У ПРАВОВОМУ ПОЛІ

ДОКУМЕНТИ
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«УК» дізнавався, наскільки
реально отримати гроші
за втрачене під час
військового конфлікту
майно

ВІВТОРОК, 24 ТРАВНЯ 2016 РОКУ

№96 (5716)

ЦІНА ДОГОВІРНА

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:
«Сьогодні йде
протистояння
між тими, хто
грає за правилами,
і тими, хто
вважає, що
правил насправді
не існує».

Пільги геть?
Фото з сайту bbc.com

ЦИТАТА ДНЯ

Президент про різне бачення розвитку людства
демократичними й авторитарними режимами

Постанова Верховної
Ради України
«Про перейменування
деяких населених
пунктів»
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Децентралізація
доводить дієвість
САМОВРЯДУВАННЯ. 22 об’єднані територіальні громади із семи областей України вже подали до Мінрегіону 111 заявок на проекти, які можна реалізовувати за кошти державної субвенції на
розвиток інфраструктури. Сума проектів — 120 мільйонів гривень
з мільярда гривень субвенції, яка цього року спрямовується у 159
об’єднаних громад. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.
Заявки було погоджено під час першого засідання Комісії з розгляду поданих виконавчими комітетами місцевих рад заявок на
проекти, що їх можна реалізовувати за рахунок коштів субвенції з
держбюджету місцевим бюджетам. Про це повідомила прес-служба віце-прем’єра. «Комісія затвердила більшість заявок, отже,
об’єднані громади вже найближчим часом зможуть розпочати реалізовувати відповідні проекти», — повідомив Геннадій Зубко. За
його словами, розбудова місцевої інфраструктури, будівництво доріг та соціальних об’єктів — це ті кроки, які демонструють реформу
децентралізації в конкретних діях.

ЦИФРА ДНЯ

2,647 млрд м
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природного газу імпортувала Україна
за три місяці року на суму 521,7 млн
доларів. Усе паливо було імпортовано
з Європи
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Профпенсії планують виплачувати з бюджету, а не за пільговим принципом: із солідарної системи за рахунок внесків
інших людей

стрАтеГія. Кабмін пропонує запровадити накопичувальну

пенсійну систему з липня 2017 року і перейти до єдиних
принципів нарахування професійних пенсій

Лісові реформи знову доведеться готувати
майже з нуля
Діяти рішуче і професійно. Сучасний стан галузі вимагає від уряду новаторських

упроваджень та дієвої боротьби з корупцією
Олег ЛИСТОПАД,
«Урядовий кур’єр»

Ч

ому уряд днями відправив у
відставку голову Держліс-

агентства і чи було це неминуче?
У якому стані нині наше лісове
господарства? З чого доведеться
починати новому керівнику відомства? Про це розмова з одним із

найкращих аналітиків профільного
сектору Михайлом ПОПКОВИМ.
УК Михайле Юрійовичу, наскільки
виявилися ефективними реформи

лісової галузі за останні роки?
— До реформи можна зарахувати
тільки спробу ліквідації лісгоспів і
створення на їхній основі єдиної державної лісової компанії. Нині, через

півроку після схвалення цієї ідеї колегією Мінагрополітики, можна
стверджувати, що анонсована
реформа далі стадії презентації
ідеї не просунулася.
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 23 травня 2016 року
4 820103 080015

USD 2520.1506
EUR 2827.3570
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 3.7967
за 10 рублів

/ AU 316656.92

AG 4173.37
PT 254535.21
за 10 тройських унцій

PD 142388.51
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄР

www.ukurier.gov.ua

документи
ПОСТАНОВА
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про перейменування деяких населених пунктів

