2 групи споживачів (населення), затверджені постановою НКРЕКП від 26.02.2015 р. № 220,  
опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр» від 25.02.2017 №37.

  Згідно із Законом України «Про податок на додану вартість» операції з продажу електроенергії є об’єктом 
 оподаткування ПДВ за ставкою 20 відсотків.

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. 
(адреса суду: 84511, Донецька обл., м. Артемівськ,  
вул. Артема, 5) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судо-
ве засідання, яке відбудеться:

 31.08.2017 о 08:00 до Єгоренков Віталій Олексан-
дрович (останнє відоме місце реєстрації: 86481, До-
нецька обл., м. Вуглегірськ, вул. Калініна, буд. 111) 
справа № 219/5205/17, суддя Фролова Н. М.

31.08.2017 о 08:30 до Пупишев Артем Олексан-
дрович (останнє відоме місце реєстрації: 84542, До-
нецька обл., Бахмутський р-н, с. Дебальцівське (Ко-
муна), вул. Польова, буд. 13) справа № 219/3440/17, 
суддя Фролова Н. М.

31.08.2017 о 10:30 до Зав’ялова Наталія Василів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 84502, Донецька 
обл., м. Бахмут (Артемівськ), вул. Виноградна, буд. 
46) справа № 219/1593/17, суддя Павленко О. М.

31.08.2017 о 08:15 до Продан Олена Сергіїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 84582, Доне-
цька обл., Бахмутський (Артемівський) р-н, с. Ново-
григорівка, вул. Октябрська, буд. 29, кв. 14) справа  
№ 219/11691/16-ц, суддя Фролова Н. М.

06.09.2017 о 09:30 до Філімонов Володимир Ми-
колайович (останнє відоме місце реєстрації: 84500, 
Донецька обл., м. Бахмут, вул. Чайковського, буд. 
107, кв. 64) справа № 219/6575/17, суддя Харченко 
О. П.

 У разі неявки відповідача у призначений час або 
неповідомлення про причини неявки справа буде 
розглянута за його  відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України.

 З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового  

розслідування
Підозрюваному Фоміну Анатолію Івановичу, 

21.06.1973 р.н., який зареєстрований за адресою: До-
нецька область, Ясинуватський район, с.Ласточкине, 
вул. Молодіжна, 18, на підставі ст.ст.297-5, 133, 
135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 31 серп-
ня 2017 року о 10 год. 00 хв. до каб. 309 СВ УСБУ в 
Донецькій області, до слідчого Авєріна П.Є., за адре-
сою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Нільсена, 
буд.33, для ознайомлення з матеріалами криміналь-
ного провадження, отримання обвинувального ак-
та та реєстру матеріалів при здійсненні спеціально-
го досудового розслідування у кримінальному про-
вадженні №22016050000000020 за ч.1 ст.258-3 КК 
України. У разі неприбуття на виклик або ухилення 
від явки на виклик настають наслідки, передбачені 
ст.139 КПК України.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області 
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 
39а) розглядає цивільну справу за позовною заявою Дем-
ченко Ірини Юріївни до Муратова Володимира Олександро-
вича, третя особа: Орган опіки та піклування Добропільської 
міської ради Донецької області, про видачу дозволу на виїзд 
за межі України без згоди та супроводу батька.

Відповідач Муратов Володимир Олександрович (остання 
відома адреса: м. Донецьк, вул. Річна, буд. 54, кв. 2) викли-
кається на 14 год. 30 хв. 29 серпня 2017 року до Добропіль-
ського міськрайонного суду, кабінет № 2, для участі у роз-
гляді справи. До розгляду справи пропонується надати суду 
письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні до-
кази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача 
необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше спра-
ва буде розглянута за його відсутності на підставі наявних у 
ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Мацишин Л.С.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Брисюк Ірину 
Михайлівну, Брисюка Геннадія Петровича, Количеву 
Тетяну Миколаївну як відповідачів в судове засідання 
по цивільній справі № 426/11560/17 за позовною за-
явою Публічного акціонерного товариства «Держав-
ний ощадний банк України» в особі Луганського об-
ласного управління AT «Ощадбанк» до Брисюк Ірини 
Михайлівни, Брисюка Геннадія Петровича, Количе-
вої Тетяни Миколаївни про стягнення заборгованос-
ті, що відбудеться 28 вересня 2017 року о 15.30 год.

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

Суддя О.М. Попова

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) роз-
глядається цивільна справа № 236/1761/17 за позо-
вом Публічного акціонерного товариства акціонер-
ний банк «Експрес Банк» в особі Донецького регі-
онального відділення акціонерного банку «Експрес 
Банк» до Фотіна Олексія Івановича про стягнення су-
ми заборгованості по кредитному договору в розмі-
рі 26484,37 гривень.

Відповідач Фотін Олексій Іванович викликається 
до каб. № 12 суду на 31 серпня 2017 року на 08 го-
дину 50 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У разі неявки відповіда-
ча, справа буде розглянута за його відсутності за на-
явними доказами.

Суддя Саржевська I.B.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу за позовною заявою ПАТ «Сбербанк» 
до Рахманіна Івана Володимировича про стягнення 
заборгованості. Відповідач по справі викликається 
до суду (м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, 
кім 302) для участі у розгляді справи по суті:

Рахманін Іван Володимирович, 25.07.1977 року 
народження, який мешкає за адресою: 86400, Доне-
цька область, м. Єнакієве, вул. Ярославська, буд. 24 
на 31 серпня 2017 року на 09.00 годину.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідача, він повинен повідомити суд про причину 
неявки, інакше справа буде розглянута у його від-
сутність.

Суддя Фролова Н.М.

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської 
області викликає в судове засідання на 10 год. 30 хв. 
31 серпня 2017 року як відповідачку Кореневу Люд-
милу Борисівну (останнє відоме місце реєстрації та 
проживання: вул. Соборності, 25, кв. 22 у м. Возне-
сенську Миколаївської області) в справі за позовом 
Кореневої Л.А. до Кореневої Л.Б., третя особа: Воз-
несенський РВ УДМС України у Миколаївській облас-
ті, про визнання особи такою, що втратила право ко-
ристування житловим приміщенням.

Засідання відбудеться в приміщенні Вознесен-
ського міськрайонного суду за адресою: м. Возне-
сенськ Миколаївської області, вул. Кібрика, 11, каб. 
№ 14.

В разі  неявки відповідачки в судове засідання, 
справа буде розглянута без її участі на підставі наяв-
них в ній матеріалів.

Суддя О.В. Вуїв

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Андрєєнку Анатолію Олександровичу, 

01.05.1962 р.н., громадянину України, зареєстрованому 
за адресою: Луганська область, м. Антрацит, вул. 
Ленінградська, буд.24, відповідно до вимог ст. ст. 133, 
135 КПК України необхідно з’явитися 30.08.2017 о 10 год. 
00 хв.  до старшого слідчого слідчого відділу Управління 
СБ України  в Луганській області Кременчуцького Д.І. 
за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
пр-т Космонавтів, 18, для відкриття та надання доступу 
до матеріалів кримінального провадження, а також 
проведення інших процесуальних дій у кримінальному 
провадженні № 22017130000000121.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Княжеву Сергію Миколайовичу, 

07.04.1959 р.н., громадянину України, зареєстрованому 
за адресою: Луганська область, м. Ровеньки, вул.  
Ю. Гагаріна, буд.7, кв.137, відповідно до вимог ст. ст. 
133, 135 КПК України необхідно з’явитися 30.08.2017 о 
10 год. 00 хв.,  до слідчого відділу Управління СБ України  
в Луганській області за адресою: Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до слідчого 
слідчого відділу Управління СБ України у Луганській 
області Шеренгова Н.В., для відкриття та надання доступу 
до матеріалів кримінального провадження, а також 
проведення інших процесуальних дій у кримінальному 
провадженні № 22017130000000124.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Апалькову Сергію Миколайови-

чу, 14.07.1979 р.н., громадянину України, зареєстро-
ваному за адресою: м. Луганськ, кв. Героїв Сталінгра-
да, буд. 2, кв. 248, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 
КПК України необхідно з’явитися 30.08.2017 о 10 год. 00 
хв., до слідчого відділу Управління СБ України в Луган-
ській області за адресою: Луганська область, м. Сєвє-
родонецьк, пр-т Космонавтів, буд. 18, до слідчого слід-
чого відділу Управління СБ України в Луганській облас-
ті Якутко Л.О., для відкриття та надання доступу до мате-
ріалів кримінального провадження, а також проведення 
інших процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 22017130000000179.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Сухачову Андрію Валерійовичу, 

06.07.1976 р.н., громадянину України, зареєстрованому 
за адресою: Луганська область, м. Свердловськ, вул. 
Горюшкіна, буд. 62, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 
КПК України необхідно з’явитися 30.08.2017 о 10 год. 00 
хв.  до старшого слідчого слідчого відділу Управління 
СБ України  в Луганській області  Кременчуцького Д.І. 
за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
пр-т Космонавтів, 18, для відкриття та надання доступу 
до матеріалів кримінального провадження, а також 
проведення інших процесуальних дій у кримінальному 
провадженні № 22017130000000130.

Заводський районний суд м. Миколаєва викли-
кає як відповідачів Григор’єву Євгенію Леонтіївну, 
Григор’єва Віталія Юрійовича в судове засідання по 
цивільній справі № 2/487/1691/17 за позовом Лавру-
хіної Валентини Іванівни до Григор’євої Євгенії Ле-
онтіївни, Григор’єва Віталія Юрійовича про визнання 
договору купівлі-продажу дійсним, призначене на 
28.08.2017 року о 15.00 год. в каб. № 17 Заводсько-
го районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідачі вважа-
ються повідомленими про час та місце розгляду 
справи. В разі їх неявки позов може бути розгляну-
то за їх відсутності.

Суддя С.В. Щербина

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

Обвинувачений Фоменко Євген Анатолійович, 21 
листопада 1975 року народження, відповідно до ви-
мог ст. 314 КПК України викликається о 14.00 го-
дині 29 серпня 2017 року до Куп’янського міськра-
йонного суду Харківської області за адресою: Хар-
ківська область, м. Куп’янськ, пл. Центральна, 16-а, 
для проведення судового засідання у провадженні  
№ 1-кп/628/88/17 справа № 628/3812/16-к. Поважні 
причини неприбуття особи на виклик суду передбаче-
ні статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обви-
нуваченого передбачені статтями 139, 223 КПК України.

Суддя Н.В. Цендра

Носовський Сергій Олександрович, останнє відоме міс-
це проживання: Дніпропетровська область, м. Покров, вул. 
Газ. «Правда», 33/15, викликається до Орджонікідзевсько-
го міського суду Дніпропетровської області як відповідач 
по цивільній справі за позовом виконавчого комітету По-
кровської міської ради Дніпропетровської області до Носов-
ського Сергія Олександровича про визнання особи такою, 
що втратила право користування житловим приміщенням у 
зв’язку з відсутністю в ньому понад шість місяців без поваж-
них причин. Судове засідання відбудеться о 09 годині 00 хви-
лин 30 серпня 2017 року в приміщенні суду за адресою: Дні-
пропетровська область, м. Покров (Орджонікідзе), вул. Тор-
гова, 37. У разі неявки відповідача до суду справу буде вирі-
шено на підставі наявних у ній даних та доказів.

