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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 10 березня 2016 року
USD 2618.2756   EUR 2873.0338      RUB 3.6175     /    AU 326341.87      AG 4100.22      PT 263136.70     PD 150550.85

за 100 доларів США за 100 євро за 10  рублів за 10 тройських унцій
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ПРОФЕСІЙНЕ СВЯТО

Перед Днем
землевпорядника «УК»
поцікавився, чим живуть
ці спеціалісти, 
про що вони мріють

ЦИФРА ДНЯ

Кати заганяють себе
у глухий кут 

РЕАКЦІЯ. Рішучий протест у зв’язку із затягуванням судової
справи стосовно громадянки України Надії Савченко та навмис-
ним створенням обставин, які становлять смертельну загрозу
її життю, висловлює вітчизняне зовнішньополітичне відомство. 

Перенесення дати виголошення вироку Надії Савченко на 21
березня та відмова в праві відвідати її українським консулам,
медикам та рідним, що спеціально прибули до Росії, у відповід-
ній заяві МЗС розцінено як свідому й цинічну розправу над На-
дією Савченко, яка завдяки своїй незламній волі та силі духу
стала символом протидії російській агресії проти України.

Глибоку тривогу викликає безпрецедентне ігнорування росій-
ської сторони статусу Надії Савченко як члена Парламентської
асамблеї Ради Європи, яка користується відповідним імуніте-
том.

Тож українські дипломати вкотре закликають міжнародну
спільноту продовжити політичний і дипломатичний тиск на Ро-
сійську Федерацію задля захисту життя Надії Савченко та її не-
гайного звільнення і повернення в Україну.

ЦИТАТА ДНЯ

НАТАЛІЯ ЯРЕСЬКО:
«Наявність

програми має для
наших інвесторів 
і країн-партнерів

дуже велике
значення. 

Це зелене світло 
для західного світу».

Міністр фінансів про те, що оновлений меморандум 
з МВФ буде узгоджено в розумні терміни

99,6% 
становив, за даними Держстату, індекс

споживчих цін (індекс інфляції) у лютому
2016 року порівняно із січнем
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СПІВПРАЦЯ

Українські Чернівці й польський
Жешув почали практичний діалог,
який допоможе нашим 
підприємцям успішно освоювати
європейські й світові ринки

Чи далеко нам 
до «Оскара»?

МОТОР! Про державну підтримку і перспективи розвитку
українського кінематографа «УК» розповідає голова
вітчизняного агентства з питань кіно Пилип ІЛЛЄНКО 
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Ямковий ремонт має зникнути як явище
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Уряд розуміє, що без якісних доріг наша економіка 
далеко не заїде 

Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»

Уже третій тиждень поспіль
жителі міста Новий Буг і се-

лища Казанка Миколаївської об-
ласті блокують трасу Миколаїв

— Дніпропетровськ, пропускаю-
чи лише легкові авто. Кажуть,
що дорогу, яку востаннє по-люд-
ськи ремонтували 33 роки тому,
розбили вантажівки, які везуть
товари до Миколаївського порту.
Активісти переконують: деякі

ями такі глибокі, що можна в них
лягти й тебе не буде видно. Тож
вимога капітально відремонтува-
ти трасу державного значення не
є чимось екзотичним. І місцева, і
центральна влада з проблемою
ознайомлені. Зокрема 2 березня

Миколаївська облдержадмініс-
трація заборонила перевозити
шляхом вантажі понад 20 тонн, а
наступного дня уряд ухвалив рі-
шення надати 50 мільйонів гри-
вень на ремонт. Звісно, цих
коштів могло б вистачити хіба на

ямковий — один з найнепрозорі-
ших механізмів використання
бюджетних ресурсів. Тож акти-
вісти наполягають: не зні-
муть блокування, доки не
доб’ються кардинального
рішення. 2
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Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає відповідача Іщенка Федора Олеговича,
17.09.1973 р.н., у судове засідання, яке призначене
на 16.30 годину 30.03.2016 року, для розгляду ци-
вільної справи за позовом ПАТ «ПриватБанк» до
Іщенка Федора Олеговича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором, яке відбудеться за
адресою: вул. Центральна, 26а, смт Куйбишеве Куй-
бишевського району Запорізької області.

Суддя Мальований В. О.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Петреня Олександра Сергійовича,
18.03.1964 р.н., у судове засідання, яке призначене
на 16 годину 00 хвилин 1 квітня 2016 року, для роз-
гляду цивільної справи № 319/209/16-ц за позовом
ПАТ Комерційний банк «Приват Банк» до Петреня
Олександра Сергійовича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором, яке відбудеться за
адресою: вул. Леніна, 26-а, смт Куйбишеве Куйби-
шевського району Запорізької області.

Суддя Горбачов Ю. М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає відповідача Стазаєва Дениса Івановича,
23.12.1982 р.н., у судове засідання, яке призначене
на 17.00 годину 30.03.2016 року, для розгляду ци-
вільної справи за позовом ПАТ «ПриватБанк» до
Стазаєва Дениса Івановича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором, яке відбудеться за
адресою: вул. Центральна, 26а, смт Куйбишеве Куй-
бишевського району Запорізької області.

Суддя Мальований В. О.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає відповідача Яшкіна Миколу Павловича,
03.06.1960 р.н., у судове засідання, яке призначене
на 16 годину 15 хвилин 1 квітня 2016 року, для роз-
гляду цивільної справи № 319/206/16-ц за позовом
ПАТ Комерційний банк «Приват Банк» до Яшкіна Ми-
коли Павловича про стягнення заборгованості за
кредитним договором, яке відбудеться за адресою:
вул. Леніна, 26-а, смт Куйбишеве Куйбишевського
району Запорізької області.

Суддя Горбачов Ю. М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає відпо-
відача Асташова Андрія Юрійовича, 10.10.1978 р.н., у судове засідання,
яке призначене на 16 годину 00 хвилин 4 квітня 2016 року, для роз-
гляду цивільної справи № 319/187/16-ц за позовом ПАТ Комерційний
банк «Приват Банк» до Асташова Андрія Юрійовича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, яке відбудеться за адресою:
вул. Леніна, 26-а, смт Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької
області.

Суддя Горбачов Ю. М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає відпо-
відача Веприкова Олексія Олександровича, 26.08.1984 р.н., у судове
засідання, яке призначене на 16 годину 15 хвилин 4 квітня 2016 року,
для розгляду цивільної справи № 319/186/16-ц за позовом ПАТ Комер-
ційний банк «Приват Банк» до Веприкова Олексія Олександровича про
стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться за
адресою: вул. Леніна, 26-а, смт Куйбишеве Куйбишевського району
Запорізької області.

Суддя Горбачов Ю. М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає відпо-
відача Паршонка Віталія Васильовича, 06.01.1978 р.н., у судове засі-
дання, яке призначене на 16.00 годину 30.03.2016 року, для розгляду
цивільної справи за позовом ПАТ «ПриватБанк» до Паршонка Віталія
Васильовича про стягнення заборгованості за кредитним договором,
яке відбудеться за адресою: вул. Центральна, 26а, смт Куйбишеве Куй-
бишевського району Запорізької області.

Суддя Мальований В. О.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає Лога-
чову Ярославу Василівну, 26.11.1972 р.н., у судове засідання, яке при-
значене на 16 годину 30 хвилин 4 квітня 2016 року, для розгляду
цивільної справи № 319/188/16-ц за позовом ПАТ Комерційний банк
«Приват Банк» до Логачової Ярослави Василівни про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, яке відбудеться за адресою: вул.
Леніна, 26-а, смт Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької об-
ласті.

Суддя Горбачов Ю. М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає Сорокіну
Людмилу Анатоліївну, 19.03.1976 р.н., у судове засідання, яке призна-
чене на 17 годину 15 хвилин 4 квітня 2016 року, для розгляду цивільної
справи № 319/190/16-ц за позовом ПАТ Комерційний банк «Приват
Банк» до Сорокіної Людмили Анатоліївни про стягнення заборгованості
за кредитним договором, яке відбудеться за адресою: вул. Леніна, 26-
а, смт Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької області.

Суддя Горбачов Ю. М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає відпо-
відача Ломакіна Олександра Миколайовича. 17.11.1970 р.н., у судове
засідання, яке призначене на 16 годину 45 хвилин 4 квітня 2016 року,
для розгляду цивільної справи № 319/189/16-ц за позовом ПАТ Комер-
ційний банк «Приват Банк» до Ломакіна Олександра Миколайовича
про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбу-
деться за адресою: вул. Леніна, 26-а, смт Куйбишеве Куйбишевського
району Запорізької області.

Суддя Горбачов Ю. М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає Моі-
сєєву Світлану Анатоліївну, 22.03.1976 р.н., у судове засідання, яке при-
значене на 16 годину 30 хвилин 1 квітня 2016 року, для розгляду
цивільної справи № 319/205/16-ц за позовом ПАТ Комерційний банк
«Приват Банк» до Моісєєвої Світлани Анатоліївни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, яке відбудеться за адресою:
вул. Леніна, 26-а, смт Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької
області.

Суддя Горбачов Ю. М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає відпо-
відача Білогура Артема Анатолійовича, 07.03.1973 р.н., у судове засі-
дання, яке призначене на 16 годину 45 хвилин 1 квітня 2016 року, для
розгляду цивільної справи № 319/207/16-ц за позовом ПАТ Комерцій-
ний банк «Приват Банк» до Білогура Артема Анатолійовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться за
адресою: вул. Леніна, 26-а, смт Куйбишеве Куйбишевського району
Запорізької області.

Суддя Горбачов Ю. М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає відпо-
відача Кротову Тетяну Миколаївну, 14.08.1951 р.н., у судове засідання,
яке призначене на 15.30 годину 30.03.2016 року, для розгляду цивіль-
ної справи за позовом ПАТ «ПриватБанк» до Кротової Тетяни Микола-
ївни про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке
відбудеться за адресою: вул. Центральна, 26а, смт Куйбишеве Куйби-
шевського району Запорізької області.

Суддя Мальований В. О.

 оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення 

Додаток 2
до Порядку 

ФОРМАТ НАЗВИ ФАЙЛА РЕЄСТРУ ВИПЛАТ
vfВВВВВВВRRRRTTTTYYMMDDEEEEEEEENN.xls,
де ВВВВВВВ — Код програмної класифікації видатків та кредитування державного

бюджету;
RRRR — код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету;
TTTT — чотирицифровий код територіального органу Казначейства, який провів

платіжне доручення;
YY — рік;
MM — місяць;
DD — день подання реєстру;
EEEEEEEE — код згідно з ЄДРПОУ органу, що подав реєстр виплат;
NN — двоцифровий номер за зростанням, який визначається номером надання

файла реєстру, який сформовано за один операційний день.
Додаток 3

до Порядку 
ЗВЕДЕНИЙ РЕЄСТР ВИПЛАТ № ____

на перерахування _______________________________
(вид соціальних виплат)

За період з _____по _____  ______________ 20___р.

_________________   _________________   ________________________
(найменування посади                    (підпис)                             (ініціали, прізвище)
керівника установи)  
Головний бухгалтер    __________________ ________________________
                                                           (підпис)                           (ініціали, прізвище)
МП

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 24 лютого 2016 р. № 111-р
Київ

Про схвалення Концепції державної політики
щодо розвитку національної видавничої

справи та популяризації читання на період 
до 2020 року

1. Схвалити Концепцію державної політики щодо розвитку національної видав-
ничої справи та популяризації читання на період до 2020 року, що додається.

2. Державному комітетові телебачення і радіомовлення розробити та подати в
шестимісячний строк Кабінетові Міністрів України проект плану заходів щодо реа-
лізації Концепції, схваленої цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
СХВАЛЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2016 р. № 111-р

КОНЦЕПЦІЯ
державної політики щодо розвитку національної видавничої 

справи та популяризації читання на період до 2020 року
Проблема, яка потребує розв’язання

Протягом останніх десятиліть у зв’язку з об’єктивними та суб’єктивними причи-
нами політичного, соціального та економічного характеру книга в Україні значною
мірою втратила свою роль, внаслідок чого стрімко знижується рівень освіченості,
культури, духовності суспільства.

Протягом останніх п’яти років випуск вітчизняної видавничої продукції становить
близько однієї книги на рік на одну особу.

Результати аналізу розвитку видавничої галузі свідчать про наявність ряду знач-
них проблем, які стримують розвиток книговидання, зокрема зниження рівня ін-
тересу до читання, недостатній рівень державної підтримки, низький рівень попиту
українців на вітчизняну видавничу продукцію, зумовлений зростанням цін на неї та
зменшенням реальних доходів населення. Питома вага витрат домогосподарств на
задоволення культурних потреб, у тому числі придбання книг та відпочинок, за ос-
танні роки становить 2,4 відсотка.

У країнах Європейського Союзу, США вплив держави насамперед полягає у ство-
ренні сприятливих умов для розвитку видавничої галузі, зокрема шляхом запро-
вадження системи численних преференцій для суб’єктів видавничої справи, в тому
числі податкових пільг.

Основним засобом підтримки книговидання з боку урядів європейських країн та
США є закупівля за бюджетні кошти від 25 до 40 відсотків щорічного накладу кни-
жок, які виходять друком у цих країнах, для поповнення фондів публічних, дитячих,
спеціалізованих та університетських бібліотек.

Водночас у Канаді прийнято програму розвитку видавничої галузі, метою якої є
створення сприятливих умов для видання і розповсюдження видавничої продукції
канадських авторів. Зазначена програма є основним механізмом державної під-
тримки видавничої галузі, обсяг фінансування якої становить близько 30 млн. до-
ларів США на рік.