Відповідно до пункту 29 частини першої статті 85 Конституції України, пункту 8 статті 7 Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», враховуючи пропозиції, подані органами місцевого
самоврядування, та рекомендації Українського інституту національної пам’яті,
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Перейменувати деякі населені пункти та райони:
1) у Вінницькій області:
село Жовтневе Калинівського району на село Вишневе;
село Кіровка Калинівського району на село Мирне;
село Комунарівка Калинівського району на село Бережани;
село Червона Трибунівка Калинівського району на село Забара;
село Комсомольське Козятинського району на село Махнівка;
село Свердлівка Липовецького району на село Пеньківка;
село Ленінська Слобода Мурованокуриловецького району на село Кам’я
нецькі Хутори;
село Жовтневе Погребищенського району на село Попівці;
село Чапаєвка Погребищенського району на село Надросся;
село Русава-Радянка Томашпільського району на село Русава;
село Пролетар Хмільницького району на село Дубина;
село Червона Володимирівка Хмільницького району на село Володимирівка;
2) у Волинській області:
селище міського типу Жовтневе Нововолинської міської ради на селище
міського типу Благодатне;
3) у Дніпропетровській області:
село Пам’ять Ілліча Апостолівського району на село Новоукраїнське;
село Червона Зірка Апостолівського району на село Зоряне;
село Карла Маркса Верхньодніпровського району на село Саксагань;
селище міського типу Ювілейне Дніпропетровського району на селище міського типу Слобожанське;
село Калініна Криворізького району на село Калинівка;
село Кірове Криворізького району на село Лісове;
село Леніна Криворізького району на село Садове;
село Орджонікідзе Криворізького району на село Шевченківське;
село Чапаєвка Криворізького району на село Степове;
село Кімовка Криничанського району на село Черкаське;
село Леніна Криничанського району на село Козаче;
село Октябрське Криничанського району на село Українське;
село Червоний Прапор Криничанського району на село Прапор;
село Новопролетарське Магдалинівського району на село Зоряне;
селище Пролетарське Магдалинівського району на селище Приорільське;
село Ленінське Межівського району на село Степове;
село Кірове Нікопольського району на село Чистопіль;
село Колгоспне Нікопольського району на село Бекетівка;
село Менжинське Нікопольського району на село Приміське;
село Орджонікідзе Нікопольського району на село Степове;
село Дніпрельстан Новомосковського району на село Затишне;
село Котовець Павлоградського району на село Дачне;
село Тельмана Павлоградського району на село Шахтарське;
село Брагинівка Петропавлівського району на село Богинівка;
село Кіровка Покровського району на село Дрозди;
село Комсомольське П’ятихатського району на село Цівки;
село Комунарівка П’ятихатського району на село Райдужне;
село Віленка Солонянського району на село Вільне;
село Войкове Солонянського району на село Квітуче;
село Дзержинівка Солонянського району на село Іверське;
селище Жданове Солонянського району на селище Надіївка;
селище Єлізарове Солонянського району на селище Святовасилівка;
село Лікнеп Солонянського району на село Сонячне;
село Мопрівське Солонянського району на село Багате;
село Радянське Солонянського району на село Вишневе;
село Червоне Солонянського району на село Межове;
село Червоний Маяк Солонянського району на село Маяк;
село Червоний Яр Солонянського району на село Гайдамацьке;
село Леніна Софіївського району на село Дачне;
село Кірове Томаківського району на село Крутеньке;
село Червоноукраїнка Томаківського району на село Веселий Яр;
село Червоний Плугатар Широківського району на село Плугатар;
село Комсомольське Юр’ївського району на село Солонці;
4) у Донецькій області:
село Краснівка Волноваського району на село Сонячне;
Володарський район на Нікольський район;
місто Димитров на місто Мирноград;
село Октябрське Добропільського району на село Шахове;
Красноармійський район на Покровський район;
місто Красноармійськ на місто Покровськ;
село Воровське Красноармійського району на село Юр’ївка;
село Улянівка Красноармійського району на село Малинівка;
5) у Житомирській області:
Володарсько-Волинський район на Хорошівський район;
село П’ятирічка Володарсько-Волинського району на село Зелений Гай;
селище міського типу Жовтневе Лугинського району на селище міського типу Миролюбів;