Суддя Гукова Р.М.

Борівський районний суд Харківської області викли-
кає на судове засідання як відповідача Гловацького Ро-
мана Вадимовича по справі за позовом Шевченко Наталії 
Іванівни до Гловацького Романа Вадимовича про визна-
ння особи такою, яка втратила право користування жит-
ловим приміщенням та зняття з реєстрації за місцем про-
живання. Розгляд справи призначено на 30 серпня 2017 
р. о 09.00 у приміщенні Борівського районного суду Хар-
ківської обл. за адресою: смт Борова Борівського р-ну 
Харківської обл., вул. Миру, 11, 2 пов., зала №1. У разі не-
явки відповідача справу буде розглянуто за його відсут-
ності на підставі наданих по справі доказів. 

Суддя Г.М. Гуляєва
Жовтневий районний суд м. Запоріжжя викликає 

у судове засідання Каправу Лілію Василівну за позо-

вом Каправого Миколи Йосиповича до Каправої Лі-

лії Василівни про розірвання шлюбу, що відбудеть-

ся 29.08.2017 р. о 09 год. 30 хв. в приміщенні Жов-

тневого районного суду м. Запоріжжя за адресою: 

69063, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Олек-

сандрівська, 6. Суддя Світлицька В.М., каб. № 25.

Голопристанський районний суд Херсонської обл. (адреса 
суду: 75600, Херсонська обл., м. Гола Пристань, вул. Горько-
го, 19) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке від-
будеться 23.08.2017 о 09:00 до Чечлікова Євгенія Олексан-
дрівна (останнє відоме місце реєстрації: 75600, Херсонська 
обл., м. Гола Пристань, пров. Жовтневий, буд. 23-А) справа 
№ 654/675/17, суддя Ширінська О. Х.

 У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.   З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Повістка про виклик обвинуваченого  
в підготовче судове засідання, по якому  

здійснювалося спеціальне досудове розслідування
Обвинувачена Філіпська Наталія Валеріївна, 04.11.1976 року 

народження, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України ви-
кликається в судове засідання в порядку спеціального судового 
провадження, яке відбудеться 29 серпня 2017 року о 16 годині 30 
хвилин в приміщенні Біловодського районного суду Луганської 
області за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Лу-
ганська, 30, для участі в судовому засіданні як обвинувачена.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду перед-
бачені ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст. ст. 139, 
323 КПК України.

Суддя В.А. Карягіна

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу № 219/7740/17; 2д/219/11/2017 
за справою судове доручення російського суду про вру-
чення судових документів Нелепі Олександру Сергійови-
чу. Відповідач по справі Нелепа Олександр Сергійович 
(останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: Доне-
цька область, м. Єнакієве, вул. Тухачевського, 15) викли-
кається 23 серпня 2017 року на 11 годину 00 хвилин до 
Артемівського міськрайонного суду Донецької області за 
адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 201, для вручен-
ня йому судових документів по вищевказаному доручен-
ню російського суду.

Суддя Брежнев О.А.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає 
цивільну справу за позовом Бойко Олени Олексіївни до Про-
копової Ірини Володимирівни, третя особа: Орган опіки та пі-
клування Ясинуватської райдержадміністрації Донецької об-
ласті про позбавлення батьківських прав.

Відповідач по справі Прокопова Ірина Володимирівна, що 
зареєстрована за адресою: Донецька область, смт Пантелей-
монівка, вул. Некрасова, б. 10, викликається на 08.00 годи-
ну 29 серпня 2017 року до суду для участі у розгляді спра-
ви по суті.

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

Суддя І.О. Сидоренко

Дарницький районний суд м. Києва викликає обвинува-
ченого Смолянова Михайла Олександровича, 06.10.1956 ро-
ку народження (останнє відоме місце проживання: АР Крим, 
м. Сімферополь, вул. Московська, 18/4, кв. 2) у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 
111 КК України у підготовче судове засідання, що призна-
чене на 30 серпня 2017 року о 13 год. 15 хв. Явка до суду є 
обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або доку-
мент, що посвідчує особу.

Підготовче судове засідання у кримінальному проваджен-
ні відбудеться в приміщенні Дарницького районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Суддя П.Л. Коляденко

Баришівський районний суд Київської об-
ласті повідомляє Бібу Олександра Павлови-
ча, який проживає: сел. Баришівка, вул. Ча-
паєва, 40, Київської області, що судовий роз-
гляд справи за позовом Біби Маргарити Дми-
трівни до Біби Олександра Павловича про ви-
знання права спільної сумісної власності на 
житловий будинок призначено на 10 годину 
00 хвилин 30 серпня 2017 року.

Ваша явка обов’язкова.
В разі неявки розгляд справи буде прове-

дено за вашою відсутністю.
Суддя О.Д. Лисюк

Адміністративною колегією Сумського 
обласного територіального відділення Ан-
тимонопольного комітету України прийня-
то рішення від 29.05.2017 № 2 про визна-
ння вчинення ТОВ «Торговий дім «Керамейя» 
(м.Київ, ідентифікаційний код – 38602199) 
порушення законодавства про захист еконо-
мічної конкуренції та накладення штрафу у 
розмірі 68000 гривень.

Копію рішення представник товариства 
може отримати за адресою: м. Суми, вул. 
Харківська, 30/1, 4-й поверх.
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оголошення

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

Оголошення про проведення аукціону №226Д з продажу енергоресурсів на базі ПрАТ «УМВБ»
30.08.2017 р. о 15-00 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» відбудеться аукціон №226Д 

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 
лоті, тонн

К-сть  
лотів,  

одиниць

Стартова ціна  
за 1 тонну, грн.     

(без ПДВ)

Стартова ціна 
за 1 тонну, грн.    

(з ПДВ)

Cтартова вартість 
одного лоту, грн.    

(з ПДВ)

Загальний 
обсяг, тонн

Загальна  
вартість, грн.  

(з ПДВ)
Умови транспортування

1 ПАТ 
«Укрнафта»

НГВУ «Полта-
ванафтогаз»

1 300 1 9 529,27 11 435,12 14 865 656,00 1 300,00 14 865 656,00 по трубопроводам:філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП ЦППН і  
Г НГВУ «Полтаванафтогаз» (Ресурс вересня 2017 p.)

2 ПАТ 
«Укрнафта»

НГВУ «Полта-
ванафтогаз»

2 800 1 9 529,27 11 435,12 32 018 336,00 2 800,000 32 018 336,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 

 Качанівського ГПЗ (Ресурс вересня 2017 p.)
3 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирка-

нафтогаз»
3 000 1 9 529,27 11 435,12 34 305 360,00 3 000,00 34 305 360,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН  

Качанівського ГПЗ (Ресурс вересня 2017 p.)
4 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирка-

нафтогаз»
3 000 1 9 529,27 11 435,12 34 305 360,00 3 000,00 34 305 360,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН  

Качанівського ГПЗ (Ресурс вересня 2017 p.)
5 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирка-

нафтогаз»
3 000 1 9 529,27 11 435,12 34 305 360,00 3 000,00 34 305 360,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 

 Качанівського ГПЗ (Ресурс вересня 2017 p.)
6 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирка-

нафтогаз»
3 000 1 9 529,27 11 435,12 34 305 360,00 3 000,00 34 305 360,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН  

Качанівського ГПЗ (Ресурс вересня 2017 p.)
7 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирка-

нафтогаз»
3 000 1 9 529,27 11 435,12 34 305 360,00 3 000,00 34 305 360,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН  

Качанівського ГПЗ (Ресурс вересня 2017 p.)
8 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирка-

нафтогаз»
3 000 1 9 529,27 11 435,12 34 305 360,00 3 000,00 34 305 360,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН  

Качанівського ГПЗ (Ресурс вересня 2017 p.)
9 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирка-

нафтогаз»
3 000 1 9 529,27 11 435,12 34 305 360,00 3 000,00 34 305 360,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН  

Качанівського ГПЗ (Ресурс вересня 2017 p.)
10 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирка-

нафтогаз»
3 000 1 9 529,27 11 435,12 34 305 360,00 3 000,00 34 305 360,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН  

Качанівського ГПЗ (Ресурс вересня 2017 p.)
11 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирка-

нафтогаз»
3 380 1 9 529,27 11 435,12 38 650 705,60 3 380,00 38 650 705,60 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН  

Качанівського ГПЗ (Ресурс вересня 2017 p.)
12 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирка-

нафтогаз»
2 200 1 9 529,27 11 435,12 25 157 264,00 2 200,00 25 157 264,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП  

«Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс вересня 2017 p.)
13 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирка-

нафтогаз»
2 200 1 9 529,27 11 435,12 25 157 264,00 2 200,00 25 157 264,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП  

«Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс вересня 2017 p.)
14 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігів-

нафтогаз»
3 000 1 9 529,27 11 435,12 34 305 360,00 3 000,00 34 305 360,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП  

«Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс вересня 2017 p.)
15 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігів-

нафтогаз»
3 000 1 9 529,27 11 435,12 34 305 360,00 3 000,00 34 305 360,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП  

«Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс вересня 2017 p.)
16 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігів-

нафтогаз»
3 000 1 9 529,27 11 435,12 34 305 360,00 3 000,00 34 305 360,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП  

«Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс вересня 2017 p.)
17 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігів-

нафтогаз»
3 500 1 9 529,27 11 435,12 40 022 920,00 3 500,00 40 022 920,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП  

«Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс вересня 2017 p.)
18 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Борис-

лавнафтогаз»
3 000 1 9 529,27 11 435,12 34 305 360,00 3 000,00 34 305 360,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП 

ДППН НЗП «Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ «Бориславнафтогаз»  
(Ресурс вересня 2017 p.)

19 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Борис-
лавнафтогаз»

3 000 1 9 529,27 11 435,12 34 305 360,00 3 000,00 34 305 360,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП 
ДППН НЗП «Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ «Бориславнафтогаз»  

(Ресурс вересня 2017 p.)
20 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Борис-

лавнафтогаз»
3 000 1 9 529,27 11 435,12 34 305 360,00 3 000,00 34 305 360,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах.  

ТП ДППН НЗП «Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ «Бориславнафтогаз» 
 (Ресурс вересня 2017 p.)

21 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Борис-
лавнафтогаз»

1 240 1 9 529,27 11 435,12 14 179 548,80 1 240,00 14 179 548,80 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах.  
ТП ДППН НЗП «Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ «Бориславнафтогаз»  

(Ресурс вересня 2017 p.)
22 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долина-

нафтогаз»
3 000 1 9 529,27 11 435,12 34 305 360,00 3 000,00 34 305 360,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах.  