В Україні внаслідок недостатньої державної підтримки вітчизняної книговидав-
ничої справи та популяризації читання:

знизився рівень читацької активності та читацької компетентності громадян як
один з визначальних факторів розвитку особистості та досягнення нею високого
соціального статусу;

у торговельній мережі представлений незначний асортимент вітчизняної видав-
ничої продукції, доступ громадян, у тому числі осіб з порушенням зору, до книги як
джерела знань та культури обмежений;

зменшилися сукупні і середні тиражі вітчизняної видавничої продукції, зокрема
технічної, спеціальної, наукової та навчальної літератури.

Для українського суспільства характерне різке скорочення потреби у вітчизняній
видавничій продукції, що призводить до суттєвого зменшення обсягів її виробниц-
тва.

Мета і строки реалізації Концепції
Метою Концепції є відродження соціального значення книги та читання як про-

цесу культурного, духовного, професійного та інтелектуального збагачення людини,
суттєве підвищення якості і професіоналізму кадрового ресурсу, створення спри-
ятливих умов для розвитку видавничої галузі та системи інформування про вітчиз-
няну видавничу продукцію, що дасть можливість підвищити рівень
конкурентоспроможності України як європейської держави.

Концепцію передбачається реалізувати протягом 2016—2020 років.
Шляхи і способи розв’язання проблеми

Концепцію передбачається реалізувати шляхом:
розроблення методики та механізму проведення систематичного дослідження

стану вітчизняного видавничого ринку і рівня популярності читання у суспільстві;
удосконалення системи проведення моніторингу читацького попиту в бібліотеках

та формування на основі отриманих результатів переліку видань, випуск яких здійс-
нюється за державним замовленням;

розроблення та запровадження методики залучення до читання вихованців до-
шкільних навчальних закладів та учнів початкових і середніх класів загальноосвітніх
навчальних закладів;

популяризації вітчизняної видавничої продукції в засобах масової інформації
(створення циклів теле- та радіопрограм, спеціальних рубрик у друкованих засобах
масової інформації, розміщення соціальної реклами);

підготовки та проведення просвітницьких кампаній, літературних конкурсів, інших
заходів щодо популяризації вітчизняної видавничої продукції та читання;

використання сучасних інформаційних технологій для поширення інформації
про вітчизняну видавничу продукцію, що дасть змогу збільшити чисельність чи-
тацької аудиторії;

розміщення зовнішньої реклами вітчизняної видавничої продукції;
широкого представлення вітчизняних суб’єктів видавничої справи на міжнарод-

них книжкових виставкових заходах;
здійснення комплексу заходів, спрямованих на розвиток мережі розповсюд-

ження вітчизняної видавничої продукції та перетворення книгарень на центри по-
пуляризації вітчизняної видавничої продукції та читання;

збільшення обсягів випуску видавничої продукції, зокрема кількості найменувань
видань та їх тиражів;

розроблення і здійснення комплексу заходів, спрямованих на захист вітчизняного
видавничого ринку, зокрема від контрафактної продукції;

надання державної підтримки видавництвам, видавничим організаціям, полігра-
фічним та книготорговельним підприємствам, що випускають або розповсюджують
видання, аудійовані у спеціальному цифровому форматі для осіб з порушенням
зору або надруковані рельєфно-крапковим шрифтом;

формування державного замовлення на випуск видань, аудійованих у спеціаль-
ному цифровому форматі для осіб з порушенням зору або надрукованих рельєфно-
крапковим шрифтом.

Очікувані результати
Реалізація Концепції сприятиме:
зменшенню до 2020 року кількості громадян, які протягом року не прочитали

жодної книги, не менш як у 2 рази;
збільшенню кількості читачів, які протягом року відвідували бібліотеки, не менш

як на 25 відсотків;
розробленню оптимального механізму визначення потреби публічних бібліотек

в асортименті видань та систематичному поповненню бібліотечних фондів необхід-
ною вітчизняною видавничою продукцією;

створенню належних умов для формування читацької культури та духовно-цін-
нісних орієнтацій, задоволенню естетичних потреб, а отже, підвищенню культурного,
професійного та інтелектуального рівня населення;

збільшенню кількості друкованих одиниць вітчизняної видавничої продукції до
двох книг на одну особу на рік, а також сукупного тиражу такої продукції;

збільшенню вітчизняної видавничої продукції за кордоном не менш як на 10 від-
сотків;

створенню мережі об’єктів роздрібної торгівлі вітчизняною видавничою продук-
цією;

модернізації поліграфічних підприємств, які спеціалізуються на випуску видав-
ничої продукції;

захисту вітчизняного ринку від контрафактної продукції;
створенню належних умов для задоволення культурних, освітніх потреб осіб з

порушенням зору.
Обсяг фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів 

Фінансування заходів з реалізації Концепції здійснюватиметься в межах загаль-
ного обсягу державного замовлення на виробництво телерадіопрограм та випуск
видавничої продукції, а також за рахунок коштів суб’єктів видавничої справи.

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27 січня 2016 р. № 121-р
Київ

Про проведення у 2016 році як експерименту 
вступних випробувань під час вступу 

на основі ступеня бакалавра на навчання 
для здобуття ступеня магістра 
за спеціальністю 081 «Право» 

з використанням організаційно-
технологічних процесів здійснення 

зовнішнього незалежного оцінювання
З метою забезпечення об’єктивності та відкритості прийому на навчання до

вищих навчальних закладів: 
1. Погодитися з пропозицією Міністерства освіти і науки щодо проведення у 2016

році в окремих вищих навчальних закладах як експерименту вступних випробувань
під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магіс-
тра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних
процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання (далі — вступні випро-
бування).

2. Міністерству освіти і науки: 
затвердити перелік вищих навчальних закладів, у яких проводяться у 2016 році

як експеримент вступні випробування;
затвердити програму вступних випробувань, що проводяться у 2016 році як екс-

перимент;
розробити положення про проведення у 2016 році як експерименту вступних ви-

пробувань;
разом з Українським центром оцінювання якості освіти здійснити організаційно-

технологічне забезпечення проведення у 2016 році як експерименту вступних ви-
пробувань;

здійснити фінансування проведення як експерименту вступних випробувань в
межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти
і науки на 2016 рік.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 24 лютого 2016 р. № 153-р
Київ

Про погодження наказу Фонду державного 
майна від 9 лютого 2016 р. № 252

Погодити наказ Фонду державного майна від 9 лютого 2016 р. № 252  «Про за-
твердження завдання на голосування представникам держави на засіданні нагля-
дової ради публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий завод».

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК  

 

Дата проведення 
платежу 

Загальна кількість 
записів 

Загальна сума виплат, 
гривень 
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оголошення

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(суддя О.О. Наумик) викликає в судове засідання, яке від-
будеться 15 березня 2016 року о 15.30 год. за адресою: м.
Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп. 2, каб. 24, як
відповідача по справі за позовом Публічного акціонерного
товариства «Універсал Банк» про стягнення боргу за до-
говором кредиту: Волошина Олексія Олексійовича, ос-
таннє місце проживання: 86117, Донецька область, м.
Макіївка, пос. Комсомольський, вул. Таманська, 52/7.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази на їх підтвердження.

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

Суддя О.О. Наумик

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Дзержинськ, вул. 50 років Жовтня, 4) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ «Кредобанк» до Зелен-
ської Наталії Олексіївни про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Відповідач по справі Зеленська
Наталія Олексіївна (зареєстрована за адресою: м. До-
нецьк, вул. Купріна, буд. 1, кв. 120) викликається на 12
березня 2016 року о 09-00 год. до суду, каб. № 7, для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя С. С. Бабенко

Чернігівський районний суд За-
порізької області викликає в су-
дове засідання, яке відбудеться 14
березня 2016 року об 11.30 годині
в приміщенні Чернігівського ра -
йонного суду Запорізької області
за адресою: Запорізька область,
смт Чернігівка, вул. Леніна,
буд.391, Шиловського Івана Яко-
вича, зареєстрованого за адре-
сою: Донецька область, м.
Кіровське, м-н Горняцький, 9/15,
в якості відповідача по цивільній
справі №329/129/16-ц за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» до Шилов-
ського Івана Яковича про стяг-
нення заборгованості за
договором кредиту. 

Суддя Н.М. Пода

Костянтинівський міськрайонний суд
Донецької області (суддя О.О. Наумик)
викликає в судове засідання, яке відбу-
деться 15 березня 2016 року о 15-00 год.
за адресою: м. Костянтинівка, пр. Ломо-
носова, 157, корп. 2, каб.24, в якості від-
повідачів по справі за позовом
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИС-
ТВА «Універсал Банк» про стягнення
боргу за договором кредиту: 

Жильцова Аркадія Івановича, останнє
місце проживання: Донецька область, м.
Дебальцеве, вул. Кірова, 122б/56.

Жильцову Людмилу Миколаївну, ос-
таннє місце проживання: Донецька об-
ласть, м. Дебальцеве, вул. Кірова,
122б/56.

Відповідачам пропонується надати
свої заперечення щодо позову та докази
на їх підтвердження.

У разі неявки відповідачів у судове за-
сідання справа, згідно з вимогами ЦПК
України, може бути розглянута за їх від-
сутності.

Приморський районний суд Запо-
різької області викликає в судове за-
сідання на 14 березня 2016 року о 08
год. 00 хв. (резервна дата 16 березня
2016 року о 08 год. 00 хв. за адре-
сою: Запорізька область, м. При-
морськ, вул. Леніна, буд. 26, каб. 15,
зал № 2, як відповідачку Онац Ольгу
Олександрівну по цивільній справі 
№ 2/326/128/2016 (№ 326/236/16-
цр.) за позовом Публічного акціо-
нерного товариства комерційний
банк «ПриватБанк» до Онац О.О.
про стягнення заборгованості за
 кредитним договором.

У разі неявки відповідачки в су-
дове засідання на вказані дату та
час, справу буде розглянуто за її від-
сутності.

Суддя Т.В. Стріжакова

Оголошення про проведення аукціону №27-УМВБ з продажу скрапленого газу 
на базі ПрАТ «УМВБ»

17.03.2016 р. о 15-30 за адресою: м.Київ, вул.Межигірська, 1, ПрАТ "Українська міжбанківська валютна
біржа" відбудеться аукціон  №27-УМВБ з продажу скрапленого газу, який підлягає реалізації згідно з по-
становою КМУ №570 від 16.10.14 р. 

Обсяги скрапленого газу та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

Товарна біржа «Українська енергетична біржа» проводить біржовий аукціон № 38СГ-УЕБ 
з продажу скрапленого газу на внутрішньому ринку

Аукціон відбудеться 17 березня 2016 року об 11:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55.
АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ (ДСТУ 4047-2001, ДСТУ 27578-87) загальним обсягом 10 275,000 т, ресурс бе-
резня-квітня 2016 р. Виробництво Тимофіївської УПВВ філії ГПУ «Полтавагазвидобування»: Позиція № 1: 44 лоти, обсяг 1 лоту – 42 т, заг.обсяг
– 1 848 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  8 610,90 грн., в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений для авто-
мобільного транспорту марки ПБА (відповідає вимогам ДСТУ 27578-87) виробництва філії Управління з переробки газу та газового конденсату
(ТЦСК Базилівщина): Позиція № 2: 14 лотів, обсяг 1 лоту – 70 т, заг.обсяг – 980 т, транспортування залізницею. Позиція № 3: 44 лоти, обсяг
1 лоту – 42 т, заг.обсяг – 1848 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  8566,48 грн., в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий
скраплений паливний для комунально-побутового споживання марки СПБТ(відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управ-
ління з переробки газу та газового конденсату (Яблунівське ВПГ): Позиція № 4: 28 лотів, обсяг 1 лоту – 70 т, заг.обсяг – 1960 т, транспортування
залізницею. Позиція № 5: 72 лоти, обсяг 1 лоту – 42 т, заг.обсяг – 3024 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –
8 619,83 грн., в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання марки СПБТ(відповідає вимогам
ДСТУ 4047-2001) виробництва Юліївського ЦВНГК ГПУ «Шебелинкагазвидобування»: Позиція № 6: 12 лотів, обсяг 1 лоту – 25 т, заг.обсяг –
300 т, транспортування залізницею. Позиція № 7: 15 лотів, обсяг 1 лоту – 21 т, заг.обсяг – 315 т, транспортування автотранспортом. Стартова
ціна за 1 тонну –  8 567,49 грн., в т.ч. ПДВ. Термін відвантаження – 18.03.2016 р.- 08.04.2016 р.  За результатами аукціону переможці і про-
давець укладають двосторонні договори купівлі-продажу. Постачання  скрапленого газу  здійснюється у березні-квітні 2016 року на умовах
EXW франко-завод. Покупець самостійно забезпечує та оплачує послуги по наливу та  транспортуванню скрапленого газу. Покупці для участі
в аукціоні сплачують гарантійний внесок в розмірі 5 % вартості заявленого обсягу закупівлі на один з рахунків біржі, подають на біржу: 1)
заявку на участь в аукціоні; 2) завірену банком копію платіжного доручення, що підтверджує сплату гарантійного внеску; 3) документ, що
посвідчує уповноважену особу покупця та його повноваження. Прийом документів проводиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44 А,
оф. 8 та закінчується 16.03.2016 року о 18.00 год. Рахунки біржі: 1) № 26500007785008 в ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614, код ЄД-
РПОУ 37027819; 2) № 26001010105760 в ПАТ «Вернум Банк», МФО 380689, код ЄДРПОУ 37027819. Для участі в аукціоні покупці повинні ук-
ласти з біржею договори про надання послуг та надати відповідні документи, згідно Регламенту організації та проведення спеціалізованих
аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення. Додаткову інформацію можна отримати за місцезнаходженням ТБ «Українська
енергетична біржа»: м. Київ, вул. Хрещатик, 44А, оф. 8, тел. +38 (044) 234-79-90, 591-11-77. е-mail: auction@ueex.com.ua, та на сайті
www.ueex.com.ua. Режим роботи біржі: з 09.00 до 18.00 год., крім святкових та вихідних днів.