ТП ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс вересня 2017 p.)
23 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долина-

нафтогаз»
3 000 1 9 529,27 11 435,12 34 305 360,00 3 000,00 34 305 360,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП 

ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс вересня 2017 p.)
24 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долина-

нафтогаз»
3 000 1 9 529,27 11 435,12 34 305 360,00 3 000,00 34 305 360,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП 

ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс вересня 2017 p.)
25 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долина-

нафтогаз»
3 000 1 9 529,27 11 435,12 34 305 360,00 3 000,00 34 305 360,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП 

ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс вересня 2017 p.)
26 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долина-

нафтогаз»
3 000 1 9 529,27 11 435,12 34 305 360,00 3 000,00 34 305 360,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП 

ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс вересня 2017 p.)
27 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долина-

нафтогаз»
3 000 1 9 529,27 11 435,12 34 305 360,00 3 000,00 34 305 360,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП 

ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс вересня 2017 p.)
28 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долина-

нафтогаз»
1 415 1 9 529,27 11 435,12 16 180 694,80 1 415,00 16 180 694,80 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП 

ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс вересня 2017 p.)
29 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Надвір-

нанафтогаз»
3 000 1 9 529,27 11 435,12 34 305 360,00 3 000,00 34 305 360,00 по трубопроводам:ПАТ «Укрнафта» на ПАТ «Нафтохімік Прикарпат-

тя» знах. ТП ДППН «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз» (Ресурс верес-
ня 2017 p.)

30 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Надвір-
нанафтогаз»

2 400 1 9 529,27 11 435,12 27 444 288,00 2 400,00 27 444 288,00 по трубопроводам:ПАТ «Укрнафта» на ПАТ «Нафтохімік Прикарпат-
тя» знах. ТП ДППН «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз» (Ресурс верес-

ня 2017 p.)
31 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Борис-

лавнафтогаз»
3 000 1 9 529,27 11 435,12 34 305 360,00 3 000,00 34 305 360,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знаходиться 

на ПАТ «Укртатнафта» (Ресурс липня 2017 p.) *
32 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Борис-

лавнафтогаз»
3 000 1 9 529,27 11 435,12 34 305 360,00 3 000,00 34 305 360,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знаходиться 

на ПАТ «Укртатнафта» (Ресурс липня 2017 p.) *
33 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Борис-

лавнафтогаз»
3 000 1 9 529,27 11 435,12 34 305 360,00 3 000,00 34 305 360,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знаходиться 

на ПАТ «Укртатнафта» (Ресурс липня 2017 p.) *
34 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Борис-

лавнафтогаз»
3 083,900 1 9 529,27 11 435,12 35 264 766,57 3 083,900 35 264 766,57 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знаходиться 

на ПАТ «Укртатнафта» (Ресурс липня 2017 p.) *
35 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долина-

нафтогаз»
3 000 1 9 529,27 11 435,12 34 305 360,00 3 000,00 34 305 360,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знаходиться 

на ПАТ «Укртатнафта» (Ресурс липня 2017 p.) *
36 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долина-

нафтогаз»
3 000 1 9 529,27 11 435,12 34 305 360,00 3 000,00 34 305 360,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знаходиться 

на ПАТ «Укртатнафта» (Ресурс липня 2017 p.) *
37 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долина-

нафтогаз»
3 000 1 9 529,27 11 435,12 34 305 360,00 3 000,00 34 305 360,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знаходиться 

на ПАТ «Укртатнафта» (Ресурс липня 2017 p.) *
38 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долина-

нафтогаз»
3 000 1 9 529,27 11 435,12 34 305 360,00 3 000,00 34 305 360,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знаходиться 

на ПАТ «Укртатнафта» (Ресурс липня 2017 p.) *
39 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долина-

нафтогаз»
3 000 1 9 529,27 11 435,12 34 305 360,00 3 000,00 34 305 360,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знаходиться 

на ПАТ «Укртатнафта» (Ресурс липня 2017 p.) *
40 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долина-

нафтогаз»
3 000 1 9 529,27 11 435,12 34 305 360,00 3 000,00 34 305 360,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знаходиться 

на ПАТ «Укртатнафта» (Ресурс липня 2017 p.) *
41 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долина-

нафтогаз»
2 469,900 1 9 529,27 11 435,12 28 243 602,89 2 469,900 28 243 602,89 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знаходиться 

на ПАТ «Укртатнафта» (Ресурс липня 2017 p.) *
42 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Надвір-

нанафтогаз»
3 000 1 9 529,27 11 435,12 34 305 360,00 3 000,00 34 305 360,00 по трубопроводам:ПАТ «Укрнафта» на ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» 

знаходиться на ПАТ  «Укртатнафта» (Ресурс липня 2017 p.) *
43 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Надвір-

нанафтогаз»
2 550 1 9 529,27 11 435,12 29 159 556,00 2 550,00 29 159 556,00 по трубопроводам:ПАТ «Укрнафта» на ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» 

знаходиться на ПАТ  «Укртатнафта» (Ресурс липня 2017 p.) *
44 ПАТ «Укрнафта» СП «УкрКАР-

ПАТОЙЛ ЛТД» 
НГВУ «Надвір-
нанафтогаз»

4 200 1 9 529,27 11 435,12 48 027 504,00 4 200,00 48 027 504,00 по трубопроводам:ПАТ «Укрнафта» на ПАТ 
 «Нафтохімік Прикарпаття» знах. ТП ДППН 

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

45 ПАТ «Укрнафта» СП «УкрКАР-
ПАТОЙЛ ЛТД» 
НГВУ «Надвір-
нанафтогаз»

4 200 1 9 529,27 11 435,12 48 027 504,00 4 200,00 48 027 504,00 по трубопроводам:ПАТ «Укрнафта» на ПАТ 
 «Нафтохімік Прикарпаття» знах. ТП ДППН 

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

46 ПАТ «Укрнафта» СП «Борислав-
ська нафтова 

компанія» НГВУ 
«Бориславнаф-

тогаз»

1 200 1 9 529,27 11 435,12 13 722 144,00 1 200,00 13 722 144,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ 
 «Укртранснафта» знаходиться на ПАТ НПК «Галичина» (ресурс липня-

серпня 2017р.) *

47 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полта-
ванафтогаз» 
Спільна дяль-
ність № 5/56

850 1 9 529,27 11 435,12 9 719 852,00 850,00 9 719 852,00 по трубопроводам:філії «ПМН» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах.ТП ЦППН і Г НГВУ 

 «Полтаванафтогаз» (Ресурс серпня-вересня 2017 p.)

48 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Черні-
гівнафтогаз» 
Спільна дяль-
ність № 35/21

5 300 1 9 529,27 11 435,12 60 606 136,00 5 300,00 60 606 136,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 

 «Чернігівнафтогаз» (Ресурс серпня-вересня 2017 p.)

49 ПАТ «Укрнаф-
та» НГВУ «Чер-
нігівнафтогаз»            
спільна діяль-

ність за Догово-
ром №35/4

5 000 1 9 529,27 11 435,12 57 175 600,00 5 000,00 57 175 600,00 По трубопроводу ПАТ «УН» з подальшим відвантаженням по залізниці зі 
ст.Прилуки (Ресурс вересня 2017 p.)

50 ПрАТ «Галс-К» 
Угода про спіль-

ну діяльність

500 1 9 529,27 11 435,12 5 717 560,00 500,00 5 717 560,00 По трубопроводу ПАТ «УТН» (Ресурс вересня 2017 p.)

Загальний обсяг, тонн:       142 788,80
Загальна вартість (з ПДВ), грн.:   1 632 807 062,66

ПАТ «Укрнафта» 
(Ресурс  

вересня 2017р.; 
серпня - вересня 

2017р.)

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

ПАТ «Укрнафта» 
(Ресурс 

липня 2017р.)

1) Продавець проводить продаж нафти на умовах DDP-ПАТ «Укртатнафта» (м. Кременчук, вул.Свіштовська, 3).  
2) Транспортування нафти магістральними трубопроводами  ПАТ «Укртранснафта» забезпечує покупець за окре-

мими договорами, укладеними Покупцем з транспортними (транспортно-експедиційними) організаціями.                                                                                                                                   
 * 3) Покупець відшкодовує всі витрати Продавця, пов’язані з транспортуванням нафти.

СП «УкрКАРПАТ-
ОЙЛ ЛТД» Транспортування нафти забезпечує покупець.

СП «Борислав-
ська нафтова 

компанія»
* Покупець відшкодовує всі витрати Продавця, пов’язані з транспортуванням нафти.

ПАТ «Укрнаф-
та» НГВУ «Чер-
нігівнафтогаз»            
спільна діяль-

ність за Догово-
ром №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 спіль-

ну діяльність

1) Продавець проводить продаж нафти на умовах франко-резервуар нафтозбірного пункту НГВУ.
2) Оплату за транспортування нафти трубопроводним транспортом здійснює покупець.

3) При транспортуванні нафти залізницею поставку цистерн та оплату за налив нафти в цистерни здійснює покупець.
Обсяги газового конденсату та характеристики позицій запропоновані до продажу:

Поз. Продавець Видобуток Обсяг, що 
міститься  
в одному 
лоті, тонн

К-сть лотів, 
одиниць

Стартова ціна за 
1 тонну, грн. (без 

ПДВ)

Стартова ціна 
за 1 тонну, грн.    

(з ПДВ)

Cтартова вартість 
одного лоту, грн    

(з ПДВ)

Загальний 
обсяг, тонн

Загальна  
вартість, грн.  

(з ПДВ)

Умови транспортування

1 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полта-
ванафтогаз» 550 1 10 293,98 12 352,78 6 794 029,00 550,00 6 794 029,00 по трубопроводу:філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП ЦППН і Г 

НГВУ «Полтаванафтогаз» (Ресурс вересня 2017 p.)

Загальний обсяг, тонн:  550
Загальна вартість (з ПДВ), грн.:   6 794 029,00

ПАТ «Укрнафта» 1) Продавець проводить продаж газового конденсату  на умовах EXW-НГВУ, товарний парк. 
2) Транспортування  магістральними трубопроводами  ПАТ «Укртранснафта» забезпечує покупець за окремими договора-
ми, 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 конден-
сату власного видобутку і скрапленого газу №2 від 19.11.2014р., ознайомитись з яким можна на офіційному веб-сайті біржі: www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання заявок: до 18:00 29.08.2017р. за адресою: м. Київ, 

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

Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуаль-
не керівництво досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях  
№ 42016010000000249 за підозрою Дьоміна Є.І.,  № 42016010000000250 за 
підозрою Лютікова В.І., № 42016010000000276 за підозрою Рогатіна В.П. та 
№ 42017010000000044 за підозрою Гордєєва О.К.  у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

В межах вказаних кримінальних проваджень стосовно вказаних осіб зі-
брано достатньо доказів для зміни раніше повідомленої підозри, у зв’язку із 
викладеним на виконання положень ст. 297–5 КПК України пропоную підо-
зрюваним Дьоміну Є.І.,  Лютікову В.І., Рогатіну В.П. та Гордєєву О.К. прибу-
ти разом зі своїми захисниками до прокуратури Автономної Республіки Крим 
(м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) у період з 28.08.2017 по 30.08.2017 
включно (з 09:00 до 18:00) для проведення вказаної процесуальної дії, а са-
ме:

-  Дьомін Єгор Ігорович, 07.06.1985 року народження – до прокурора від-
ділу прокуратури Автономної Республіки Крим Джегеріс Д.В.;

- Лютіков Володимир Іванович, 24.12.1954 року народження – до прокуро-
ра відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Барцицької І.О.;

-  Рогатін Василь Петрович, 11.12.1957 року народження – до прокурора 
відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Барцицької І.О.;

- Гордєєв Олег Костянтинович, 04.11.1968 року народження – до прокуро-
ра відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Ковальчак В.В.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України визнавши зібрані під час 
досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувальних 
актів, прокурор або слідчий за його дорученням зобов’язаний повідомити пі-
дозрюваному, його захиснику про завершення досудового розслідування та 
надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного повідомляємо, що у вказаних криміналь-
них провадженнях зібрано усі необхідні докази для складання обвинуваль-
них актів.