Оголошення про проведення аукціону №208 з продажу енергоресурсів 
на базі ПрАТ «УМВБ»

17.03.2016 р. о 14-00 за адресою: м.Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ "Українська міжбанківська валютна
біржа" відбудеться аукціон  №208 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:

ППоозз.. ППррооддааввееццьь ВВииддооббууттоокк 

ООббссяягг,, щщоо 
ммііссттииттььссяя вв 
ооддннооммуу ллооттіі,, 

ттоонннн

КК--ссттьь ллооттіівв,, 
ооддииннииццьь

ССттааррттоовваа ццііннаа 
ззаа 11 ттооннннуу ((ббеезз 
ППДДВВ)),, ггррнн..

ССттааррттоовваа ццііннаа 
ззаа 11 ттооннннуу ((зз 
ППДДВВ)),, ггррнн..

CCттааррттоовваа ввааррттііссттьь 
ооддннооггоо ллооттуу,, ггррнн 

((зз ППДДВВ))

ЗЗааггааллььнниийй 
ооббссяягг,, ттоонннн

ЗЗааггааллььннаа ввааррттііссттьь,, 
ггррнн..((зз ППДДВВ))

УУммооввии ттррааннссппооррттуувваанннняя

1 ПАТ "Укрнафта" НГВУ "Полтаванафтогаз" 3 900 1 6 988,30 8 385,96 32 705 244,00 3 900 32 705 244,00
по трубопроводам:філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП ЦППН і Г НГВУ 
"Полтаванафтогаз" (Ресурс квітня 2016 p.)

2 ПАТ "Укрнафта" НГВУ "Полтаванафтогаз" 2 700 1 6 988,30 8 385,96 22 642 092,00 2 700 22 642 092,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦПСН Качанівського 
ГПЗ (Ресурс квітня 2016 p.)

3 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 5 000 1 6 988,30 8 385,96 41 929 800,00 5 000 41 929 800,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦПСН Качанівського 
ГПЗ (Ресурс квітня 2016 p.)

4 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 5 000 1 6 988,30 8 385,96 41 929 800,00 5 000 41 929 800,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦПСН Качанівського 
ГПЗ (Ресурс квітня 2016 p.)

5 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 5 000 1 6 988,30 8 385,96 41 929 800,00 5 000 41 929 800,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦПСН Качанівського 
ГПЗ (Ресурс квітня 2016 p.)

6 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 5 000 1 6 988,30 8 385,96 41 929 800,00 5 000 41 929 800,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦПСН Качанівського 
ГПЗ (Ресурс квітня 2016 p.)

7 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 5 000 1 6 988,30 8 385,96 41 929 800,00 5 000 41 929 800,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦПСН Качанівського 
ГПЗ (Ресурс квітня 2016 p.)

8 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 4 000 1 6 988,30 8 385,96 33 543 840,00 4 000 33 543 840,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦПСН Качанівського 
ГПЗ (Ресурс квітня 2016 p.)

9 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 1 860 1 6 988,30 8 385,96 15 597 885,60 1 860 15 597 885,60
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦПСН Качанівського 
ГПЗ (Ресурс квітня 2016 p.)

10 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 74 1 6 988,30 8 385,96 620 561,04 74 620 561,04
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" НГВУ 
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс квітня 2016 p.)

11 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 5 000 1 6 988,30 8 385,96 41 929 800,00 5 000 41 929 800,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" НГВУ 
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс квітня 2016 p.)

12 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 5 000 1 6 988,30 8 385,96 41 929 800,00 5 000 41 929 800,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" НГВУ 
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс квітня 2016 p.)

13 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 5 000 1 6 988,30 8 385,96 41 929 800,00 5 000 41 929 800,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" НГВУ 
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс квітня 2016 p.)

14 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 5 000 1 6 988,30 8 385,96 41 929 800,00 5 000 41 929 800,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" НГВУ 
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс квітня 2016 p.)

15 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 4 000 1 6 988,30 8 385,96 33 543 840,00 4 000 33 543 840,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" НГВУ 
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс квітня 2016 p.)

16 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 1 630 1 6 988,30 8 385,96 13 669 114,80 1 630 13 669 114,80
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" НГВУ 
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс квітня 2016 p.)

17 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Чернігівнафтогаз” 5 000 1 6 988,30 8 385,96 41 929 800,00 5 000 41 929 800,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" НГВУ 
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс квітня 2016 p.)

18 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Чернігівнафтогаз” 5 000 1 6 988,30 8 385,96 41 929 800,00 5 000 41 929 800,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" НГВУ 
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс квітня 2016 p.)

19 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Чернігівнафтогаз” 3 000 1 6 988,30 8 385,96 25 157 880,00 3 000 25 157 880,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" НГВУ 
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс квітня 2016 p.)

20 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Чернігівнафтогаз” 1 800 1 6 988,30 8 385,96 15 094 728,00 1 800 15 094 728,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" НГВУ 
"Чернігівнафтогаз" (Ресурс квітня 2016 p.)

21 ПАТ "Укрнафта"
НГВУ 

”Бориславнафтогаз“
5 000 1 6 988,30 8 385,96 41 929 800,00 5 000 41 929 800,00

по трубопроводам:філії МН "Дружба" ПАТ 
"Укртранснафта" знах. ТП ДППН НЗП "Кінцевий", 

НЗП "Уличне"-1 НГВУ "Бориславнафтогаз" 
(Ресурс квітня 2016 p.)

22 ПАТ "Укрнафта"
НГВУ 

”Бориславнафтогаз“
4 770 1 6 988,30 8 385,96 40 001 029,20 4 770 40 001 029,20

по трубопроводам:філії МН "Дружба" ПАТ 
"Укртранснафта" знах. ТП ДППН НЗП "Кінцевий", 

НЗП "Уличне"-1 НГВУ "Бориславнафтогаз" 
(Ресурс квітня 2016 p.)

23 ПАТ "Укрнафта" НГВУ ”Долинанафтогаз“ 5 000 1 6 988,30 8 385,96 41 929 800,00 5 000 41 929 800,00
по трубопроводам:філії МН "Дружба" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦППН НГВУ 
"Долинанафтогаз" (Ресурс квітня 2016 p.)

24 ПАТ "Укрнафта" НГВУ ”Долинанафтогаз“ 5 000 1 6 988,30 8 385,96 41 929 800,00 5 000 41 929 800,00
по трубопроводам:філії МН "Дружба" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦППН НГВУ 
"Долинанафтогаз" (Ресурс квітня 2016 p.)

25 ПАТ "Укрнафта" НГВУ ”Долинанафтогаз“ 5 000 1 6 988,30 8 385,96 41 929 800,00 5 000 41 929 800,00
по трубопроводам:філії МН "Дружба" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦППН НГВУ 
"Долинанафтогаз" (Ресурс квітня 2016 p.)

26 ПАТ "Укрнафта" НГВУ ”Долинанафтогаз“ 1 850 1 6 988,30 8 385,96 15 514 026,00 1 850 15 514 026,00
по трубопроводам:філії МН "Дружба" ПАТ 

"Укртранснафта" знах. ТП ЦППН НГВУ 
"Долинанафтогаз" (Ресурс квітня 2016 p.)

27 ПАТ "Укрнафта"
НГВУ 

”Надвірнанафтогаз“
5 900 1 6 988,30 8 385,96 49 477 164,00 5 900 49 477 164,00

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

"Пасічна" НГВУ "Надвірнанафтогаз"                        
(Ресурс квітня 2016 p.)

28 ПАТ "Укрнафта"
НГВУ “Чернігівнафтогаз” 

Спільна діяльність  
№35/21

750 1 6 988,30 8 385,96 6 289 470,00 750 6 289 470,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 
"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" 

НГВУ"Чернігівнафтогаз" (Ресурс квітня 2016 p.)

29
СП "Бориславська 

нафтова 
компанія"

Стинавське родовище 1 600 1 6 988,30 8 385,96 13 417 536,00 1 600 13 417 536,00
Нафта знаходиться на зберіганні у ВАТ "НПК-
Галичина" (Ресурс лютого-березня 2016 p.)

ПАТ "Укрнафта"

СП "Бориславська 
нафтова 
компанія"

ППоозз.. ППррооддааввееццьь ВВииддооббууттоокк 

ООббссяягг,, щщоо 
ммііссттииттььссяя вв 
ооддннооммуу ллооттіі,, 

ттоонннн

КК--ссттьь ллооттіівв,, 
ооддииннииццьь

ССттааррттоовваа ццііннаа 
ззаа 11 ттооннннуу ((ббеезз 
ППДДВВ)),, ггррнн..

ССттааррттоовваа ццііннаа 
ззаа 11 ттооннннуу ((зз 
ППДДВВ)),, ггррнн..

CCттааррттоовваа ввааррттііссттьь 
ооддннооггоо ллооттуу,, ггррнн 

((зз ППДДВВ))

ЗЗааггааллььнниийй 
ооббссяягг,, ттоонннн

ЗЗааггааллььннаа ввааррттііссттьь,, 
ггррнн..((зз ППДДВВ))

УУммооввии ттррааннссппооррттуувваанннняя

1 ПАТ "Укрнафта" НГВУ "Полтаванафтогаз" 1890 1 7 783,21 9 339,85 17 652 316,50 1 890 17 652 316,50
по трубопроводу:філії "ПМН" ПАТ 

"Укртранснафта" знах.ТП ЦППН і Г НГВУ 
"Полтаванафтогаз" (Ресурс квітня 2016 p.)

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

Обсяги газового конденсату та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

Загальний обсяг, тонн: 112 834,00

Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 946 221 410,64

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

17 652 316,50

Запропонована для реалізації кількість нафти знаходиться на зберіганні у ВАТ "НПК-Галичина". Характеристика нафти подається                
у Додатку 1.

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

ПАТ "Укрнафта"

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

газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу   №2 від 19.11.2014 р., ознайомитись з яким можна на офіційному веб-сайті біржі: www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання заявок: до 18:00 
16.03.2016 р. за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1. Довідки за телефоном: (044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00.

Загальний обсяг, тонн:

Загальна вартість (з ПДВ), грн.:

1 890,00

ППоозз.. ППррооддааввееццьь ВВииддооббууттоокк 

ООббссяягг,, щщоо 
ммііссттииттььссяя вв 
ооддннооммуу ллооттіі,, 

ттоонннн

КК--ссттьь ллооттіівв,, 
ооддииннииццьь

ЦЦііннаа ззаа 11 ттнн,, ггррнн 
((ббеезз ППДДВВ ттаа 
ааккццииззннооггоо 
ппооддааттккуу))

ССттааррттоовваа ццііннаа 
ззаа 11 ттооннннуу ((зз 
ППДДВВ))**,, ггррнн..

CCттааррттоовваа ввааррттііссттьь 
ооддннооггоо ллооттуу,, ггррнн 

((зз ППДДВВ))

ЗЗааггааллььнниийй 
ооббссяягг,, ттоонннн

ЗЗааггааллььннаа 
ввааррттііссттьь,, 

ггррнн..((зз ППДДВВ))
УУммооввии ттррааннссппооррттуувваанннняя

1 ПАТ "Укрнафта" Гнідинцівський ГПЗ 50 6 7 148,93 8 578,71 428 935,50 300 2 573 613,00

залізницею:EXW  -  
Гнідинцівський 

ГПЗ(Інкотермс - 2010). 
Обсяги виробництва ІІ-ІІІ 
декади березня 2016р.- І-II 

декади квітня 2016р.

2 ПАТ "Укрнафта" Гнідинцівський ГПЗ 100 5 7 148,93 8 578,71 857 871,00 500 4 289 355,00

залізницею:EXW  -  
Гнідинцівський 

ГПЗ(Інкотермс - 2010). 
Обсяги виробництва ІІ-ІІІ 
декади березня 2016р.- І-II 

декади квітня 2016р.

3 ПАТ "Укрнафта" Гнідинцівський ГПЗ 150 8 7 148,93 8 578,71 1 286 806,50 1 200 10 294 452,00

залізницею:EXW  -  
Гнідинцівський 

ГПЗ(Інкотермс - 2010). 
Обсяги виробництва ІІ-ІІІ 
декади березня 2016р.- І-II 

декади квітня 2016р.

4 ПАТ "Укрнафта" Гнідинцівський ГПЗ 20 17 7 148,93 8 578,71 171 574,20 340 2 916 761,40

автотранспортом: EXW  -  
Гнідинцівський 

ГПЗ(Інкотермс - 2010) Обсяги 
виробництва ІІ-ІІІ декади 
березня 2016р.- І-II декади 

квітня 2016р.

5 ПАТ "Укрнафта" Гнідинцівський ГПЗ 80 12 7 148,93 8 578,71 686 296,80 960 8 235 561,60

автотранспортом: EXW  -  
Гнідинцівський 

ГПЗ(Інкотермс - 2010) Обсяги 
виробництва ІІ-ІІІ декади 
березня 2016р.- І-II декади 

квітня 2016р.

6 ПАТ "Укрнафта" Гнідинцівський ГПЗ 100 12 7 148,93 8 578,71 857 871,00 1 200 10 294 452,00

автотранспортом: EXW  -  
Гнідинцівський 

ГПЗ(Інкотермс - 2010) Обсяги 
виробництва ІІ-ІІІ декади 
березня 2016р.- І-II декади 

квітня 2016р.

7 ПАТ "Укрнафта" Качанівський ГПЗ 20 39 7 172,20 8 606,64 172 132,80 780 6 713 179,20

автотранспортом:EXW  -  
Качанівське в-во 

Качанівського ГПЗ(Інкотермс 
- 2010). Обсяги виробництва    
ІІ-ІІІ декади березня 2016р.-      
І-II декади квітня 2016р.

8 ПАТ "Укрнафта" Качанівський ГПЗ 200 12 7 172,20 8 606,64 1 721 328,00 2 400 20 655 936,00

автотранспортом:EXW  -  
Качанівське в-во 

Качанівського ГПЗ(Інкотермс 
- 2010). Обсяги виробництва    
І  І-ІІІ декади березня 2016р.-      

І-II декади квітня 2016р.

9 ПАТ "Укрнафта" Качанівський ГПЗ 20 53 7 137,60 8 565,12 171 302,40 1 060 9 079 027,20

автотранспортом:EXW  -  
Глинсько-Розб. в-во. 

Качанівського ГПЗ(Інкотермс 
- 2010). Обсяги виробництва     
ІІ-ІІІ декади березня 2016р.-     
І-II декади квітня 2016р.

10 ПАТ "Укрнафта" Качанівський ГПЗ 200 19 7 137,60 8 565,12 1 713 024,00 3 800 32 547 456,00

автотранспортом:EXW  -  
Глинсько-Розб. в-во. 

Качанівського ГПЗ(Інкотермс 
- 2010).  Обсяги виробництва     
ІІ-ІІІ декади березня 2016р.-           
І-II декади квітня 2016р.

11 ПАТ "Укрнафта" Долинський ГПЗ 80 1 7 131,98 8 558,38 684 670,40 80 684 670,40

автотранспортом:EXW  - 
Долинський  ГПЗ(Інкотермс - 
2010). Обсяги виробництва        
ІІ-ІІІ декади березня 2016р.-      
І-II декади квітня 2016р.

12 ПАТ "Укрнафта" Долинський ГПЗ 200 5 7 131,98 8 558,38 1 711 676,00 1 000 8 558 380,00

автотранспортом:EXW  - 
Долинський  ГПЗ(Інкотермс - 
2010). Обсяги виробництва       
ІІ-ІІІ декади березня 2016р.-      
І-II декади квітня 2016р.

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

затверджений протоколом  Аукціонного комітету з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу   №2 від 19.11.2014 р., ознайомитись з яким 
можна на офіційному веб-сайті біржі: www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання заявок: до 18:00 09.02.2016р. за адресою: м.Київ, вул. Межигірська, 1. Довідки за телефоном: 

(044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00.

Загальний обсяг, тонн:

ПАТ "Укрнафта"

* - Ціна з ПДВ включає акцизний податок. Акцизний податок з 01 березня  2016 року складає 31 євро за 1000 літрів.
1)  умови поставки залізницею: Продавець передає скраплений газ виробництва Гнідинцівського ГПЗ на умовах EXW  -  Гнідинцівський ГПЗ(Інкотермс - 2000). 
Оплату за перевезення скрапленого газу залізничним  транспортом здійснює покупець по окремому договору з транспортною організацією.
2) Продавець проводить відвантаження  оплачених обсягів скрапленого газу у автомобільний транспорт покупця.

Загальна вартість (з ПДВ), грн.:

13 620

116 842 843,80
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Приморський районний суд м. Одеси викликає у
судове засідання Збарацьку Наталію Сергіївну як від-
повідача у цивільній справі № 522/17176/15ц за по-
зовом Публічного акціонерного товариства
«Всеукраїнський банк» до Збарацької Наталії Сергі-
ївни про стягнення заборгованості, яке відбудеться
15 березня 2016 року о 09.35 годині в приміщенні
Приморського районного суду м. Одеси за адресою:
м. Одеса, вул. Балківська, 33, зал № 105 (суддя До-
мусчі Л.В.). У разі неявки відповідачки без поважних
причин, справа буде розглянута за її відсутності.

Подільський районний суд м. Києва розглядає ци-
вільну справу за  заявою Публічного акціонерного това-
риства «Державний експортно-імпортний банк України»
до Дементьєва Олександра Васильовича про стягнення
заборгованості.

Відповідач у справі Дементьєв Олександр Васильович,
28.03.1959 р.н., зареєстрований: м. Київ, вул. Електриків,
буд. 33, прим. в/ч, викликається до суду на 24 березня
2016 р. о 09.30 год., каб. № 9, в приміщення за адресою:
м. Київ, вул. Волоська, 6/14Б, для участі у розгляді справи
по суті. У випадку неприбуття в судове засідання відпо-
відач повинен повідомити суд про причину неявки,
інакше справа буде розглянута за його відсутності. 

Суддя Ларіонова Н.М.

15 березня 2016 року об 11.30 годині в примі-
щенні Малиновського районного суду м. Одеси, каб.
220, головуючий суддя Маркарова С.В., слухається
позовна заява Публічного акціонерного товариства
Комерційного банку «ПриватБанк» до Черемуш Ва-
лентини Василівни про стягнення заборгованості.

В судове засідання як відповідач викликається Че-
ремуш Валентина Василівна.

В разі неявки в судове засідання, справа буде роз-
глянута за відсутності відповідача на підставі наяв-
них доказів.

Суддя С. В. Маркарова

16 березня 2016 року об 11.00 годині в примі-
щенні Малиновського районного суду м. Одеси, каб.
220, головуючий суддя Маркарова С.В., слухається
позовна заява Публічного акціонерного товариства
Комерційного банку «ПриватБанк» до Морозова Де-
ниса Олександровича про стягнення заборгованості.

В судове засідання як відповідач викликається
Морозов Денис Олександрович.

В разі неявки в судове засідання, справа буде роз-
глянута за відсутності відповідача на підставі наяв-
них доказів.

Суддя С. В. Маркарова

25 лютого 2016 року в заочному порядку було
розглянуто цивільну справу № 178/1902/15-ц,
2/178/46/16 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Сафонова Євгена Альбертовича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором. Даним заоч-
ним рішенням позовні вимоги були задоволені у
повному обсязі. З повним текстом рішення відпові-
дач Сафонов Є.А. може ознайомитись звернувшись
до канцелярії Криничанського районного суду Дніп-
ропетровської області за адресою: вул. Виконкомів-
ська, 17, смт Кринички.

Голова суду Лісняк В.В.

25 лютого 2016 року в заочному порядку було
розглянуто цивільну справу № 178/1968/15-ц,
2/178/76/16 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Шмельова Романа Миколайовича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором. Даним заоч-
ним рішенням позовні вимоги були задоволені у
повному обсязі. З повним текстом рішення відпові-
дач Шмельов P.M. може ознайомитись, звернув-
шись до канцелярії Криничанського районного суду
Дніпропетровської області за адресою: вул. Викон-
комівська, 17, смт Кринички.

Голова суду Лісняк В.В.

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області
викликає в судове засідання о 10.00 год. 21.03.2016 р. за
адресою: Миколаївська область м. Южноукраїнськ, вул.
Дружби народів, 3-А, до судді Савіна О.І. відповідачів:
Бельшина Петра Андрійовича, Бельшину Ларису Афана-
сіївну, Бельшину Світлану Петрівну, Бельшину Оксану Пет-
рівну у цивільній справі № 486/54/16-ц за позовною
заявою Плугатар Анатолія Васильовича до Бельшина
Петра Андрійовича, Бельшиної Лариси Афанасіївни, Бель-
шиної Світлани Петрівни, Бельшиної Оксани Петрівни про
визнання договору купівлі-продажу дійсним.

В разі неявки відповідачів, справу буде розглянуто без
їх участі за наявними доказами у справі.

Суддя О.І. Савін

25 лютого 2016 року в заочному порядку було
розглянуто цивільну справу № 178/1863/15-ц,
2/178/35/16 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Ко-
лодка Валентина Валентиновича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором. Даним
заочним рішенням позовні вимоги були задоволені
у повному обсязі. З повним текстом рішення відпо-
відач Колодка В.В. може ознайомитись, звернув-
шись до канцелярії Криничанського районного суду
Дніпропетровської області за адресою: вул. Викон-
комівська, 17, смт Кринички.

Голова суду Лісняк В.В.

Богуславський районний суд Київської області в
зв’язку з розглядом цивільної справи № 358/1922/15-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства Комер-
ційний банк «Приватбанк» до Передерія Сергія Михай-
ловича про стягнення заборгованості викликає в судове
засідання, яке відбудеться 30 березня 2016 року о 14
год. 10 хв. за адресою: м. Богуслав, Київська область,
вул. Франка, 29-а, як відповідача.

Передерій Сергій Михайлович, 13 квітня 1981 року на-
родження, зареєстрований: вул. Шкільна, 1, кв. 18, 
с. Вільховець Богуславського району Київської області.

Суддя В.М. Корбут

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська (ад-
реса: м. Дніпропетровськ, пр. імені Газети «Правда», буд.
№ 84, каб. № 210, суддя Волошин Є.В.) викликає у судове
засідання, яке відбудеться 18 березня 2016 року о 09 го-
дині 00 хвилин, громадянина Куделич Сергія Ростиславо-
вича як відповідача по цивільній справі № 202/9257/15-ц;
провадження № 2/202/605/2016 за позовною заявою Пуб-
лічного акціонерного товариства комерційний банк «При-
ватбанк» до Куделич Сергія Ростиславовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

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

Суддя Волошин Є.В.

Комсомольський районний суд м. Херсона пові-
домляє, що 30.03.2016 р. о 09.30 год. в приміщенні
суду, за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського,
6/29, каб. № 410, відбудеться слухання цивільної
справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Гри-
гор’єва Юрія Михайловича про стягнення заборго-
ваності.

Просимо відповідача Григор’єва Юрія Михайло-
вича з’явитися до суду на вказані дату і час. У ви-
падку неявки відповідача справа буде розглянута у
його відсутність.

Суддя О.Й. Ігнатенко

Носівський районний суд Чернігівської області викли-
кає Шульгу Олександра Володимировича як відповідача
по справі (№ 741/19/16) за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Шульги Олександра Володимировича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, яке
відбудеться в приміщенні Носівського районного суду
за адресою: м. Носівка, Чернігівська обл., вул. Суворова,
28, об 11 год. 00 хв. 24 березня 2016 року.

У разі неявки відповідача Шульги Олександра Воло-
димировича справу буде розглянуто за його відсутності.
При публікації оголошення про виклик до суду відпові-
дач вважається повідомленим про час і місце розгляду
справи.

Суддя O.M. Кучерявець

Красноармійський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85302, м. Красноармійськ, вул. Горького, 20) роз-
глядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк»
про стягнення заборгованості за договором кредиту.

Відповідач Дьоміна Тетяна Вадимівна викликається
на 29 березня 2016 року о 09.00 год. до суду, каб. № 7,
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хмельова С.М.

Новоайдарський районний суд повідомляє, що
02.03.2016 р. постановлено заочне рішення по справі №
419/452/16-ц, провадження № 2/419/92/2016 за позовом
Фомиченко Ірини Сергіївни до Фомиченка Вадима Сер-
гійовича про розірвання шлюбу, яким позов задоволено
у повному обсязі.

Заочне рішення можливо переглянути судом, що його
ухвалив за поданою протягом 10 днів з дня опубліку-
вання оголошення письмовою заявою відповідача. У разі
відсутності такої заяви після закінчення вказаного
строку, рішення набирає законної сили.

Суддя О.М. Іванова

У Подільському районному суді м. Києва 15 бе-
резня 2016 року о 09 год. 00 хв. під головуванням
судді Богінкевич C.M. буде розглядатись цивільна
справа за позовом Публічного акціонерного това-
риства Комерційний банк «ПриватБанк» до Жу-
ковської Анжеліки Жанівни про стягнення
заборгованості.

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

Суддя Богінкевич С.М.

Красноармійський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85302, м. Красноармійськ, вул. Горького, 20) роз-
глядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк»
про стягнення заборгованості за договором кредиту.

Відповідач Литвин Ігор Володимирович викликається
на 30 березня 2016 року о 10.00 год. до суду, каб. № 7,
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хмельова С.М.

Рожнятівський районний суд Івано-Франківської об-
ласті викликає Плютинську Тетяну Леонідівну в судове за-
сідання як відповідача у справі за позовом ПАТ КБ «Приват
Банк» до Плютинської Тетяни Леонідівни про стягнення
боргу, яке відбудеться о 10 годині 00 хвилин 15.03.2016
року в приміщенні Рожнятівського районного суду за ад-
ресою: смт Рожнятів, вул. Шкільна, 15, Івано-Франківської
області. Останнє відоме місцезнаходження відповідачки
Плютинської Тетяни Леонідівни: смт Перегінське, вул.
В.Беріг, 30, Рожнятівського району Івано-Франківської об-
ласті, місцезнаходження на даний час невідоме. Згідно з
ч.2 ст.77 ЦПК України сторони зобов’язані повідомляти суд
про причини неявки в судове засідання.

Суддя Бейко A. M.

Київський районний суд м. Харкова у справі за по-
зовом Жеребцова E.І. до Євтушенко І.Ю. про стяг-
нення боргу викликає до суду 21 березня 2016 р. о
14.00 год. відповідача Євтушенко Ірину Юріївну, яка
зареєстрована за адресою: м. Харків, вул. Чернишев-
ського, буд. 85, кв. 183.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Київ-
ського районного суду м. Харкова за адресою: 
м. Харків, вул. Валентинівська, 7-Б, зал № 2.

У разі неявки Євтушенко Ірини Юріївни справа
буде розглянута за її відсутності.

Суддя Зуб Г. А.