У зв’язку з цим інформуємо, що вказані вище підозрювані можуть ознайо-
митись з матеріалами кримінального провадження з можливістю здійснення 
копіювання та інше відповідно до вимог ч. ч. 2, 3 ст. 290 КПК України.

Ураховуючи строки досудового розслідування та положення ст. 28 КПК 
України, обсяг матеріалів кримінального провадження (4 томи кожне), про-
понуємо підозрюваним Дьоміну Є.І.,  Лютікову В.І., Рогатіну В.П. та  Гордєєву 
О.К. прибути разом із своїми захисниками до прокуратури Автономної Респу-
бліки Крим (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) у період з 28.08.2017 по 
30.08.2017 включно (з 09:00 до 18:00) для проведення процесуальних дій, у 
тому числі ознайомлення з матеріалами кримінальних проваджень в поряд-
ку ст. 290 КПК України, а саме:

-  Дьомін Єгор Ігорович, 07.06.1985 року народження – до прокурора від-
ділу прокуратури Автономної Республіки Крим Джегеріс Д.В.;

- Лютіков Володимир Іванович, 24.12.1954 року народження – до прокуро-
ра відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Барцицької І.О.;

-  Рогатін Василь Петрович, 11.12.1957 року народження – до прокурора 
відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Барцицької І.О.;

- Гордєєв Олег Костянтинович, 04.11.1968 року народження – до прокуро-
ра відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Ковальчак В.В.

Разом з цим, пропоную вам в цей же строк відповідно до ч. 6 ст. 290 КПК 
України надати прокурору у кримінальному провадженні доступ та можли-
вість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові дока-
зи, документи або копії з них, які ви маєте намір використовувати як дока-
зи в суді.  

Відповідно до ч. 9 ст. 290 КПК України сторони кримінального прова-
дження зобов’язані письмово підтвердити протилежній стороні — прокуро-
ру факт надання їм доступу до матеріалів із зазначенням найменування та-
ких матеріалів.

Колегією суддів Кузнецовського міського суду Рівненської облас-
ті 22 лютого 2017 року постановлену ухвалу про здійснення спеці-
ального судового провадження стосовно Моргунова Анатолія Бори-
совича, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 2 ст. 258 КК України у кримінальному провадженні  
№ 12014180200000617, внесеному до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань 09 травня 2014 року по обвинуваченню Стасюка В.І. у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 
258 КК України, Гладкова І.Б. у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 2 ст. 258 КК України, Свинар В.І. у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК Укра-
їни, Омельченка С.К. у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 258 КК України, Барановського О.В. у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, п. 12 ч. 2 ст. 115,  
ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України, Касянчука О В. у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258 КК України, Короля 
Є.І. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 258, 
ч. 1 ст. 263 КК України, Царенка О.А. у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України, Виговського 
О.О. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 
258 КК України, і у кримінальному провадженні № 12014180000000464, 
внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 жовтня 2014 
року по обвинуваченню Коберника І.В. у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України, та у кримі-
нальному провадженні № 12016180000000145, внесеному до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань 02 серпня 2016 року по обвинувачен-
ню Моргунова А.Б. у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 2 ст. 258 КК України, Лавріненка А.С. у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України, 
які об’єднані в одне кримінальне провадження.

Наступне судове засідання в справі призначено на 11 год. 00 хв. 31 
серпня 2017 року.

На підставі ст. ст. 297-5, 323 КПК України, Кузнецовський міський 
суд Рівненської області викликає обвинуваченого Моргунова Анатолія 
Борисовича, 20 серпня 1973 року народження, уродженця с. Більков-
ці Коростишівського району Житомирської області, жителя: вул. Чер-
вона Площа, буд. 21, кв. 7, м. Коростишів Житомирської області, у су-
дове засідання, яке буде проводитися в порядку спеціального прова-
дження та відбудеться 31 серпня 2017 року об 11 год. 00 хв. у залі судо-
вих засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області за адре-
сою: Рівненська область, м. Вараш (раніше м. Кузнецовськ), м-н Буді-
вельників, 3.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін-
формації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Розгляд кримінального провадження здійснює колегія суддів у 
складі головуючого судді Горегляд О.І., суддів Ковтуновича М.І., Дем-
чини Т.Ю.
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Куйбишевський районний суд Запорізької облас-
ті викликає в судові засідання на 11 год. 30 хв. 28 
серпня 2017 року та 11 год. 30 хв. 04 вересня 2017 
року як відповідачів Комарова Олексія Геннадійови-
ча (Донецька обл., м. Сніжне, вул. Декабристів, буд. 
20, кв. 32), Кудряшову Ларису Загітовну (Донецька 
обл., м. Сніжне, вул. Гнесиних, буд. 24, кв. 38), Ше-
банову Ларису Юріївну (Донецька обл., м. Сніжне, 
вул. Леніна, буд. 14, кв. 15) по цивільній справі № 
319/961/17 за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Державний ощадний банк» в особі філії 
Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Ко-
марова Олексія Геннадійовича, Кудряшової Лариси 
Загітовни, Шебанової Лариси Юріївни про стягнен-
ня заборгованості за кредитом. Розгляд справи від-
будеться в залі засідань Куйбишевського районно-
го суду Запорізької області за адресою: 71001, Запо-
різька обл., смт Більмак, вул. Центральна, буд. 26а. 
Явка до суду є обов’язковою. Відповідачам пропону-
ється надати свої заперечення до позову та докази. У 
разі неявки відповідач повинен повідомити суд про 
причини неявки.

В разі неявки без поважних причин справу буде 
розглянуто за відсутності особи згідно із ч. 4 ст. 169 
ЦПК України за наявними в ній доказами.

Суддя Хамзін Т.Р.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинувачених:

БЕРЕЩАНСЬКОГО Юрія Віталійовича 
(к/п № 42016000000002469),
САВЧЕНКО Світлану Борисівну 
(к/п № 42016000000000204),
РИЖОВУ Ірину Володимирівну 
(к/п № 42016000000003287),
МЯЗГОВА Леоніда Олексійовича 
(к/п № 42016000000002778),
ІЩЕНКА Василя Івановича 
(к/п № 42016000000002629),
у вчиненні кримінального правопорушення, пе-

редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, 
що підготовче судове засідання та розгляд клопо-
тання про здійснення спеціального судового прова-
дження відбудеться 06.09.2017 року відповідно по 
справі: БЕРЕЩАНСЬКОГО Ю.В. о 09 год. 00 хв., ІЩЕН-
КА В.І. о 09 год. 15 хв., САВЧЕНКО С.Б. о 09 год. 30 
хв., РИЖОВОЇ І.В. о 09 год. 45 хв., МЯЗГОВА Л.О. о 10 
год. 00 хв. в приміщенні Святошинського районно-
го суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилян-
ська, 142, каб. 6-а.

У разі неявки обвинувачених до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинувачених в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя С.І. Дячук

Хотинський районний суд Чернівецької області викликає 
в судове засідання, яке відбудеться 05 вересня 2017 року о 
10.30 годині в приміщенні суду за адресою: м. Хотин, вул. 
Незалежності, 25А, Чернівецької області, Мурмиль Наталю 
Юріївну (останнє відоме місце проживання за адресою: вул. 
Лермонтова, 12, с. Рукшин Хотинського району Чернівець-
кої області) як відповідача по цивільній справі № 724/878/17, 
провадження № 2/724/547/17 за позовом Мурмиль Віктора 
Анатолійовича до Мурмиль Наталі Юріївни про розірвання 
шлюбу.

В разі неявки відповідача в судове засідання справа буде 
розглядатись за її відсутності.

Суддя Л.Л. Гураль

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Клич-
нікова Володимира Миколайовича як обвинуваченого на 09 
год. 00 хв. 05 вересня 2017 року у справі за обвинуваченням 
Кличнікова Володимира Миколайовича, 24.08.1964 року на-
родження, у вчиненні кримінального правопорушення (зло-
чину), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Зако-
ну України № 1183-VII від 08.04.2014 «Про внесення змін до 
Кримінального кодексу України») за адресою: м. Київ, вул. 
Сергієнка, 3, каб. 40.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Суддя Бірса О.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Кота 
Богдана Тимофійовича (останнє відоме місце проживання:  
м. Львів, вул. Ігорева, 3) як відповідача у судове засідання по 
цивільній справі № 2/463/1323/2017 (463/2295/17) за позо-
вом Кіт Богдани Степанівни до Кота Богдана Тимофійовича, 
третя особа: Львівське комунальне підприємство «За зам-
ком» про визнання особи такою, що втратила право на ко-
ристування житловим приміщенням, що відбудеться 18 ве-
ресня 2017 р. о 15 год. 00 хв. у приміщенні суду за адре-
сою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засі-
дань № 10. В разі неявки відповідача у вказане судове засі-
дання суд розглядатиме справу без його участі на підставі 
ст. 169 ЦПК України.

Суддя Гирич С.В.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Куць Мико-
лу Олександровича, 03.12.1995 р.н., місце реєстрації якого 
по м. Києву та Київській області не встановлено, останнє ві-
доме місце проживання: АР Крим, Джанкойський р-н, с. За-
річне, вул. Леніна, 14, як відповідача по цивільній справі за 
позовом Національної академії внутрішніх справ до Куць Ми-
коли Олександровича про відшкодування витрат, пов’язаних 
з утриманням у навчальному закладі, яке відбудеться під го-
ловуванням судді Коренюк A.M. о 15 год. 40 хв. 25 жовтня 
2017 року за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 14, 
зал. 27.

З опублікуванням даного оголошення відповідач Куць 
Микола Олександрович вважається повідомленим про час 
та місце розгляду справи.

Суддя А.М. Коренюк

Дунаєвецький районний суд Хмельницької області ви-
кликає в судове засідання Щіпановського Сергія Яковича 
(25.11.1971 р.н.), адреса реєстрації: м. Дунаївці, вул. Шев-
ченка, 71, кв. 54, Хмельницької області, Атаманчук Людми-
лу Яківну (09.05.1963 р.н.) адреса: м. Дунаївці, вул. Чкалова, 
5, Хмельницька область, як відповідачів по цивільній справі 
№ 674/781/17 пров. № 2/674/556/17 за позовом ПАТ «Дель-
та Банк» м. Київ до Щіпановського Сергія Яковича, Ата-
манчук Людмили Яківни, третя особа: Національний Банк 
України про звернення стягнення на предмет іпотеки шля-
хом передачі у власність AT «Дельта Банк», яке відбудеться 
11.10.2017 р. о 09.00 год. в залі суду за адресою: вул. Красін-
ських, 11, м. Дунаївці, Хмельницька область, 32400.

В разі неявки відповідачів в судове засідання або непо-
відомлення про причину неявки справа буде розглянута за 
наявними матеріалами за їх відсутності (заочний розгляд).