Перепечин Дмитро Анатолійович, 05.06.1970 р.н., останнє
відоме місце проживання якого: Донецька обл., м. Харцизьк,
пр. Медицинський, буд. 2, викликається до Добропільського
міськрайонного суду Донецької області як відповідач по ци-
вільній справі № 227/4935/15-ц за позовом Нужної Олесі
Сергіївни до Перепечина Дмитра Анатолійовича, третя
особа: Орган опіки та піклування в особі Служби в справах
дітей Южненської міської ради про надання дозволу на тим-
часовий виїзд за кордон дитини без згоди батька та дозволу
на оформлення документів. Судове засідання відбудеться
15.03.2016 року об 11.00 год. в приміщенні суду за адресою:
Донецька область, м. Добропілля, вул. Радянська, 39А. У
разі неявки відповідача до суду справу буде вирішено на під-
ставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя В.В. Корнєєва

Рожнятівський районний суд Івано-Франківської об-
ласті викликає Бразду Руслана Васильовича в судове за-
сідання як відповідача у справі за позовом ПАТ КБ
«Приват Банк» до Бразди Руслана Васильовича про стяг-
нення боргу, яке відбудеться об 11 годині 30 хвилин
15.03.2016 року в приміщенні Рожнятівського районного
суду за адресою: смт Рожнятів, вул. Шкільна, 15, Івано-
Франківської області. Останнє відоме місцезнаходження
відповідача Бразди Руслана Васильовича: с. Ясеновець,
вул. Мартовича, 20 Рожнятівського району Івано-Фран-
ківської області, місцезнаходження на даний час неві-
доме. Згідно з ч.2 ст.77 ЦПК України сторони зобов’язані
повідомляти суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя Бейко A. M.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як
відповідача Ткаченка Павла Яковича в судове засі-
дання по справі № 496/2855/15-ц за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства комерційного банку
«Приватбанк» до Ткаченка Павла Яковича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, яке
відбудеться о 09.30 годині 14 березня 2016 року в
приміщенні Суворовського районного суду м. Одеси
за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козац-
тва, 68, зала судових засідань № 9. У разі неявки Тка-
ченка Павла Яковича справа буде розглядатися за
його відсутності.

Суддя І. В. Середа

Роменський міськрайонний суд Сумської області пові-
домляє Лисенка Євгенія Аркадійовича, що 23 березня 2016
року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Роменського міськрай-
онного суду Сумської області за адресою: 
м. Ромни Сумської області, вул. Соборна 12, Сумської об-
ласті буде слухатися в судовому засіданні цивільна справа
за позовом Публічного акціонерного товариства комерцій-
ний банк «Приватбанк» до Лисенка Євгенія Аркадійовича
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
Лисенко Євгеній Аркадійович вважається повідомленим
про час і місце розгляду справи і у випадку його неявки
справа підлягає розгляду за його відсутності.

Суддя В.І. Євтюшенкова

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як
відповідача Мусолітіну Альону Миколаївну за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» до Мусолітіної А.М., Му-
солітіна В.М. про стягнення кредитної
заборгованості. Судове засідання відбудеться
28.03.2016 р. об 11 год. 00 хв. у приміщенні Суво-
ровського районного суду м. Одеси за адресою: м.
Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68, зала су-
дових засідань № 8. У разі неявки Мусолітіної А.М.
судове засідання буде проведене у її відсутність.

Суддя С. С. Аліна

Южноукраїнський міський суд Миколаївської об-
ласті викликає в судове засідання на 08.30 год.
15.03.2016 р. за адресою: Миколаївська область, м.
Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3-А, до судді
Савіна О.І. відповідача Заболотнього Василя Івано-
вича у цивільній справі № 486/2111/15-ц за позов-
ною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Заболотнього
Василя Івановича про стягнення заборгованості.

В разі неявки відповідача справу буде розглянуто
за його відсутності.

Суддя О. І. Савін

Бердянським міськрайонним судом Запорізької
області (суддя Прінь І.П., за адресою: м. Бердянськ,
вул. Комунарів, 64, каб. № 302) 24 березня 2016 року
о 10 годині 30 хвилин буде розглядатися цивільна
справа за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «Приватбанк» до Чубук
Сергія Олександровича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

В судове засідання викликається відповідач Чубук
С.О. У разі неявки відповідача справа буде розгля-
нута за наявними у справі матеріалами.

Суддя І.П. Прінь

Роменський міськрайонний суд Сумської області пові-
домляє Цибарт Ігоря Володимировича, що 22 березня
2016 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Роменського міськ-
районного суду Сумської області за адресою: м. Ромни
Сумської області, вул. Соборна 12, Сумської області буде
слухатися в судовому засіданні цивільна справа за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» до Цибарт Ігоря Володимиро-
вича про стягнення заборгованості.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
Цибарт Ігор Володимирович вважається повідомленим про
час і місце розгляду справи і у випадку його неявки справа
підлягає розгляду за його відсутності.

Суддя О.О. Євлах

Бердянським міськрайонним судом Запорізької
області (суддя Прінь І.П., за адресою: м. Бердянськ,
вул. Комунарів, 64, каб. № 302) 22 березня 2016 року
о 08 годині 30 хвилин буде розглядатися цивільна
справа за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «Приватбанк» до Фоменко
Тамари Олександрівни про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

В судове засідання викликається відповідач Фо-
менко Т.О. У разі неявки відповідача справа буде
розглянута за наявними у справі матеріалами.

Суддя І.П. Прінь

Бердянським міськрайонним судом Запорізької
області (суддя Прінь І.П., за адресою: м. Бердянськ,
вул. Комунарів, 64, каб. № 302) 24 березня 2016 року
о 10 годині 00 хвилин буде розглядатися цивільна
справа за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «Приватбанк» до Малише-
вої Тетяни Володимирівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

В судове засідання викликається відповідач Ма-
лишева Т.В. У разі неявки відповідача справа буде
розглянута за наявними у справі метеріалами.

Суддя І.П. Прінь

Новоселицький районний суд викликає Кожокар
Мар’яна, останнє відоме місце проживання: с. Сталь-
нівці Новоселицького району Чернівецької області,
як відповідача в судове засідання по цивільній справі
за позовом Гужук-Костин Маріанни Володимирівни
до Кожокар Мар’яна про позбавлення батьківських
прав та стягнення аліментів на утримання дитини.

Розгляд даної справи призначено на 13 годин 30
хвилин 15 березня 2016 року в Новоселицькому ра -
йонному суді Чернівецької області.

У разі неявки справа буде розглянута без вашої
участі.

Суддя Ляху Г.О.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа
№310/827/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк»
до Грідчиної Елли Андріївни про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором. Судовий розгляд
справи призначено на 28 березня 2016 року о 08 год.
45 хв. в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ,
вул. Комунарів, 64, каб. 501. Суддя Петягін В.В. Тел.
(код 06153) 3-63-75.

Суд викликає Грідчину Еллу Андріївну як відпові-
дача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки
справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

Бердянським міськрайонним судом Запорізької
області (суддя Прінь І.П. за адресою: м. Бердянськ,
вул. Комунарів, 64, каб. № 302) 22 березня 2016 року
о 09 годині 30 хвилин буде розглядатися цивільна
справа за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «Приватбанк» до Пашке-
вич Олексія Івановича про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

В судове засідання викликається відповідач Па-
шкевич О.І. У разі неявки відповідача справа буде
розглянута за наявними у справі матеріалами.

Суддя І.П. Прінь

В провадженні Бердянського міськрайонного суду
знаходиться цивільна справа № 310/689/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПРИВАТБАНК» до Кравченка Володимира Володими-
ровича про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 04.04.2016р. о 09 го-
дині 20 хвилин в приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ,
вул. Комунарів, 64, каб. 406, суддя Троценко Т.А. Тел.
(код 06153)3-55-31. Суд викликає Кравченка Володи-
мира Володимировича як відповідача. Явка відповідача
до суду є обов’язковою. В разі неявки відповідача справа
буде розглянута за наявними матеріалами.

Суддя Т.А. Троценко
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оголошення
Біловодським районним судом Луганської області викликаються до суду:
- Духов Микола Миколайович (останнє відоме місце проживання: 94802, Луганська

обл., м. Свердловськ, вул. Єрьоміна, буд. 17) на 09 годин 00 хвилин 25.03.2016 р. для
участі у розгляді справи № 408/5713/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Губченко Ольга Юріївна (останнє відоме місце проживання: 94707, Луганська обл., м.
Ровеньки, квартал Шахтарський, буд. 1, кв. 16) на 09 годин 30 хвилин 25.03.2016 р. для
участі у розгляді справи № 408/5313/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Бабкін Олександр Васильович (останнє відоме місце проживання: 94835, Луганська
обл., Свердловський район, с. Ленінське, вул. Вокзальна, буд. 102) на 10 годин 00 хвилин
25.03.2016 р. для участі у розгляді справи № 408/5730/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк».

- Окунєва Галина Василівна (останнє відоме місце проживання: 94812, Луганська обл.,
м. Свердловськ, пров. Грушовий, буд. 31) на 10 годин 30 хвилин 25.03.2016 р. для участі
у розгляді справи № 408/5724/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Сова Роман Вікторович (останнє відоме місце проживання: 94808, Луганська обл.,
м.Червонопартизанськ, вул. Дальня, буд .1) на 11 годин 00 хвилин 25.03.2016 р. для участі
у розгляді справи № 408/5722/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Базовий Анатолій Анатолійович (останнє відоме місце проживання: 94800, Луганська
обл., Свердловський р-н, м. Червонопартизанськ, вул.Гагаріна, буд. 34, кв. 38) на 11 годин
30 хвилин 25.03.2016 р. для участі у розгляді справи № 408/5774/15-ц по суті за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Токарєв Олександр Павлович (останнє відоме місце проживання: 94785, Луганська
обл., Ровеньківський р-н., с. В. Кам’янка, вул. Радгоспна, буд. 16) на 13 годин 00 хвилин
25.03.2016 р. для участі у розгляді справи № 408/5779/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк».

- Столярова Ольга Андріївна (останнє відоме місце проживання: 94812, Луганська обл.,
м. Свердловськ, вул. 60-річчя СРСР, буд. 35, кв. 104) на 13 годин 30 хвилин 25.03.2016 р.
для участі у розгляді справи № 408/5760/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Пивоварова (Глушакова) Світлана Миколаївна (останнє відоме місце проживання:
94791, Луганська обл., м. Ровеньки, смт Гірник, вул. Леніна, буд. 83) на 14 годин 00 хвилин
25.03.2016 р. для участі у розгляді справи №408/5768/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк».

- Голощапова Інна Вікторівна (останнє відоме місце проживання: 94787, Луганська обл.,
м. Ровеньки, вул. Паризької Комуни, буд. 5, кв. 2) на 14 годин 30 хвилин 25.03.2016 р. для
участі у розгляді справи №408/5745/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Новорок Віра Сергіївна (останнє відоме місце проживання: 94830, Луганська обл., м.
Свердловськ, вул. К. Лібкнехта, буд. 5, кв. 102) на 15 годин 00 хвилин 25.03.2016 р. для
участі у розгляді справи №408/5677/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Мирошниченко Андрiй Миколайович (останнє відоме місце проживання: 94800, Лу-
ганська обл., м. Свердловськ, кв-л 60 рокiв СРСР, буд. 36, кв. 48) на 15 годин 30 хвилин
25.03.2016 р. для участі у розгляді справи №408/5055/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк».

- Кравченко Тетяна Валеріївна (останнє відоме місце проживання: 94812, Луганська
обл., м. Свердловськ, с. Ленінський, вул. Горького, буд. 13/6) на 16 годин 00 хвилин
25.03.2016 р. для участі у розгляді справи № 408/5684/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк».

Суддя Соболєв Є. О.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, До-
нецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ KБ
«ПриватБанк» до Глазкова Юрія Валентиновича про стягнення боргу за кре-
дитним договором.

Відповідач по справі Глазков Юрій Валентинович, зареєстрований за адре-
сою, вказаною в позовній заяві: Донецька область, с. Покровське, пер. Пар-
ковий, 1/1, Бахмутського району, викликається на 16 березня 2016 року на 09
годину 30 хвилин до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.
У випадку неприбуття відповідача, він повинен повідомити суд про причину
неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Т. В. Давидовська

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м.
Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається цивільна справа за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Синенко Ліани Володимирівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором у розмірі 631 354,12 гривень.

Відповідач Синенко Л.В. викликається до каб. № 18 суду на 14 березня
2016 року о 08 годині 30 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У разі неявки відповідача, справа буде розглянута у його відсутність
за наявними доказами. 

Суддя Бікезіна О. В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, До-
нецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Касьяненко Наталії Юріївни про стягнення боргу за кредит-
ним договором.

Відповідач по справі Касьяненко Наталія Юріївна, зареєстрована за адре-
сою, вказаною в позовній заяві: Донецька область, с. Красне, вул. Миру, 11,
Бахмутсьхого району; викликається на 16 березня 2016 року на 09 годину 00
хвилин до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.
У випадку неприбуття відповідачки вона повинна повідомити суд про причину
неявки, інакше справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Т. В. Давидовська

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м.
Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається цивільна справа за позовом
Публічного акціонерного товариства Банк «ТРАСТ» до Толстова Віктора
Петровича про стягнення заборгованості у розмірі 26 573,72 гривні.

Відповідач Толстов В.П. викликається до каб. № 18 суду на 21 березня
2016 року о 08 годині 00 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У разі неявки відповідача, справа буде розглянута у його відсутність
за наявними доказами. 

Суддя Бікезіна О. В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, До-
нецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до Федорової
Тетяни Анатоліївни про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Федорова Тетяна Анатоліївна, зареєстрована та про-
живає за адресою згідно з позовною заявою: Донецька область, м. Артемівськ,
вул. Чайковського, 105/38; викликається на 16 березня 2016 року на 10 годину
30 хвилин до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.
У випадку неприбуття відповідачки, вона повинна повідомити суд про причину
неявки, інакше справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Т. В. Давидовська

Оболонський районний суд м. Києва викликає Дзюндзю Ігоря
Сергійовича як відповідача по цивільній справі № 2/756/1171/16
за позовом Сисоєва Олексія Володимировича до Дзюндзі Ігоря
Сергійовича про стягнення 4000,00 грн заборгованості на 16
травня 2016 року о 15.10 годині.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб. 18, суддя 
К. А. Васалатій.

Наслідки неявки в судове засідання особи, яка бере участь у
справі, передбачені ст.ст. 169, 170 ЦПК України, ст. 185-3 КпАП
України.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в су-
дове засідання Жильцову Оксану Миколаївну як відповідача в
цивільній справі № 328/299/16-ц за позовом Публічного акціо-
нерного товариства комерційного банку «Приватбанк» в особі
представника позивача Сафіра Федора Олеговича до Жильцо-
вої Оксани Миколаївни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором. Судове засідання відбудеться 18 березня 2016
року о 09.00 годині в приміщенні Токмацького районного суду
Запорізької області за адресою: Запорізька область, м. Токмак,
вул. Леніна, буд. 28.

Суддя Андрущенко О. Ю.

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє Позднякову
Ларису Миколаївну, що 22 березня 2016 року о 15 год. 00 хв. за ад-
ресою: 03037, м. Київ, вул. М. Кривоноса, 25, каб. 15, відбудеться
судове засідання в цивільній справі за позовом Гольченка Ігоря
Олександровича до Позднякової Лариси Миколаївни, третя особа:
Камратов Сергій Володимирович, про визнання договору недійсним
та стягнення суми.

При цьому повідомляємо, що у разі вашої неявки в судове засі-
дання без поважних причин або неповідомлення про причини своєї
неявки, суд вирішує справу на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Усатова І. А.

Piaз Хасанжи, останнє місце реєстрації: пр. Мета-
лургів, 14-59, м. Дніпродзержинськ, викликається у
відкрите судове засідання як відповідач на 08.30 го-
дину 28 березня 2016 року по справі за позовом Та-
расенко Анастасії Володимирівни до Ріаз Хасанжи
про розірвання шлюбу.

Відкрите судове засідання по цивільній справі
відбудеться під головуванням судді Багбая Є. Д. у
приміщенні Дніпровського районного суду м. Дніп-
родзержинська за адресою: м. Дніпродзержинськ,
вулиця Петровського, 166, 2 поверх, кабінет № 5.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України, після опублі-
кування оголошення в пресі відповідач Ріаз Хасанжи
вважається повідомленим про час і місце розгляду
справи.

У разі неявки справу буде розглянуто за його від-
сутністю.

Апеляційний суд Дніпропетровської області повідом-
ляє відповідача Яковлєва Олександра Володимировича,
який зареєстрований за адресою: вул. Гагаріна, б. 47, с.
Павло-Мар’янівка, Снігурівський р-н, Миколаївська обл.,
57327, що цивільну справу за апеляційною скаргою Пуб-
лічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приват Банк» на заочне рішення Індустріального ра -
йонного суду м. Дніпропетровська від 11 червня 2015
року за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «Приват Банк» до Публічного акціонер-
ного товариства «Акцент-Банк», Яковлєва Олександра
Володимировича про стягнення заборгованості, відкла-
дено у апеляційному суді Дніпропетровської області (м.
Дніпропетровськ, вул. Харківська, 13) на 14 год. 00 хв.
6 квітня 2016 року.

У разі неявки відповідачів у судове засідання, справа
буде розглянута за їх відсутності.

Суддя М. М. Пищида

Апеляційний суд Дніпропетровської області повідом-
ляє, що цивільна справа за апеляційною скаргою заступ-
ника прокурора Дніпропетровської області на рішення
Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від
06 лютого 2015 року по справі за позовом прокурора Ба-
бушкінського району м. Дніпропетровська в інтересах
держави в особі Дніпропетровської міської ради до Се-
менової Олени Олександрівни, Реєстраційної служби
Дніпропетровського міського управління юстиції, третя
особа: Товариство з обмеженою відповідальністю «Со-
лярис» про визнання права комунальної власності, зо-
бов’язання виконати певні дії, витребування нерухомого
майна, відкладена до розгляду в Апеляційному суді
Дніпропетровської області (м. Дніпропетровськ, вул.
Харківська, 13) на 30 березня 2016 року на 14 год. 20 хв.

У разі неявки відповідача по справі у судове засі-
дання, справа буде розглянута за його відсутності.

Заступник голови суду В. Ю. Міхеєва

Глибоцький районний суд Чернівецької області ви-
кликає Боровик Аліну Михайлівну як відповідача в су-
дове засідання по цивільній справі № 715/254/16-ц,
провадження № 2/715/194/16 за позовом ПАТ «При-
ват Банк» до Боровик Аліни Михайлівни про стяг-
нення заборгованості на 09 год. 30 хв. 04 квітня 2016
року в зал судового засідання Глибоцького район-
ного суду Чернівецької області за адресою: Черні-
вецька область, смт Глибока, вул. Борцям за волю
України, 2-а.

Останнє відоме місце проживання Боровик Аліни
Михайлівни: с. Коровія, вул. Молодіжна Глибоцького
району Чернівецької області.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута
за наявними матеріалами в заочному порядку.

Суддя Ю. П. Григорчак

Монастирищенський районний суд Черкаської області
викликає Понявкіну Юлію Юріївну як відповідача в судові
засідання, які відбудуться 17 березня 2016 року о 09 год.
00 хв. та 23 березня 2016 року о 09.00 год., в разі неявки
17 березня 2016 року о 09 год. 00 хв., у приміщення Мо-
настирищенського районного суду Черкаської області за
адресою: вул. Соборна(Леніна), 98, м. Монастирище Чер-
каської області, у справі №702/262/16-ц, провадження
№2/702/166/16 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до По-
нявкіної Юлії Юріївни про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Монастирищенський районний суд пропонує Поняв-
кіній Ю.Ю. подати письмові пояснення та заперечення,
а також усі наявні докази по справі до визначеного
судом дня проведення судового засідання.

У разі неявки в судові засідання Понявкіної Ю.Ю.
справа буде розглянута за відсутності вказаної особи, про
причини неявки необхідно повідомити суд заздалегідь.

Головуючий суддя Д. С. Ротаєнко

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) роз-
глядає цивільні справи за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк»
до

- Васильєва Олександра Євгеновича про стягнення забор-
гованості. Відповідач у справі: Васильєв Олександр Євгено-
вич, останнє відоме місце проживання: Донецька обл., 
м. Слов’янськ, вул. Комяхова, буд. 27, кв. 1, викликається
на 17 березня 2016 року о 08 годині 00 хвилин до суду для
участі у розгляді справи по суті.

- Костенка Андрія Миколайовича про стягнення заборго-
ваності. Відповідач у справі: Костенко Андрій Миколайович,
останнє відоме місце проживання: Донецька обл., 
м. Слов’янськ, вул. Олімпійська, буд. 7, кв. 142, виклика-
ється на 17 березня 2016 року о 08 годині 15 хвилин до суду
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі
повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справи
будуть розглянуті у їхню відсутність. 

Суддя Чемодурова Н. О.

Гайсинський районний суд Вінницької області пові-
домляє, що розгляд справи за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк»
до Кнуренка Петра Івановича, третя особа, що не заявляє
самостійних вимог, Кнуренко Олександр Петрович, про
виселення відбудеться 24.03.2016 р. о 10.00 год. у при-
міщенні Гайсинського районного суду Вінницької області
за адресою: м. Гайсин, вул. Соборна, 47.

У випадку неявки в судове засідання відповідача Кну-
ренка Петра Івановича, 05.02.1947 р.н., останнє відоме
місце проживання якого було за адресою: м. Гайсин,
вул. Соборна (К.Маркса), 63, кв. 42, та третьої особи:
Кнуренка Олександра Петровича, 31.07.1968 р.н., ос-
таннє відоме місце проживання якого було за адресою:
м. Вінниця, вул. Червоноармійська, 105, в/ч, без поваж-
них причин, справу може бути розглянуто без них.

Суддя Кравець В. І.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає Маслюка Олександра Миколайовича,
м. Луганськ, вул. Леніна, 240-а, Маслюк Любов Ана-
толіївну, м. Луганськ, вул. Леніна, 240-а, як відпові-
дачів в судове засідання по цивільній справі 
№ 2/409/347/16 за позовом ПАТ «ВіЕйБі Банк» про
стягнення заборгованості за кредитним договором,
що відбудеться 16.03.2016 року о 09 год. 00 хв. в
приміщенні суду за адресою: 92200, Луганська об-
ласть, смт Білокуракине, пл. Горького, 2, тел. 2-27-
92.

Із опублікуванням цього оголошення відповідач
вважається належним чином повідомленим про час,
день та місце проведення судового засідання.

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

Суддя В. В. Тімінський

Бахмацький районний суд Чернігівської області викликає
в якості відповідача Карасевич Вікторію Петрівну в судове
засідання у цивільній справі № 728/441/16-ц за позовом Ка-
расевич Тетяни Василівни до Карасевич Вікторії Петрівни
про визнання особи такою, що втратила право користування
житлом. Розгляд справи відбудеться 31.03.2016 року о
10:00 год. в залі Бахмацького районного суду за адресою:
м. Бахмач Чернігівської області, вул. Соборності,42. Відпо-
відно до ч.9 ст. 74 ЦПК України з опублікуванням оголо-
шення про виклик відповідач вважається повідомленим про
час і місце розгляду справи. 

Суддя Н. В. Лобода

Сєвєродонецький  міський суд Луганської обл. ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ “ПриватБанк”
про стягнення заборгованості у судове засідання,
яке відбудеться:

24.03.2016 року
10:00 Бородай Роман Анатолійович (цивільна

справа 428/2091/16-ц.
У разі неявки відповідача  в судове засідання суд

розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст.
169 ЦПК України. 

Суддя Баронін Д. Б.

Барський районний суд Вінницької області викли-

кає як відповідача Шапетька Віктора Володимиро-

вича, 12.11.1985 року народження, в судове

засідання, яке відбудеться о 08.00 год. 21 березня

2016 року по цивільній справі за позовом Шапетько

Н.О. до Шапетька В.В. про розірвання шлюбу. В разі

неявки в судове засідання відповідача, справу буде

вирішено на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Єрмічова В. В.

Роменський міськрайонний суд Сумської області ви-
кликає як відповідача Гаманюка Олександра Сергійовича,
останнє відоме місце проживання: вул. Коржівська, 66/3,
м. Ромни Сумської області, в цивільній справі 
№ 585/294/16-ц (номер провадження 2/585/191/16) за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості
за кредитним договором, яка призначена до судового за-
сідання на 25 березня 2016 року о 09 год. 00 хв.

Адреса суду: м. Ромни Сумської області, б-р Шевченка,
14. Головуючий суддя Ганзя О. Д. (р.т. 0-5448-5-13-88).

У разі неявки Гаманюка О.С у судове засідання справа
буде розглядатися за його відсутності.

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя викликає
у судове засідання в якості відповідача Бойкова Дмитра
Івановича по цивільній справі № 336/8050/15-ц, пр. 
№ 2/336/342/16 за позовом ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» до
Бойкова Дмитра Івановича та Кобець Михайла Вікторо-
вича про стягнення заборгованості, слухання якої відбу-
деться о 8-30 годині 1 квітня  2016 року в приміщенні
суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 117-А, зал
судових засідань № 9. У разі неявки справа розглядати-
меться за відсутності відповідача. 

Головуючий суддя Зарютін П. В.

Дубровицьким районним судом Рівненської області
09.11.2015 року у заочному порядку розглянуто ци-
вільну справу №560/1071/15 за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Остапчука Валерія Миколайовича
(11.11.1966 року народження) про стягнення заборгова-
ності.

Даним заочним рішенням позов ПАТ КБ «Приват-
Банк» було задоволено в повному обсязі. З повним тек-
стом рішення відповідач Остапчук Валерій Миколайович
може ознайомитися, звернувшись до канцелярії Дубро-
вицького районного суду за адресою: м. Дубровиця, вул.
Воробинська, 22 Рівненської області. 

Суддя Сидоренко З. С.

Малиновський районний суд м. Одеси викликає Фаткул-
ліна Рустема Бакійовича, 20.02.1958 року народження, ос-
таннє відоме місце проживання: Одеська область, м. Одеса,
вул. І.Рабіна, буд. 15, кв. 67, у судове засідання по цивільній
справі за позовом Фаткулліної Ірини Юліанівни, Фаткулліна
Рината Рустемовича до Фаткулліна Рустема Бакійовича про
визнання особи такою, що втратила право користування
житловим приміщенням, яке призначене до слухання на
18.03.2016 р. о 15 год. 00 хв. у залі № 209 суду за адресою:
м. Одеса, вул. В. Стуса, 1-а.

У разі неявки в судове засідання без поважних причин,
розгляд справи буде проведено за вашої відсутності за на-
явними в ній доказами.

Суддя Леонов О. С.

Теофіпольський районний суд Хмельницької об-
ласті викликає відповідача Кутирьова Олександра
Юрійовича у судове засідання з розгляду цивільної
справи № 685/1054/15-ц за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Кутирьова Олександра Юрійовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором,
яке відбудеться о 09 год. 00 хв. 18 березня 2016 р. в
залі судових  засідань суду (30600, Хмельницька об-
ласть, смт Теофіполь, вул. Небесної Сотні, 44). В разі
неявки Кутирьова О.Ю. без поважних причин -
справа буде розглянута на підставі наявних в ній до-
казів. 

Суддя Самойлович А. П.
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Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, До-
нецька область, м. Добропілля, вул. Радянська, 39 «а») розглядає ци-
вільні справи за позовом Публічного акціонерного товариства
Комерційний банк «Приватбанк» до Новікової Марини Іванівни, Кар-
пова Олександра Михайловича, Кулагіна Романа Олександровича,
Сінченка Григорія Григоровича, Верещагіна Григорія Миколайовича
про стягнення заборгованості за кредитними договорами.