Голова суду В.М. Шклярук

Високопільський районний суд Херсонської облас-
ті повідомляє, що 25 вересня 2017 року о 15 годині 00 
хвилин в приміщенні суду за адресою: смт Високопілля, 
вул. Визволителів, 104, Херсонської області відбудеть-
ся судовий розгляд по цивільній справі № 652/325/17 
за позовом Товариства о обмеженою відповідальністю 
«ОТП Факторинг Україна» м. Київ до Мунтянова Сергія 
Васильовича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

В судове засідання у вищевикладений час викли-
кається як відповідач Мунтянов Сергій Васильович, 
23.12.1978 року народження.

В разі неявки відповідача в судове засідання або ви-
знання причини неявки неповажною, справа може бути 
розглянута у відсутність відповідача на підставі наявних 
у справі доказів.

Суддя Дригваль В.М.

Втрачений судновий білет БІ № 11774 

від 26.06.1999 р. на човен «ОБЬ», борто-

вий номер УХВ-0063К, виданий на ім’я 

Терехова Олександра Івановича,

вважати недійсним.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Кононенка Вячес-
лава Васильовича як відповідача в судове засідання по 
цивільній справі № 426/10133/17 за позовною заявою 
Управління соціального захисту населення Крюківсько-
го району департаменту соціального захисту населен-
ня та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької 
міської ради Полтавської області до Кононенка Вячесла-
ва Васильовича про стягнення надміру виплачених сум 
щомісячної адресної допомоги особам, які переміщу-
ються з тимчасово окупованої території України та ра-
йонів проведення АТО, для покриття витрат на прожи-
вання, в тому числі на оплату житлово-комунальних по-
слуг, що відбудеться 21 вересня 2017 року о 09.30 год.

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

Втрачене свідоцтво про право власності 

на житло за адресою: м. Київ, вул. Лятошин-

ського, 14-а, кв. 263, видане Відділом прива-

тизації житла Голосіївської державної адмі-

ністрації м. Києва на ім’я Клочков В’ячеслав 

Іванович, вважати недійсним.

Тернопільський міськрайонний суд м. Тернополя викликає як відповідача Бе-
резюка Петра Миколайовича, 26.08.1954 року народження (останні відомі місця 
проживання: м. Тернопіль, вул. Макаренка, 2/74 та м. Донецьк, вул. 230 стрілко-
вой дивізії, 6/19) по цивільній справі за позовом Управління соціальної політики 
Тернопільської міської ради до Березюка Петра Миколайовича, третя особа: Дер-
жавна фінансова інспекція в Тернопільській області про стягнення надміру випла-
чених коштів у судове засідання, яке відбудеться 02 жовтня 2017 року о 16 год. 
50 хв. Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, 
який посвідчує особу.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Тернопіль, вул. 
Котляревського, 34 (2 поверх, 6 зал, під головуванням судді Дзюбича В.Л.).

У разі неявки відповідача до суду, оголошення вважається належним повідо-
мленням, а цивільне провадження буде здійснюватись за відсутністю відповідача.

Суддя Дзюбич В.Л.

Тернопільський міськрайонний суд м. Тернополя викликає як відповідача Мих-
нюка Василя Максимовича, 04.04.1938 року народження (останні відомі місця 
проживання: м. Тернопіль, вул. Збаразька, 27/18 та м. Свердловськ, вул. Коже-
дуба, 6/55) по цивільній справі за позовом Управління соціальної політики Тер-
нопільської міської ради до Михнюка Василя Максимовича, третя особа: Держав-
на фінансова інспекція в Тернопільській області про стягнення надміру виплаче-
них коштів у судове засідання, яке відбудеться 02 жовтня 2017 року о 16 год. 45 
хв. Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який 
посвідчує особу.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Тернопіль, вул. 
Котляревського, 34 (2 поверх, 6 зал, під головуванням судді Дзюбича В.Л.).

У разі неявки відповідача до суду, оголошення вважається належним повідо-
мленням, а цивільне провадження буде здійснюватись за відсутністю відповідача.

Суддя Дзюбич В.Л.

Деснянський районний суд м. Києва викликає як обвинувачену Дег-
тярьову Вікторію Юріївну, 17.09.1973 року народження (останнє відоме 
місце проживання: АР Крим, Красногвардійський р-н, смт Красногвар-
дійське, вул. 50 років Жовтня, 9) у підготовче судове засідання в кримі-
нальному провадженні № 42016000000002686 за ст. 111 ч. 1 КК Укра-
їни, яке відбудеться 05 вересня 2017 року о 09.30 годині в приміщен-
ні Деснянського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, пр. Мая-
ковського, 5-В, зал судових засідань № 2, під головуванням судді Бро-
новицької О.В.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутності обвинуваченої в порядку спеціального судового 
провадження.

Суддя Броновицька О.В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької обл. (адреса суду: 
85004, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Радянська, 39) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості 
у судове засідання, яке відбудеться:

 28.08.2017 о 09:00 до Амбросов Сергiй Валерiйович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 86700, Донецька обл., м. Харцизьк, вул. А. Чумака, 
буд. 44, кв. 63) справа № 227/1042/17, суддя Мацишин Л. С.

 30.08.2017 о 09:20 до Гриньов Вадим Вікторович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 85001, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Зої 
Космодем’янської, буд. 9) справа № 227/2405/17, суддя Притуляк С. А.

 20.09.2017 о 13:00 до Павелко Олег Сергійович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 85018, Донецька обл., Добропільський р-н, с. Кучерів Яр, 
вул. Маяковського, буд. 22, кв. 2) справа № 227/1875/17, суддя Здоро-
виця О. В.

 У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про 
причини неявки справа буде розглянута за його  відсутності за наявни-
ми доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

 З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважаєть-
ся належним чином повідомленим про час, день та місце проведення 
судового засідання.

Заліщицький районний суд Тернопільської обл. (адреса суду: 48664, 
Тернопільська обл., м. Заліщики, вул. Лисенка, 1) викликає відповідача 
за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судове 
засідання, яке відбудеться:

 29.08.2017 о 09:50 до Булгакова Олена Миколаївна (останнє відоме 
місце реєстрації: 48683, Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Хме-
лева, вул. Центральна, буд. 10) справа № 597/637/17, суддя Торська І. В.

 29.08.2017 о 10:00 до Куцан Наталія Іванівна (останнє відоме міс-
це реєстрації: 48630, Тернопільська обл., Заліщицький р-н, смт Товсте, 
вул. Дружби, буд. 28) справа № 597/616/17, суддя Торська І. В.

 05.09.2017 о 10:40 до Пахович Віталій Іванович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 48608, Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Вигода) 
справа № 597/615/17, суддя Торська І. В.

 05.09.2017 об 11:00 до Скрипник Петро Михайлович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 48644, Тернопільська обл., Заліщицкий р-н, с. Бли-
щанка) справа № 597/638/17, суддя Торська І. В.

 У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про 
причини неявки справа буде розглянута за його  відсутності за наявни-
ми доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.  З опублікуванням цього 
оголошення відповідач по справі вважається належним чином повідо-
мленим про час, день та місце проведення судового засідання.

Миронівський районний суд Київської обл. (адреса суду: 08800, Ки-
ївська обл., м. Миронівка, вул. Першотравнева, 3) викликає відповідача 
за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судове 
засідання, яке відбудеться:

 29.08.2017 о 17:00 до Самородова Наталія Анатоліївна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 08850, Київська обл., Миронівський р-н, с. Мас-
лівка, вул. Борисенка, буд. 45) справа № 371/754/17, суддя Поліщук А. С.

 29.08.2017 о 16:00 до Костенко Галина Григорівна (останнє відо-
ме місце реєстрації: 08835, Київська обл., Миронівський р-н, с. Роса-
ва, вул. Набережна, буд. 36) справа № 371/753/17, суддя Поліщук А. С.

 06.09.2017 о 17:00 до Пшенишна Валентина Анатоліївна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 08812, Київська обл., Миронівський р-н, с. Гру-
шів, вул. Пироженка, буд. 12) справа № 371/779/17, суддя Поліщук А. С.

 У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про 
причини неявки справа буде розглянута за його  відсутності за наявни-
ми доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

 З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважаєть-
ся належним чином повідомленим про час, день та місце проведення 
судового засідання.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового  

розслідування
Підозрюваний Кікавець Петро Володимирович, 

22.06.1963 року народження, який зареєстрова-
ний за адресою: Донецька область, м. Добропіл-
ля, мікрорайон Сонячний, буд. 31, кв. 37, на підста-
ві ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК України Вам необхід-
но з’явитися 31 серпня 2017 року о 09 год. 00 хв. до 
каб. 307 СВ УСБ України в Донецькій області, до слід-
чого Деркача Т.А., за адресою: Донецька область,  
м. Маріуполь, вул. А. Нільсена, буд. 33, для отриман-
ня повідомлення про підозру, ознайомлення з мате-
ріалами кримінального провадження, отримання об-
винувального акта та реєстру матеріалів при здій-
сненні спеціального досудового розслідування у 
кримінальному провадженні № 22017050000000232 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України. У разі неприбуття на ви-
клик або ухилення від явки на виклик настають на-
слідки, передбачені ст. 139 КПК України.

Лисянський районний суд Черкаської обл. (адреса 
суду: 19300, Черкаська обл., смт Лисянка, вул. Кіро-
ва, 4) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ При-
ватбанк про стягнення заборгованості у судове засі-
дання, яке відбудеться:

 29.08.2017 о 10:00 до Гвоздієвська Аліна Мико-
лаївна (останнє відоме місце реєстрації: 19314, Чер-
каська обл., Лисянський р-н, с. Вотилівка) справа  
№ 700/315/17, суддя Добриднюк Н. О.

 29.08.2017 о 10:45 до Шкляр Інна Анатоліїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 19325, Чер-
каська обл., Лисянський р-н, с. Смільчинці) справа  
№ 700/313/17, суддя Добриднюк Н. О.

 У разі неявки відповідача у призначений час або 
неповідомлення про причини неявки справа буде 
розглянута за його  відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України.  З опублікуван-
ням цього оголошення відповідач по справі вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день 
та місце проведення судового засідання.

Полтавський районний суд Полтавської обл. (адре-
са суду: 36200, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Фрун-
зе, 154а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ При-
ватбанк про стягнення заборгованості у судове засідан-
ня, яке відбудеться:

 06.09.2017 о 08:00 до Кузуб Анна Анатоліївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 36007, Полтавська обл., Пол-
тавський р-н, с. Терешки, вул. Шевченка, буд. 4, кв. 18) 
справа № 545/1595/17, суддя Потетій А. Г.

 28.08.2017 о 10:00 до Гавага Марія Сергіївна (останнє 
відоме місце реєстрації: 38750, Полтавська обл., Полтав-
ський р-н, с. Щербані, вул. Світла, буд. 4а, кв. 10) справа 
№ 545/1067/17, суддя Гальченко О. О.