Відповідачі: Новікова Марина Іванівна, 03.03.1970 р.н., останнє
місце проживання: Донецька обл., Харцизька міська рада, смт Гірне,
вул. Суворова, 44/24;

Карпов Олександр Михайлович, 14.01.1983 р.н., останнє місце про-
живання: Донецька обл., м. Харцизьк, м-н Ювілейний, 10/182;

Кулагін Роман Олександрович, 20.03.1977 р.н., останнє місце про-
живання: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Патона, 30а/65;

Сінченко Григорій Григорович, 02.12.1971 р.н., останнє місце про-
живання: Донецька обл., м. Іловайськ, вул. Кімова, 2/46;

Верещагін Григорій Миколайович, 25.01.1954 р.н., останнє місце
проживання: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Щербакова, 4,

викликаються на 31 березня 2016 року о 09.30 годині до Добро-
пільського міськрайонного суду Донецької області, кабінет № 1, для
участі у розгляді справ по суті.

Відповідачам пропонується надати суду письмові пояснення та за-
перечення, а також усі наявні докази по справах.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідачі повинні
повідомити суд про причини неявки, інакше справи будуть розглянуті
за їхньої відсутності на підставі наявних у них даних чи доказів і ух-
валені заочні рішення. 

Суддя Тітова Т. А.

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької області (87535, м.
Маріуполь, пр. Металургів, 231) розглядає цивільну справу за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до
Довгань Сергія Вікторовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Відповідач у справі Довгань Сергій Вікторович (останнє відоме місце ре-
єстрації: м. Маріуполь Донецької області, пр. Металургів, 162, кв. 3) ви-
кликається о 08.05 годині 28 березня 2016 року до суду, каб.14, 15, для
участі у розгляді зазначеної справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про при-
чини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності на підставі
ст. ст. 169 ч. 4, 225 ЦПК України. 

Суддя О. О. Хараджа

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької області (87535, 
м. Маріуполь, пр. Металургів, 231) розглядає цивільну справу за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до
Якіна Миколи Миколайовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Відповідач по справі Якін Микола Миколайович, останнє відоме місце
реєстрації: Іллічівський район, м. Маріуполь, вул. Суворова, 99а, виклика-
ється о 08.00 годині 28 березня 2016 року до суду, кабінет № 14, 15, для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про при-
чини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності на підставі
ст. ст. 169 ч. 4, 225 ЦПК України. 

Суддя О. О. Хараджа

Сватівський районий суд Луганської області, розташований за адресою:
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає:

- Федоренко Ірину Дмитрівну, 27.03.1966 р.н., як відповідача в судове
засідання по цивільній справі № 426/6580/15-ц за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства Комерційного банку «Приватбанк» до Федоренко
Ірини Дмитрівни про стягнення заборгованості, що відбудеться 14 березня
2016 року о 14.00 год.; 

- Цюру Юрія Миколайовича, 12.01.1970 р.н., як відповідача в судове за-
сідання по цивільній справі № 426/6591/15-ц за позовом Публічного акціо-
нерного товариства Комерційного банку «Приватбанк» до Цюри Юрія
Миколайовича про стягнення заборгованості, що відбудеться 14 березня
2016 року о 15.00 год.; 

- Кірічук Євгенію Анатоліївну, 15.08.1970 р.н., як відповідача в судове
засідання по цивільній справі № 426/6651/15-ц за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства Комерційного банку «Приватбанк» до Кірічук Євгенії
Анатоліївни про стягнення заборгованості, що відбудеться 14 березня 2016
року об 11.30 год.; 

- Соляник Катерину Вікторівну, 29.03.1989 р.н., як відповідача в судове
засідання по цивільній справі № 426/6650/15-ц за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства Комерційного банку «Приватбанк» до Соляник Ка-
терини Вікторівни про стягнення заборгованості, що відбудеться 14
березня 2016 року о 16.00 год.;

- Котик Олену Миколаївну, 31.01.1979 р.н., як відповідача в судове за-
сідання по цивільній справі № 426/6570/15-ц за позовом Публічного акціо-
нерного товариства Комерційного банку «Приватбанк» до Котик Олени
Миколаївни про стягнення заборгованості, що відбудеться 14 березня 2016
року о 09.00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Печерський районний суд м. Києва викликає Каплій Олександра Григоровича у су-
дове засідання як відповідача у справі № 757/12542/15-ц за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Каплія Олександра
Григоровича, Малюхи Олександра Григоровича, Каплій Тетяни Володимирівни - про
стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відкладено до 15.00 год. 20
квітня 2016 року і відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42а, каб.16, суддя
Москаленко К. О.

Пропонуємо подати всі раніше не подані докази.
Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки в судова засідання без поважних причин або не-

повідомлення суд про причини неявки справу буде розглянуто у вашу відсутність на
підставі наявних у ній доказів.

Додатково роз’яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опублікуван-
ням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час та місце
розгляду справи.

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає Якубовського Олек-
сандра Івановича, який проживає за адресою: вул. Леніна, 200, м. Амвросіївка,
Амвросіївський район, Донецька область, 87302 у судове засідання по цивільній
справі № 323/790/16-ц (2/323/260/16) за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Укрсоцбанк» до Якубовського Олександра Івановича про стягнення
заборгованості за договором кредиту.

Судове засідання відбудеться о 08.30 годині 22 березня 2016 року у примі-
щенні суду за адресою: Запорізька, область, м. Оріхів, вул. Першотравнева, 23,
під головуванням судді Плечищевої Оксани Валентинівни, кабінет № 12.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідачі вважаються повідом-
леними про час та місце розгляду справи та у випадку неявки до суду справу
може бути розглянуто за їх відсутності на підставі наявних у ній даних чи доказів
(постановляє заочне рішення) на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. В. Плечищева

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на лік-
відацію Публічного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКИЙ КОМУНАЛЬ-
НИЙ БАНК» ЄДРПОУ 24191588 (далі-ПАТ «УКРКОМУНБАНК» або банк)
повідомляє про втрату Статуту ПАТ«УКРКОМУНБАНК» (нова редакція), за-
твердженого загальними зборами акціонерів протоколом № 33 від
12.07.2013; Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість
№ 100338370 серія НВ № 503331 від 30.08.2000; Свідоцтва учасника Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб реєстраційний № 009 від 02.09.1999;
Ліцензій на: депозитарну діяльність депозитарної установи серія АЕ 
№ 286506 від 08.10.2013; діяльність з управління цінними паперами серія
АЕ № 185161 від 09.10.2012; брокерську діяльність серія АЕ № 185158 від
07.11.2012; дилерську діяльність серія АЕ № 185159 від 07.11.2012; андер-
райтинг серія АЕ № 185160 від 07.11.2012; зберігання цінних паперів серія
АЕ № 185296 від 19.12.2012; Ліцензії НБУ № 149 від 03.01.2002.

Також повідомляємо про втрату всіх штампів та печаток, які належали
ПАТ «УКРКОМУНБАНК» до моменту запровадження тимчасової адмініс-
трації, та визнання їх недійсними.

Додатково повідомляємо, що уповноваженою особою Фонду гаранту-
вання вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «УКРКОМУНБАНК» видано
наказ № 9 про скасування та визнання недійсними з 13.05.2015 всіх та
будь-яких довіреностей на представництво інтересів банку, виданих до мо-
менту запровадження тимчасової адміністрації в ПАТ «УКРКОМУНБАНК».

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на лік-
відацію Публічного акціонерного товариства «СХІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ КО-
МЕРЦІЙНИЙ БАНК» ЄДРПОУ 23478833 (далі-АТ«СП БАНК» або банк)
повідомляє про втрату Статуту АТ«СП БАНК» (нова редакція), затвердже-
ного рішенням позачергових загальних зборів акціонерів, протоколом 
№ 1 від 24.11.2009 з усіма змінами та доповненнями; Свідоцтва про дер-
жавну реєстрацію А01 № 486913 від 28.04.2009; Свідоцтва учасника Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб № 142 реєстраційний № 152 від
28.02.2002; Ліцензій на: здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами
(брокерська діяльність) АВ № 520250 від 30.01.2010; здійснення діяльності
з торгівлі цінними паперами (дилерська діяльність) АВ № 520251 від
30.01.2010; здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи АЕ
№ 263294 від 10.09.2013; зберігання цінних паперів АВ 520253 від
02.09.2009.

Також повідомляємо про втрату всіх штампів та печаток, які належали
АТ«СП БАНК» до моменту запровадження процедури ліквідації, та ви-
знання їх недійсними.

Додатково повідомляємо, що уповноваженою особою Фонду гаранту-
вання вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ«СП БАНК» видано наказ 
№ 5 про скасування та визнання недійсними з 11.09.2015 всіх та будь-яких
довіреностей на представництво інтересів банку, виданих до моменту за-
провадження процедури ліквідації АТ«СП БАНК».

Біловодським районним судом Луганської області викликаються
до суду:

- Михайлюк Олександр Миколайович (останнє відоме місце про-
живання: 94700, Луганська обл., м. Ровеньки, кв. Шахтарський, буд.
34, кв. 89) на 09 годину 00 хвилин 01.04.2016 р. для участі у розгляді
справи № 408/5906/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Сухоруков Сергій Юрійович (останнє відоме місце проживання:
94800, Луганська обл., м. Свердловськ, вул. Ватутіна, буд. 114) на 
11 годину 00 хвилин 01.04.2016 р. для участі у розгляді справи 
№ 408/5924/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Осипов Валерій Володимирович (останнє відоме місце прожи-
вання: 94800, Луганська обл., Свердловська міська рада, смт Шах-
тарське, вул.Лермонтова, буд. 11, кв. 36) на 10 годину 30 хвилин
01.04.2016 р. для участі у розгляді справи № 408/5868/15-ц по суті за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Анділіан Василь Іванович (останнє відоме місце проживання:
94800, Луганська обл., м. Свердловськ, 50 років Жовтня) на 10 годину
00 хвилин 01.04.2016 р. для участі у розгляді справи по суті за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Соболєв Є. О.

Ленінський районний суд м. Полтави викликає відповідача ФОП Наумчук
Максима Валерійовича, податковий номер 3322417830, адреса державної
реєстрації підприємця: 02166, м. Київ, проспект Лісний, 1, кв. 158, та третю
особу на стороні відповідача, яка не заявляє самостійних вимог щодо пред-
мета спору: ФОП Наумчук Ларису Анатоліївну, адреса державної реєстрації
підприємця: 02166, м. Київ, проспект Лісний, 1, кв. 158, в судове засідання
по цивільній справі № 553/4151/15ц, провадження № 2/553/160/2016 за по-
зовом Пересадька Василя Дмитровича, третя особа на стороні позивача,
яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору: Громадська ор-
ганізація «Регіональний народний контроль» до ФОП Наумчук Максима
Валерійовича, третя особа на стороні відповідача, яка не заявляє самостій-
них вимог щодо предмета спору ФОП Наумчук Лариса Анатоліївна про за-
хист прав споживача, розірвання договору, відшкодування матеріальної
та моральної шкоди, яке відбудеться 24 березня 2016 року об 11 годині
00 хвилин у приміщенні Ленінського районного суду м. Полтави по вул.
Пролетарській, 37.

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

Відповідач, представник відповідача та третя особа на стороні відпові-
дача за первісним позовом з самостійними вимогами зобов’язані повідо-
мити суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя Н. І. Крючко

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну
справу № 2/243/1083/2016 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Кір-
ницького Максима Юрійовича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Останнє відоме місце мешкання відповідача
Кірницького Максима Юрійовича: Донецька область, м. Горлівка, вул.
Хлібозаводська, буд. 10. Відповідач Кірницький М. Ю. викликається
до суду на 25 березня 2016 року об 11 год. 30 хв. для участі у розгляді
справи по суті.

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

Суддя О. В. Ільяшевич

Апеляційний суд Дніпропетровської області повідомляє відповідача Фатіна Віталія Олек-
сандровича, 28.05.1952 р.н., що цивільна справа за апеляційною скаргою Хачикяна Арама
Арутюновича на рішення Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 02 грудня
2015 року за позовом Хачикяна Арама Арутюновича до Фатіна Віталія Олександровича,
Ісаяна Вадима Суреновича, Ісаян Каріне Суренівни, Другої дніпропетровської державної но-
таріальної контори, приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу
Міхеєвої Тетяни Миколаївни, третя особа: Дніпропетровська міська рада про визнання не-
дійсним свідоцтва про право на спадщину, визнання недійсним договору дарування частини
домоволодіння призначена до розгляду в Апеляційному суді Дніпропетровської області 
(м. Дніпропетровськ, вул. Харківська, 13) на 12 годину 00 хвилин 30 березня 2016 року.

У разі неявки відповідача у судове засідання, справа буде розглянута за його відсутності.
Суддя С. П. Котушенко

Біловодський районний суд Луганської області викликає як відповідача Ба-
ляна Нарека Артуровича для участі в цивільній справі за позовом ПАТ АБ «Екс-
прес-Банк» до Баляна Нарека Артуровича про стягнення заборгованості за
кредитним договором, яка відбудеться 23 березня 2016 року о 08.20 годині в
приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Комсо-
мольська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін вони вважаються пові-
домленими про час та місце слухання справи.

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

Суддя В. А. Карягіна

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області викликає як
відповідачів Сандул Тамару Василівну, Папук Христину Володимирівну та Па-
пука Євгена Віталійовича в судове засідання, яке відбудеться 22.03.2016 року
об 11.00 годині в приміщенні Білгород-Дністровського міськрайонного суду за
адресою: м. Білгород-Дністровський, вул. Енгельса, 27 (зал судових засідань
31), по цивільній справі 495/9242/15-ц за позовом Сандул І.І. про визнання осіб
такими, що втратили право користування житлом.

У разі неявки в судове засідання, справа може бути розглянута у вашу від-
сутність.

Суддя О. Д. Гайда-Герасименко

Таращанський районний суд Київської області повідомляє грома-
дянина Леващука Володимира Валерійовича, що він викликається в
судове засідання як відповідач у справі за позовом Леващук Віри Ми-
хайлівни про стягнення аліментів. Судове засідання відбудеться 17
березня 2016 року о 09 год. 00 хв. у залі суду за адресою: м. Тараща
Київської області, вул. Сікевича Володимира, 75. В разі неявки справа
буде розглянута за вашої відсутності. 