 У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута за його  відсутності за наявними доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.  З опублікуванням цього ого-
лошення відповідач по справі вважається належним чи-
ном повідомленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Офіційне повідомлення ПрАТ «Датагруп» 
З 01.09.2017 року ПрАТ «Датагруп» впроваджує 

тарифи (тарифні плани) на послуги з доступу до ме-
режі Інтернет для фізичних осіб міста Очаків Мико-
лаївської області, а також у населених пунктах Сад-
ки, Кам’яні Потоки, Ковалівка, Кривуші, Самусіївка, 
Нова Знам’янка, Велика Кохнівка, Мала Кохнівка, Со-
снівка Полтавської області та Власівка Кіровоград-
ської області. Детальну інформацію про нові тарифи  
та умови їх застосування розміщено на сайті  
www.domtele.com. 

З 01.09.2017 року ПрАТ «Датагруп» впроваджує 
тарифи (тарифні плани) на послуги з доступу до ме-
режі Інтернет зі швидкостями до 1 Гбіт/с для юри-
дичних осіб, представників СМБ. Детальну інформа-
цію про нові тарифи та умови їх застосування розмі-
щено на сайті www.datagroup.ua.

Отримати додаткову інформацію можна також за 
номером телефону Контакт-центру 0 800 21 00 00.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу № 219/1035/2017 за позовом ПАТ 
«Ощадбанк» до Сардарової Тетяни Михайлівни про стяг-
нення суми заборгованості за кредитним договором.

Відповідач по справі Сардарова Тетяна Михайлівна, 
27.05.1959 р.н., яка зареєстрована: м. Єнакієве, вул. Ві-
льямса, 56-24, Донецької області викликається у судове 
засідання на 31 серпня 2017 року на 08 год. 40 хв.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповіда-
ча, він повинен повідомити суд про причину неявки, інак-
ше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Харченко О.П.

Краснолиманським міським судом Донецької облас-
ті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядаєть-
ся цивільна справа за позовом Публічного акціонерного 
товариства «Всеукраїнській банк розвитку» до Стельмах 
Ірини Альбертівни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Відповідач Стельмах Ірина Альбертівна викликається 
до каб. № 16 суду на 31 серпня 2107 року на 09 годину 00 
хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У разі неявки відповідача, спра-
ва буде розглянута у його відсутності за наявними до-
казами.

Суддя Шаньшина M.B.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу № 219/1035/2017 за позовом ПАТ 
«Ощадбанк» до Коломєєць Наталії Валеріївни про стяг-
нення суми заборгованості за кредитним договором.

Відповідач по справі Коломєєць Наталія Валеріївна, 
25.12.1984 р.н., яка зареєстрована: м. Юнокомунарівськ, 
вул. Желябова, 2-4, Донецької області викликається у су-
дове засідання на 31 серпня 2017 року на 08 год. 50 хв.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповіда-
ча, він повинен повідомити суд про причину неявки, інак-
ше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Харченко О.П.

Обухівський районний суд Київської обл. (адреса суду: 
08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 20) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 29.08.2017 о 09:30 до Стрихарчук Світлана Миколаївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 08720, Київська обл., Обу-
хівський р-н, м. Українка, вул. Юності, буд. 25, кв. 138) спра-
ва № 372/1325/17, суддя Потабенко Л. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Інформаційне повідомлення АТ «УкрСиббанк»
АТ «УкрСиббанк» повідомляє про внесення змін до Правил (договірних умов), які є частиною договорів щодо банківського об-

слуговування клієнтів АТ «УкрСиббанк», а саме, зміни вносяться:
I. ДО ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) РОЗМІЩЕННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в газеті «Голос 

України», №68 (4808) від  01.04.2010 р. з усіма наступними змінами та доповненнями:
1. Викласти термін «Заява» в наступній редакції: 
«Заява» – клопотання, що подається Вкладником для повернення суми Вкладу у Дату повернення». 
2.  Доповнити Правила наступними термінами:
«OTP» – одноразовий пароль, що використовується Клієнтом для додаткового підтвердження дій у системі Star24/UKRSIB online. 

Сторони домовились, що застосування ОТР прирівнюється до накладення електронного підпису Клієнта на електронному докумен-
ті. ОТР генерується автоматично і логічно пов’язаний з даними, що потребують підтвердження за допомогою ОТР, та надсилається 
Банком на персональний номер мобільного телефону Клієнта (шляхом надсилання інформаційного повідомлення);

«система UKRSIB online» – комплексна система дистанційного обслуговування Банку за допомогою доступу через канали 
зв’язку, зокрема мережі Інтернет, мобільного телефону тощо, призначена для управління, отримання інформації щодо продуктів 
Банку Клієнтом та їх контролю, в тому числі Вкладу, розміщеного відповідно до Договору».

3. Пункт 1.3 Правил викласти в наступній редакції:
«1.3. У разі внесення коштів у готівковій формі — повернення коштів здійснюється готівкою через касу Банку або у безготівко-

вій формі на рахунок, зазначений Вкладником у Заяві, що подається на паперовому носії.
У разі надходження коштів у безготівковій формі з поточного або іншого рахунку Вкладника, кошти повертаються:
- у безготівковій формі на рахунок, зазначений Вкладником у Заяві, що подається на паперовому носії; або на поточний рахунок, 

з якого перераховувались кошти для розміщення Вкладу, або
- у готівковій формі через касу Банку з утриманням комісії (із суми безготівкових надходжень) згідно з тарифами Банку». 
4. Пункт 1.6.1 Правил викласти в наступній редакції:
«1.6.1. У разі подовження строку дії Вкладу або його перерозміщення відповідно до умов Договору процентна ставка на новий 

строк встановлюється у розмірі базової процентної ставки по даному виду Вкладу, що діє на дату подовження строку дії/перероз-
міщення Вкладу».

5. Пункт 1.7.1 Правил викласти в наступній редакції:
«1.7.1. Нараховані проценти за Договором сплачуються Вкладникові зазначеного в Договорі числа кожного місяця, наступно-

го за місяцем внесення Вкладу (Дата виплати). У випадку подовження строку дії/перерозміщення Вкладу згідно з умовами Догово-
ру, виплата нарахованих процентів здійснюється через місяць з дати такого подовження/перерозміщення та такого ж числа кож-
ного наступного місяця протягом строку дії Договору, якщо інше не передбачено Договором або додатковими угодами до нього».

6. Пункт 2.1 Правил викласти в наступній редакції:
 «2.1. Якщо інше не встановлено Договором, повернення Вкладу в Дату повернення, зазначену в Заяві на відкриття вкладно-

го Рахунку, здійснюється на підставі відповідної заяви на повернення Вкладу, яка подається Клієнтом до Банку в один із наступ-
них способів:

- на обслуговуюче відділення Банку у двох примірниках на паперових носіях не пізніше Дати повернення. Один примірник такої 
заяви з відміткою Банку про отримання повертається Клієнту. У такому разі Вклад та нараховані проценти повертаються на раху-
нок, вказаний в зазначеній заяві, або через касу Банку.

- через систему UKRSIB online шляхом проставляння відповідної відмітки про відмову від подальшої пролонгації/перерозміщен-
ня Вкладу та підтвердження такого клопотання ОТР. У такому разі Вклад та нараховані проценти повертаються на поточний раху-
нок, з якого надійшли кошти для розміщення Вкладу, або через касу Банку».

7. Пункт 2.1.3 Правил викласти в наступній редакції:
«2.1.3. Якщо Вкладник не звернувся за поверненням Вкладу відповідно до умов п. 2.1 та 2.4 Правил та Банк не направив повідо-

млення Вкладнику про припинення Договору до Дати повернення Вкладу, то:
- за строковими Вкладами, Дата повернення яких припадає до 17.01. 2016 р. (включно) -  строк Вкладу вважається подовженим 

на той самий строк із урахуванням умов п. 1.6 Правил;
- за строковими Вкладами, Дата повернення яких припадає після 18.01.2016 р. (включно) – Вклад вважається перерозміщеним 

на новий строк, що дорівнює попередньому строку розміщення Вкладу, із урахуванням умов п. 1.6 Правил. Таке перерозміщення 
Вкладу вважається укладенням нового Договору строкового Вкладу».

8. Абз. 2 у п. 2.4 Правил видалити.
9. Пункт 2.6 Правил викласти в наступній редакції:
«2.6. У разі дострокового розірвання Договору, строк дії якого подовжено згідно з Договором, зайво виплачена сума процентів 

розраховується з дня такого подовження. Проценти, нараховані до дня подовження строку дії Договору, виплачуються Вкладнику 
без застосування обмежень, зазначених у п. 2.5 Правил».

ІІ.  ДО ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) ВІДКРИТТЯ ТА КОМПЛЕКСНОГО РОЗРАХУНКОВО-КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ БАН-
КІВСЬКИХ РАХУНКІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в новій редакції в газеті «Урядовий кур’єр» №105 від 
09.06.2017 р. з усіма наступними змінами та доповненнями:

1. По тексту Правил замінити словосполучення «система Star24» словосполученням «система Star24 / UKRSIB online» у відпо-
відних відмніках.

2. Пункт 2.8.3 Правил викласти в наступній редакції:
«2.8.3. Система Star24/UKRSIB online використовується з метою здійснення Клієнтом дистанційного обслуговування своїх Про-

дуктів Банку, якщо це передбачено Договором, а саме: проведення розрахунків, управління своїми Продуктами та отримання ін-
формації щодо Продуктів та операцій, що здійснені за Рахунками, а також обміну технологічною та іншою інформацією між Сторо-
нами за допомогою усіх можливих сервісів системи Star24 / UKRSIB online, що впроваджені в Банку або будуть впроваджені в май-
бутньому, у рамках встановлених Банком лімітів».

3. Пункт 2.8.7.1 Правил викласти в наступній редакції:
«2.8.7.1. Оформлює у банкоматах Банку запит на зміну або введення персонального номеру мобільного телефону.
У разі заміни персонального номеру мобільного телефону обов’язково змінюється Особистий пароль, який автоматично гене-

рується та надсилається Банком на персональний номер мобільного телефону Клієнта (шляхом надсилання інформаційного по-
відомлення); або».

4. Пункт 2.9.8 Правил викласти в наступній редакції:
«2.9.8. Нараховані проценти за Договором сплачуються Клієнту зазначеного в Заяві на відкриття вкладного Рахунку числа кож-

ного місяця, наступного за місяцем внесення Вкладу (Дата виплати). У випадку подовження строку дії/перерозміщення Вкладу згід-
но з умовами Договору, виплата нарахованих процентів здійснюється через місяць з дати такого подовження/перерозміщення та 
такого ж числа кожного наступного місяця протягом строку розміщення Вкладу, якщо інше не передбачено Заявою на відкриття 
вкладного Рахунку або відповідними додатковими угодами до Договору».

5. Пункт 2.9.12 Правил викласти в наступній редакції:
«2.9.12. Повернення Вкладу в Дату повернення здійснюється на підставі відповідної заяви на повернення Вкладу, яка подається 

Клієнтом до Банку в один із наступних способів:
- на обслуговуюче відділення Банку у двох примірниках на паперових носіях не пізніше Дати повернення. Один примірник такої 

заяви з відміткою Банку про отримання повертається Клієнту. У такому разі Вклад та нараховані проценти повертаються на раху-
нок, вказаний в зазначеній заяві, або через касу Банку.

- через систему UKRSIB online шляхом проставляння відповідної відмітки про відмову від подальшої пролонгації/перерозміщен-
ня Вкладу та підтвердження такого клопотання ОТР. У такому разі Вклад та нараховані проценти повертаються на поточний раху-
нок, з якого надійшли кошти для розміщення Вкладу, або через касу Банку».

6. Пункт 2.9.12.1 Правил викласти в наступній редакції:
«2.9.12.1. Якщо Клієнт бажає повернути Вклад та нараховані проценти через касу Банку, при цьому Клієнт подав заяву на повер-

нення Вкладу не пізніше Дати повернення, але не звернувся для фактичного отримання Вкладу на Дату повернення, то Вклад про-
довжує діяти на умовах вкладу на вимогу з нарахуванням процентів у розмірі 0 відсотків річних. У такому випадку Клієнт може отри-
мати Вклад та нараховані проценти через касу Банку в тому відділенні, де було розміщено Вклад, у будь-який робочий день Банку». 

7. Пункт 2.9.12.2 Правил викласти в наступній редакції:
«2.9.12.2.Якщо Клієнт бажає повернути Вклад шляхом перерахування грошових коштів на рахунок, відмінний від рахунку, що 

був вказаній в Заяві на відкриття вкладного Рахунку, то він повинен звернутися до обслуговуючого відділення Банку із Заявою на 
повернення Вкладу на паперовому носії не пізніше Дати повернення та зазначити в ній рахунок, на який необхідно перерахувати 
Вклад та нараховані проценти».

8. Абз. 1 пункту 2.9.17 Правил викласти в наступній редакції:
«2.9.17. У випадку дострокового повернення строкового Вкладу з ініціативи Клієнта, за винятком умов п. 2.9.18. Правил, Банк у 

день такого дострокового повернення здійснює наступні дії, а саме:».
9. Пункт 2.9.18 Правил викласти в наступній редакції:
«2.9.18. У разі дострокового повернення Вкладу, строк дії якого подовжено згідно з Договором, зайво виплачена сума процентів 

розраховується з дня такого подовження. Проценти, нараховані до дня подовження строку дії Договору, виплачуються Клієнту без 
застосування обмежень, зазначених у п. 2.9.17. Правил».

10. Пункт 3.2.4.1 Правил викласти в наступній редакції:
«3.2.4.1. У разі втрати контролю над карткою (неповернення картки банкоматом та інші випадки, за яких Клієнт не може здій-

снити контроль над карткою) або її незаконного використання іншими особами (крадіжка тощо), Клієнт/Держатель зобов’язаний:
- негайно повідомити про це Банк шляхом звернення до StarContact, при цьому Клієнт/Держатель картки обов’язково повинен 

повідомити персональні дані згідно з п.4.3.21., та не пізніше 3 (трьох) робочих днів після усного повідомлення підтвердити у пись-
мовому вигляді свою заяву та бажання (або відмову) у постановці картки у стоп-лист, або

- заблокувати картку за допомогою системи UKRSIB online».
11. Пункт 5.3.3 Правил викласти в наступній редакції:
«5.3.3. Клієнт в Заяві зазначає реквізити та призначення переказу, період проведення переказу (для Заяв, що подаються у по-

рядку п. 5.3.2.2 – 5.3.2.3. Правил, період складає 1 місяць), дату здійснення першого переказу, суму переказу та інші дані на вимо-
гу Банку, необхідні для здійснення переказу».

12. Пункт 5.4 Правил викласти в наступній редакції:
«5.4. Правила користування послугою «Переказ на інший картковий Рахунок в УкрСиббанку через банкомат та через систему 

UKRSIB online».
13. Абз. 1 пункту 5.4.1 Правил викласти в наступній редакції:
«5.4.1. Послуга «Переказ на інший картковий Рахунок в УкрСиббанку через Банкомат та через систему UKRSIB online» дозволяє 

Держателю за допомогою банкомата Банку або системи UKRSIB online із використанням картки або номера картки здійснювати пе-
реказ коштів з карткового Рахунку на інші карткові Рахунки Клієнта або інших фізичних осіб, відкриті в Банку, з урахуванням обме-
жень, встановлених Договором, законодавством, режимом рахунків. При цьому:».

ІІІ. ДО ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ  АТ «УКРСИББАНК» З МОЖЛИВІСТЮ ВІД-
КРИТТЯ ТА РОЗРАХУНКОВО-КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КАРТКОВИХ (ПОТОЧНИХ) РАХУНКІВ, опублікованих в новій редакції в га-
зеті «Урядовий кур’єр» №105 від 09.06.2017 р. з усіма наступними змінами та доповненнями:

1. По тексту Правил замінити словосполучення «система Star24» словосполученням «система Star24 / UKRSIB online» у відпо-
відних відмніках.

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офіційному друкованому виданні,  а саме 23.08.2017 року.
Датою початку дії змін до Правил є 11.09.2017 року.
Заступник Голови Правління – 
Начальник Юридичного департаменту      С.М. Панов

Бердянським міськрайонним судом, що знаходиться за 
адресою: вул. Консульська, 64, м. Бердянськ, 20 вересня 
2017 року о 13.30 годині буде проведено судове засідання у 
цивільній справі № 310/3722/17 за позовною заявою Підко-
ви Дар’ї Андріївни до Підкови Олексія Володимировича про 
розірвання шлюбу.

Суд викликає Підкову Олексія Володимировича як відпо-
відача.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі неявки 
відповідача в судове засідання судове засідання буде прове-
дене за наявними матеріалами.

Суддя О.М. Вірченко

Сколівський районний суд Львівської області викликає 
Дорошевича Миколу Володимировича в судове засідання як 
відповідача у цивільній справі за позовом Дорошевича Дми-
тра Миколайовича до Дорошевича Миколи Володимирови-
ча, з участю третьої особи: Органу опіки та піклування Ско-
лівської районної державної адміністрації Львівської області 
про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться об 11 год. 30 хв. 07.11.2017 
р. у приміщенні суду за адресою: м. Сколе, вул. Д. Галицько-
го, 8, Львівської області.

У випадку неявки відповідача Дорошевича Миколи Воло-
димировича справу буде розглянуто за відсутності на підста-
ві наявних у справі доказів.

Суддя Ясінський Ю.Є.

Приазовський районний суд Запорізької області по-
відомляє Мінаєву Наталію Миколаївну (останнє відо-
ме місце проживання: Донецька область, Новоазов-
ський район, с. Куликово, вул. Київська, б. 7) про те, що 
02.10.2017 р. о 09 годині 00 хвилин в приміщенні суду за 
адресою: смт Приазовське, вул. Пушкіна, 5 буде слуха-
тись цивільна справа за позовом Мінаєва Віктора Мико-
лайовича до Мінаєвої Наталії Миколаївни про зменшен-
ня розміру аліментів.

З опублікуванням оголошення про виклик Мінаєва 
Н.М. по даній справі вважається повідомленою про час 
та місце розгляду справи і у випадку її неявки справа під-
лягає розгляду у її відсутність.

Суддя Г.А. Васильцова

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області сповіщає, що 15.09.2017 року о 08.15 годи-
ні в приміщенні Новомосковського міськрайонного суду 
Дніпропетровської області (м. Новомосковськ, пров. Ко-
зацький, 8) під головуванням судді Городецького Д.І. від-
будеться розгляд цивільної справи № 183/2180/17 за по-
зовом Кравчук Наталії Сергіївни до Кравчука Вадима Ві-
кторовича про розірвання шлюбу.

В якості відповідача судом викликається Кравчук Ва-
дим Вікторович, 30.12.1965 року народження, місце про-
живання якого суду не відомо.

Суддя Д.І. Городецький

Білокуракинський районний суд Луганської облас-

ті повідомляє, що 18.01.2017 року було винесено ухва-

лу про виправлення описки у заочному рішенні Біло-

куракинського районного суду Луганської області від 

07.12.2016 року по цивільній справі за позовом ПАТ АБ 

«Експрес-Банк» до Гордейкової Світлани Володимирівни 

про стягнення заборгованості.

Суддя Максименко О.Ю.

В провадженні Шевченківського районного суду м. 
Києва знаходиться цивільна справа № 761/14152/17 за 
позовом Филоненко Ірини Анатоліївни до Гелен Філіпа 
про визнання трудового договору припиненим.

Розгляд зазначеної справи призначено на 21.09.2017 
року о 09.30 год. в Шевченківському районному суді м. 
Києва, каб. 403 (адреса суду: м. Київ, вул. Дегтярівська, 
31А). Суд викликає Гелен Філіпа як відповідача.

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

Суддя А.А. Осаулов

Марківський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача Руденка Іллю Анатолійовича на судо-
ве засідання для розгляду цивільної справи за позовом 
Онопрієнка Сергія Олексійовича до Руденка Іллі Анато-
лійовича про визнання особи такою, що втратила право 
користування житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марків-
ського районного суду Луганської області 05.09.2017 р. 
о 09.00 год. за адресою: смт Марківка, пл. Соборна, буд. 
31, Луганської області.

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

Суддя А.П. Чернік

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідачів Ласковченка Сергія Петрови-
ча, Ласковченко Маргариту Анатоліївну по справі  
№ 408/8161/16-ц за позовною заявою ПАТ КБ «Правекс-
Банк» про стягнення заборгованості, слухання справи 
відбудеться 04 вересня 2017 року о 16.00 годині у при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, смт Біло-
водськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін 
вони вважаються повідомленими про час та місце слу-
хання справи.

У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої учас-
ті на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В.А. Карягіна

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає 
цивільну справу про стягнення заборгованності за позовом 
ПАТ «Державний ощадний банк України» до:

Відповідач Панкратов Максим Павлович, останнє місце 
реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. 
Погодіна, буд. 16, викликається 05 жовтня 2017 року о 14 
год. 10 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Кузнецов Р.В.

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає як 
відповідача Петриченка Андрія Вікторовича в судове за-
сідання по цивільній справі № 2/487/1823/17 за позовом 
Петриченка С.А. до Петриченка А.В. про визнання особи 
такою, що втратила право користування житловим при-
міщенням та зняття з реєстрації за місцем проживання, 
призначене на 06.09.2017 року о 16.00 год. в каб. № 17 
Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Ра-
дісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається 
повідомленим про час та місце розгляду справи. В ра-
зі його неявки позов може бути розглянуто за його від-
сутності.

Суддя С.В. Щербина

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу про стягнення заборгованості за по-
зовом ПАТ «Державний ощадний банк України» до:

Відповідачка Глущенко Марина Петрівна, останнє міс-
це реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Микола-
ївка, вул. Островська, буд. 16, кв. 1, викликається 21 ве-
ресня 2017 року о 16 год. 20 хв. до суду для участі у роз-
гляді справи по суті.

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

Суддя Кузнецов Р.В.

Куйбишевський районний суд Запорізької об-
ласті викликає як відповідача Балуєва Романа 
Анатолійовича, 23.07.1983 р.н., в судове засідан-
ня, яке призначене на 16.00 годину 12.09.2017 ро-
ку, для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ 
«Державний Ощадний банк України» в особі фі-
лії Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» 
про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором, яке відбудеться за адресою: вул. Централь-
на, 26а, смт Більмак Більмацького району Запо-
різької області.

Суддя Мальований В.О.