Суддя Василенко О. М.

Макарівський районний суд Київської області викликає за адресою:
смт Макарів, вул. Фрунзе, б. 35, на 30.03.2016 року о 12 годині 30
хвилин відповідача Тимченка Олександра Васильовича по цивільній
справі №370/3140/15-ц за позовом Войцехівської Альони Анатоліївни
до Тимченка Олександра Васильовича про зміну суми аліментів на
утримання неповнолітньої дитини та стягнення коштів на додаткові
витрати.

У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута за відсут-
ності вказаних осіб.

Суддя Н. Б. Мазка

Червоноградський міський суд Львівської області викликає Коло-
сова Сергія Олександровича в судове засідання у цивільній справі за
позовом Колосової Ірини Сергіївни до Колосова Сергія Олександро-
вича про стягнення аліментів, яке відбудеться 23.03.2016 року о 09.00
год. у приміщенні суду за адресою: вул. Св. Володимира, 15, м. Чер-
воноград, Львівська область.

Головуючий суддя по справі Рудаков Д. І.
У випадку неявки Колосова Сергія Олександровича відповідно до

ч. 1 ст. 224 ЦПК України суд розглядатиме справу за його відсутності
на підставі наявних у матеріалах справи даних та доказів.

АТ «Ощадбанк» здійснює відбір постачальників для закупівлі
в 2016 році рекламних конструкцій (вивіски, пілони з табло обміну
валют, екштендери, фреймлайти, дошки інформаційні, таблички, під-
ставки, стенди тощо). Для участі у відборі всі зацікавлені особи можуть
подати комерційну пропозицію на товар. За детальною інформацією
звертайтесь за телефоном: (044) 520-51-10, (067) 208 47 62 та/або на
електронну адресу: petrenkopv@oschadbank.ua. Термін приймання заяв
- до 17 березня 2016 року.

Селидівський міський суд Донецької області (85400, м. Селидове, вул. Пуш-
кіна, 4) розглядає цивільну справу № 242/494/16-ц за заявою Виконавчого ко-
мітету Селидівської міської ради про визнання спадкового майна відумерлим.

В судове засідання, яке відбудеться 22 березня 2016 року о 10 год. 00 хв.,
викликаються спадкоємці Шепель Ганни Трифонівни, яка померла 02.06.2001
року та до смерті проживала за адресою: Донецька область, м. Гірник, пров.
Красноармійський, 49/35, для розгляду справи по суті.

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

Суддя Моцний О. С.

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє Назаренка Сер-
гія Сергійовича, що 15 березня 2016 року о 09 год. 00 хв. за адресою:
03037, м. Київ, вул. М. Кривоноса, 25, каб. 15, відбудеться судове за-
сідання в цивільній справі за позовом Назаренко Надії Вікторівни до
Назаренка Сергія Сергійовича як відповідача про розірвання шлюбу.

При цьому повідомляємо, що у разі вашої неявки в судове засі-
дання без поважних причин або неповідомлення про причини своєї
неявки суд вирішує справу на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Усатова І. А.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Лисенка
Олексія Вікторовича, Лисенка Ігоря Олексійовича, Лисенко Лілію Віталіївну,
Лисак Олену Леонідівну як відповідачів у судове засідання по цивільній справі
№ 426/2383/15-ц за позовом Приватного акціонерного товариства «АІСЕ Ук-
раїна» до Лисенка О.В., Лисенка І.О., Лисенко Л.В., Лисак О.Л. про стягнення
заборгованості, що відбудеться 15 березня 2016 року о 09.30 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Втрачені судновий білет та регістрові документи 

на судно «УДД-477-К», власник Єлманов Дмитро Олексійович, 

вважати недійсними.

Біловодський районний суд Луганської області викликає як відповідача Фе-
дорова Віктора Леонідовича для участі в цивільній справі за позовом ПАТ Банк
«ТРАСТ» до Федорова Віктора Леонідовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором, яка відбудеться 22 березня 2016 року о 16.20 годині в
приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Комсо-
мольська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін вони вважаються пові-
домленими про час та місце слухання справи.

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

Суддя В. А. Карягіна
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 12 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +1   +6      +1    +6
Житомирська +1   +6      +1    +6
Чернігівська +1   +6      +1    +6
Сумська 0   +5         0    +5
Закарпатська +1   +6      +7 +12
Рівненська +1   +6      +1    +6
Львівська +1   +6      +3    +8
Івано-Франківська +1   +6      +3    +8
Волинська +1   +6      +1    +6
Хмельницька +1   +6      +1    +6
Чернівецька +1   +6      +3    +8
Тернопільська +1   +6      +1    +6
Вінницька +1   +6      +4    +9

Oбласть Нiч          День
Черкаська +1     +6      +1    +6
Кіровоградська +2     +7      +2    +7
Полтавська +1     +6      +1    +6
Дніпропетровська +1     +6      +3    +8
Одеська +1     +6      +7  +12
Миколаївська +1     +6      +7  +12
Херсонська +1     +6      +7  +12
Запорізька +1     +6      +6  +11
Харківська 0     +5        0    +5
Донецька +1     +6      +3    +8
Луганська +1     +6      +1    +6
Крим +1     +6      +7  +12
Київ +2     +4      +4    +6

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

У Києві згадали 
про відновлення
болгарської
державності 

Юрій ВАНІН 
для «Урядового кур’єра»

ПЕРЕВІРЕНО ЧАСОМ. Третього березня Республіка Болгарія
відзначила  одне з найбільших своїх свят: 138-річчя  визволення
від османської неволі.  Вже традиційно цього дня біля пам’ятни-
ка воїнам, які брали участь у російсько-турецькій війні, лікува-
лися в Київському військовому шпиталі,  померли від тяжких
ран і  знайшли вічний спокій
на столичному Звіринецькому
старогоспітальному  цвинтарі,
відбулося вшанування загиб-
лих за свободу Болгарії.

Болгарія 500 років вела
безперервну боротьбу з ту-
рецьким поневоленням, але
маленькій країні  самотужки
не сила була скинути важке
ярмо наруги над вірою та са-
моідентичністю. Тільки після
жорстокого придушення Квіт-
невого повстання 1876 року
Європа відгукнулась на
страждання болгарського на-
роду та закликала на допо-
могу. 

У тій війні  активну участь разом з росіянами та представни-
ками інших національностей взяли й українці. Вони були у скла-
ді Одеського та   Київського округів, у військових підрозділах,
полках, які мали назву українських міст: Сумський, Ніжинський,
Охтирський, Маріупольський. Істотну  роль відіграли козаки, які
першими увійшли та визволили столицю Болгарії — Софію. 

Виступаючи біля пам’ятника, Надзвичайний і Повноважний
посол Республіки Болгарія в Україні Красімір Минчев зокрема
зазначив: болгарський народ ніколи не забуде своїх визволите-
лів, братні народи й  надалі разом відзначатимуть пам’ятні дати,
навіть у найскрутніші години.

А президент Товариства дружби «Україна — Болгарія» Юрій
Сєдих нагадав, про історичні зв’язки двох  країн започатковані
ще за часів Ярослава Мудрого.

На Запоріжжі дозріли заробляти на смітті
Євген ЛОГАНОВ,

«Урядовий кур’єр»

ЕКОЛОГІЯ. Днями в Запорізь-
кій торгово-промисловій палаті
відбулося засідання круглого сто-
лу «Екологічні проблеми області
та шляхи їх розв’язання», органі-
зованого Всеукраїнською еколо-
гічною лігою.

Упродовж останніх років із За-
порізького обласного фонду охо-
рони навколишнього природного
середовища надано кошти на

збирання, перевезення і знеш-
кодження непридатних та забо-
ронених до застосування хіміч-
них засобів захисту рослин і тари
від них, розміщених на території.
У приймальних пунктах вторин-
ної сировини зараз навіть пла-
тять гроші за її здавання (за кі-
лограм пустих «баклажок» зби-
рачам платять три гривні). За
2014—2015 роки з території об-
ласті вже вивезено понад 160
тонн таких відходів. Представни-
ки Всеукраїнської екологічної лі-

ги наголосили, що Запорізька об-
ласть має стратегію регіонально-
го розвитку, яка передбачає еко-
логічну складову. Однак, зва-
жаючи на низку екологічних про-
блем регіону, багато ще треба
зробити. З пропозиціями щодо
розв’язання екопроблем висту-
пили представники громадськос-
ті, науковці, вчителі. Таким чином
відбувся продуктивний діалог
влади, громадськості та бізнесу.
— Зараз активно триває робота
з розроблення проектів землеус-

трою з організації та встановлен-
ня меж територій природно-запо-
відного фонду місцевого значен-
ня, — підбив підсумки розмови
заступник директора департа-
менту екології та природних ре-
сурсів Запорізької ОДА Дмитро
Чайка. — Але з винесених на
розгляд і затверджених облас-
ною радою чотирьох рішень ух-
валено лише одне. Тому це
питання буде повторно вине-
сене на розгляд обласної гро-
мади.

ВКЛАЛИ ДУШУ. Торт, який виготовили майстри однієї зі львів-
ських кав’ярень-кондитерських, виграв головний приз на міжна-
родному конкурсі у Варшаві. За умовами змагання, солодкий ше-
девр оцінювали за багатьма критеріями, зокрема ідеєю, темати-
кою, складністю форми. Важливою для суддів  — восьми визнаних
кондитерів з різних куточків світу була кількість застосованих тех-
нік декору. В українському торті було використано 12 непростих
надсучасних технік та робота карамеллю. 

Один з незмінних рефері  конкурсу Януш Профус, шеф-конди-
тер відомої європейської компанії Wedel, яка існує на ринку понад
160 років, визнав: за всі роки його суддівства торт від України став
найкращою конкурсною роботою за всіма критеріями відбору. 

«Наш національний торт передає всю красу українського наро-
ду, особливість наших традицій та звичаїв, щирість та чистоту
справжньої української душі!» — так описують свій шедевр укра-
їнські майстри на сторінці закладу у Фейсбуці.
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Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ТУРБОТА. Учні та вчителі
Стрижавської школи-ліцею виго-
товили на уроках трудового на-
вчання, а також удома з батька-
ми й дідусями майже 200 шпакі-
вень, які днями передали дер-
жавному підприємству «Він-
ницький лісгосп». Найстаранні-
ше майстрували будиночки для
птахів учні початкових класів. Лі-
сівники часті гості в цій школі,

адже вона активно займається
екологічним вихованням юних,
природоохоронною роботою.
Понад рік у ній діє учнівське ліс-
ництво «Паростки надії». Тож в
освітньому закладі добре підго-
тувалися до щорічної акції «Ха-
тинка для птаха». На загально -
шкільній лінійці учні 3-В класу
представили цікавий тематич-
ний матеріал про значущість
птахів у природі та в житті люди-
ни. Багато корисної інформації
діти дізналися під час спілкуван-

ня з працівниками Михайлівсько-
го лісництва. Так, збільшення чи-
сельності комахоїдних птахів у
лісових насадженнях стримує
масове розмноження шпилько-
во-листогризучих комах. Сім’я
синиць за літо з’їдає майже 4 ти-
сячі гусені! А штучним гніздуван-
ням можна регулювати кількість
птахів у місцевості. В очікуванні
прильоту птахів школярі за допо-
могою лісівників-наставників і
вчителя трудового навчання Ва-
дима Засіки розвішали шпаківні,

синичники та інші «будиночки»
для пернатих. Від імені всіх пра-
цівників ДП «Вінницький ліс-
госп» лісничий Михайлівського
лісництва Василь Орлик щиро
подякував дітям, їхнім батькам і
педагогам школи-ліцею за тур-
боту про птахів. До речі, праців-
ники державної лісової охорони
держ підприємств лісового гос-
подарства Вінниччини торік ра-
зом із членами учнівських ліс-
ництв встановили 2950 шпакі-
вень та синичників.

Хатинки для птахів зробили діти

Після жорстокого
придушення
Квітневого
повстання 1876 року
Європа відгукнулась
на страждання
болгарського народу
й закликала 
на допомогу.

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

ОТАКОЇ! Одному жителю Тер-
нопілля чомусь спало на думку,
що він найхитріший на світі, тож
навіть поліцейських з пантелику
зіб’є. Саме до них звернувся із
заявою про викрадення транс-
портного засобу. Та згодом пра-
воохоронці з’ясували, що на-
справді автомашину спритник
продав. У секторі комунікації го-
ловного управління Національ-

ної поліції в області розповіли,
що в цій історії переплелися й
іноземна реєстрація транспор-
тного засобу, і необхідність у
певний час перетнути автівкою
кордон, і неможливість це зроби-
ти через брак візи. Тому краянин
вирішив вийти із глухого кута
доволі незвичним способом:
транспортний засіб продав на
запчастини, а до поліції прийшов
із заявою про викрадення. Спо-
дівався в такий спосіб уникнути
проблем на митниці, проте отри-

мав кримінальне провадження
за фактом завідомо неправди-
вого повідомлення про вчинення
злочину. 

Іншому заявникові теж не-
правда вилізла боком. Поліцей-
ським він розповів, що в одному
з тернопільських парків його
вдарили тупим предметом, він
знепритомнів, а коли отямився,
то виявив ще й зникнення мо-
більного телефона вартістю
2250 гривень. Примітно, що про
цю подію правоохоронцям пові-

домив аж через чотири дні. До
розкриття злочину залучили чи-
мало людей, опитали свідків, пе-
ревіряли ломбарди, проводили
інші дії. Темне стало набирати
світлих обрисів. Під час подаль-
шого розслідування чоловік зіз-
нався, що ніхто його не бив, а те-
лефон загубив, перебуваючи у
стані алкогольного сп’яніння. На-
писав неправдиву заяву, бо чо-
мусь надумав собі знайти втра-
чений телефон руками поліцей-
ських. 

Хитрувати з поліцією — собі дорожче

фотофакт