Оріхівський районний суд Запорізької області ви-
кликає Підгорного Дмитра Володимировича як від-
повідача в цивільній справі за номером провадження  
№ 2/323/553/17, справа № 323/1454/17, за позовом 
ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі фі-
лії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» до 
Підгорного Дмитра Володимировича про стягнен-
ня заборгованості, яку призначено до розгляду о 09 
год. 30 хв. 04 жовтня 2017 року у приміщенні суду за 
адресою: Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Йохана Ян-
цена (К. Маркса), 27а, каб. № 14 (суддя Мінаєв М.М.).

Суддя М.М. Мінаєв

Дубенський міськрайонний суд (м. Дубно, вул. Д. 
Галицького, 22) викликає на 10 годину 00 хвилин 09 
листопада 2017 року громадянина Чайковського Ро-
мана Степановича у справі за позовом Чайковської 
Олени Анатоліївни до Чайковського Романа Степано-
вича про розірвання шлюбу.

У разі неявки відповідача у судове засідання спра-
ва відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України буде роз-
глядатися без його участі на підставі наявних у спра-
ві доказів.

Суддя Ходак С.К.

Офіційне повідомлення ПАТ «Укртелеком»
ПАТ «Укртелеком» з 01.09.2017 впроваджено та-

риф на послугу з включення телефону для абонен-
тів (фізичних осіб) місцевої телефонної мережі ПАТ 
«Укртелеком», кінцеве обладнання (телефон) яких 
було відключено за дебіторську заборгованість піс-
ля припинення надання послуг місцевого телефон-
ного зв’язку послугу.

Детальну інформацію розміщено на сайті 
www.ukrtelekom.ua
Отримати інформацію можна також і за телефо-

ном Контакт-центру 0-800-506-800.

Офіційне  повідомлення ПАТ «Укртелеком»

ПАТ  «Укртелеком»  з 01 вересня  2017 ро-

ку  проводить зміну тарифів на користування по-

слугами звукопідсилення (озвучення) в приміщен-

ні та на відкритому просторі для бізнес-спожива-

чів (юридичних осіб).

Детальну інформацію про тарифи можна отри-

мати за телефоном Контакт-центру 0-800-506-801 

(дзвінки безкоштовні).
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Сумська +9 +14 +15  +20 Дніпропетровська +9  +14 +21  +26
Закарпатська +9 +14 +21  +26 Одеська +10  +15 +21  +26
Рівненська +9 +14 +17  +22 Миколаївська +9  +14 +21  +26
Львівська +8  +13 +18  +23 Херсонська +9  +14 +21  +26
Івано-Франківська +9  +14 +20  +25 Запорізька +9  +14 +21  +26
Волинська +8  +13 +17  +22 Харківська +9  +14 +21  +26
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Чернівецька +9  +14 +21  +26 Луганська +9  +14 +21  +26
Тернопільська +9  +14 +21  +26 Крим +9  +14 +21  +26
Вінницька +9  +14 +20  +25 Київ +11  +13 +17  +19

Укргiдрометцентр

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ФЕСТИВАЛЬ. Рідне се-
ло Тараса Шевченка — Мо-
ринці знову зустрічало чис-
ленних гостей. Тут уже вчет-
верте відбувся щорічний 
Всеукраїнський молодіжний 
фестиваль «Ше. Fest», який 
пройшов під гаслом «Твоя 
країна. Твоя боротьба» й 
був приурочений 100-річ-
чю Української революції 
1917—1921 років. У фести-
валі взяли участь письмен-
ники, художники, актори та 
інші митці, провідні україн-
ські музичні гурти, знані по-
ети. Зокрема було представ-
лено різножанрові компози-
ції на вірші Тараса Шевчен-
ка. Організатори прагнули 
показати Кобзаря модним 
і актуальним, так само як і 
його творчість.

Музична сцена, просвіт-
ницька, художня та дитяча га-
лявини, майстер-класи, екс-
курсії, ярмарок майстрів та 

багато інших художніх дійств 
сприяли вільному вияву твор-
чих здібностей численних 
учасників фестивалю. З ве-

ликою цікавістю слухали во-
ни зокрема письменника Ва-
силя Шкляра, який презен-
тував новий роман «Троща» 
про бандерівський рух. Бага-
тьох зачарував виступ Богда-
на Тарасюка, особливо його 
композиція «Катерина». 

— Приємно, що молодь 
сьогодні не байдужа до історії 
рідного краю, дбає про май-
бутнє, зберігає та відроджує 
історичні цінності нашого на-
роду, — сказав голова Зве-
нигородської райдержадмі-
ністрації Василь Довбуш. — 
Звенигородщина в добу рево-
люції відіграла важливу роль 
в розгортанні боротьби за 
українську державність. «Ше.
Fest» об’єднав нас у прагненні 
жити у незалежній країні, про 
яку мріяло не одне покоління 
наших земляків, він спонукає 
нас бути єдиною родиною, 
Українцями з великої літери. 

Тарас Шевченко завжди актуальний

Іван ШЕВЧУК,  
«Урядовий кур’єр»

ЧИТАНКА. Книжкова «Зе-
лена хвиля», що накрила 
Одесу вже удвадцятьперше, 
цьогоріч проходила у форма-
ті фестивалю — з майданчи-
ками для творчих зустрічей, 
презентацій, виступів поетів 
та письменників. І вже п’ятий 
рік поспіль «Зелена хвиля» 
має окрему секцію для юних 
читачів — Корнійчуковський 
фестиваль дитячої літерату-
ри. Назву фестиваль отри-
мав на честь видатного дитя-
чого письменника Корнія Чу-
ковського, чиї дитинство та 

юність були пов’язані з Оде-
сою.

Цього року на фестиваль 
дитячої книги надійшло понад  
800 робіт. При цьому голова 
оргкомітету «Зеленої хвилі» Га-
лина Безикович зауважила до-
волі високий художній рівень 
цих творів. Наприкінці  фести-
валю назвали кращих із кра-
щих. Так, у номінації «Поезія» 
перше місце  присвоїли  одесь-
кій письменниці Інні Іщук — за 
добірку «Дитячий майданчик».

За дві години до нагороджен-
ня пані Інна презентувала юним 
читачам свою книжку «Одесь-
ка арифметика», що вже рані-
ше отримала нагороду конкур-

су «Українська книга на Оде-
щині». Це своєрідний дитячий 
путівник містом, де захопливо і 
доступно представлені числен-
ні одеські пам’ятки. І до ариф-
метики вона має ще один сто-
сунок — бо завершила першу 
сотню книжок, що їх Інна Іщук 
написала для дітлахів.

У трьох номінаціях — пое-
зія, проза для менших і проза 
для старших дітей — нагоро-
ди отримали загалом 9 укра-
їнських письменників з Одеси, 
Харкова, Дніпра, Мукачевого 
та Кропивницького. Ще три на-
городи — для зарубіжних авто-
рів — отримали російські пись-
менники. 

Визначенням найкращих 
програма Корнійчуковського 
фестивалю, звісно, не вичер-
пувалася. Дітям і дорослим бу-
ло запропоновано чимало твор-
чих майстер-класів, де ті могли 
повчитися писати вірші і про-
зу. Та й просто довколалітера-
турних розваг тут не бракува-
ло. Увагу найменших, зокрема, 
привернули спектаклем театру 
«Навпроти» з міста Брест (Біло-
русь). Він показав маленьким 
глядачам виставу за мотива-
ми лінгвістичних казок Людми-
ли Петрушевської. Якщо ви чу-
ли колись про «глокую куздру», 
котра «курдячить бокрьонка», 
то маєте знати, про що йдеться.

Дитяча книжка на «Зеленій хвилі»

Податківці  
борються   
з хмільною тінню 

 
Марія ЛАГІДНА  

для «Урядового кур’єра»

СПЕЦОПЕРАЦІЯ. Днями на території Вінницької, Сум-
ської, Тернопільської та Харківської  областей під час  об-
шуків на спиртзаводах, що не входять до складу ДП «Укр-
спирт», співробітники податкової міліції Офісу великих 
платників спільно з працівниками регіональних оператив-
них підрозділів ДФС України виявили та вилучили 1416 
тонн спиртовмісної продукції вартістю понад 360 мільйо-
нів гривень, що є найбільш значним результатом у рамках 
спецоперації з протидії тіньовому ринку спирту і алкоголю. 
Всього в ході операції вже вилучено такої продукції на су-
му понад 540 мільйонів гривень.

За словами першого заступника голови Державної фіс-
кальної служби Сергія Білана, під час документування ро-
боти підпільних цехів з виготовлення лікеро-горілчаних ви-
робів або фальсифікованого алкоголю співробітники по-
даткової міліції часто фіксують факти отримання цеха-
ми необлікованого спирту, виготовленого на потужнос-
тях спиртових заводів, який у подальшому правопорушни-
ки  використовують як сировину для незаконного виготов-
лення горілки.

«Саме тому для нас важливо відстежити весь шлях по-
ставок або незаконного виробництва спирту», — наголо-
шує посадовець.

Він також нагадав, що такі заходи проводять в рамках 
розслідування кримінальних проваджень, відкритих за 
кількома статтями, зокрема і щодо колишніх керівників ДП   
«Укрспирт». Під час першого етапу великої спецоперації 
було проведено обшуки на 41 спиртзаводі. Тоді в цілому 
на 15 заводах було вилучено близько 980 тонн спиртовміс-
ної рідини вартістю близько 180 мільйонів гривень, яка піз-
ніше була заарештована Шевченківським районним судом 
Києва. Після цього в результаті заходів, проведених на за-
водах — виробниках алкоголю в 15 областях, було вилуче-
но 23310 літрів горілки на суму понад 3 мільйони гривень, 
розлитої у пляшки, які були або взагалі без марок акцизно-
го податку, або обклеєні марками, на яких вказані неакту-
альні ставки акцизного податку та перебували на підпри-
ємствах без будь-яких документів.

фОТОфАкТ

БЕЗ ПРАВА ЗАБУТТЯ. Ця  
пам’ятна зустріч відбулася в 
Національному музеї історії 
України у Другій світовій війні 
з нагоди третьої річниці траге-
дії під Іловайськом. Ті бої стали 
виразним символом мужності 
та жертовності українців  у ві-
йні сучасній. Як відомо, тоді за-
гинула велика кількість добро-
вольців. Серед них були роз-
відники батальйону «Донбас», 
які виходили «зеленим коридо-
ром» на пожежній машині Іло-
вайського залізничного депо і 
були знищені прямим попадан-
ням снаряда з танка супротив-
ника. В експозиції виставково-
го проекту «Український схід» 
представлено двері від цього 
авто, а також український пра-
пор, на якому є автографи біль-
шості загиблих членів екіпажу.

Іловайське пекло забрало і 
життя бійців батальйону «Ми-
ротворець» Максима Сухенка 
та Олексія Горая. Під час прохо-
дження «зеленим коридором» 
з Іловайська Максим і Олексій 
загинули через підступні об-
стріли терористів.

Речі молодшого сержан-
та Максима Сухенка до музею 
передала дружина Світлана, а  
лейтенанта Олексія Горая — 
мама  Неля Григорівна.

Письменник Василь Шкляр поділився з молоддю  
своїм баченням подій минулого
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