село Чапаєвка Лугинського району на село Миколаївка;
село Жовтневе Олевського району на село Калинівка;
селище Радгоспне Попільнянського району на селище Корнинське;
село Жовтневе Ружинського району на село Нова Чорнорудка;
село Карла Маркса Черняхівського району на село Нові Жадьки;
6) у Запорізькій області:
село Карла Маркса Бердянського району на село Троїцьке;
село Чапаєвка Вільнянського району на село Тарасівка;
село Жовтневе Гуляйпільського району на село Оленокостянтинівка;
село Комсомольське Гуляйпільського району на село Гуляйпільське;
село Петрівка Гуляйпільського району на село Святопетрівка;
Куйбишевський район на Більмацький район;
село Десятиріччя Жовтня Куйбишевського району на село Бережне;
селище міського типу Куйбишеве Куйбишевського району на селище міського типу Більмак;
село Ленінське Куйбишевського району на село Дружне;
селище Калініна Оріхівського району на селище Калинівка;
село Кірове Оріхівського району на село Таврійське;
село Жовтневе Розівського району на село Форойс;
село Карла Лібкнехта Розівського району на село Зоря;
село Жовтневе Токмацького району на село Покровське;
село Кірове Токмацького району на село Лагідне;
село Комсомольське Токмацького району на село Степове;
село Чапаєвка Токмацького району на село Благодатне;
селище Ювілейне Токмацького району на селище Зоряне;
село Петровське Чернігівського району на село Петропавлівка;
7) у Київській області:
село Войкове Згурівського району на село Войтове;
село Жовтневе Переяслав-Хмельницького району на село Студеники;
8) у Кіровоградській області:
село Котовське Вільшанського району на село Куца Балка;
селище міського типу Димитрове Олександрійської міської ради на селище
міського типу Олександрійське;
селище Улянівка Маловисківського району на селище Вишневе;
село Свердловка Світловодського району на село Вільне;
село Жовтневе Устинівського району на село Лебедине;
9) у Луганській області:
селище Червоноармійське Білокуракинського району на селище Мирне;
10) у Миколаївській області:
село Бармашове Жовтневого району на село Білозірка;
село Комсомольське Жовтневого району на село Благодатне;
село Кірове Миколаївського району на село Зарічне;
селище Радсад Миколаївського району на селище Радісний Сад;
село Улянівка Миколаївського району на село Михайлівка;
11) в Одеській області:
село Ухожани Балтського району на село Новополь;
село Котовське Червоноволодимирівської сільської ради Березівського району на село Котовка;
село Червоний Агроном Березівського району на село Вишневе;
село Ленінське Перше Біляївського району на село Сонячне;
село Петрівське Біляївського району на село Петрове;
село Чапаєве Біляївського району на село Тихе;
село Червона Зірка Біляївського району на село Зоряне;
селище Червоний Розселенець Біляївського району на селище Розселенець;
село Жовтневе Болградського району на село Каракурт;
село Нове Жовтневе Болградського району на село Новий Каракурт;
село Червоноармійське Болградського району на село Кубей;
село Артема Великомихайлівського району на село Трудомирівка;
село Благоєве Великомихайлівського району на село Мартове;
село Дзержинське Великомихайлівського району на село Єрмішкове;
село Кірове Великомихайлівського району на село Вишневе;
село Незаможник Великомихайлівського району на село Заможне;
село Щорсове Іванівського району на село Шеметове;
село Іллічівка Комінтернівського району на село Ілічанка;
село Свердлове Комінтернівського району на село Іванове;
Котовський район на Подільський район;
місто Котовськ на місто Подільськ;
селище Червоний Орач Красноокнянського району на селище Новий Орач;
село Ленінталь Овідіопольського району на село Лібенталь;
село Кірове Роздільнянського району на село Благодатне;
село Ленінське Друге Роздільнянського району на село Новодмитрівка Друга;
село Піонерське Роздільнянського району на село Виноградівка;
село Дмитрівка Татарбунарського району на село Дельжилер;
село Жовтень Ширяївського району на село Петровірівка;
село Орджонікідзе Ширяївського району на село Армашівка;
село Жовтневе Орджонікідзевської сільської ради Ширяївського району на
село Крижанівка;
село Жовтневе Новоандріївської сільської ради Ширяївського району на село Докторове;
12) у Полтавській області:
село Жовтневе Глобинського району на село Зарічне;
село Чапаєвка Диканьського району на село Діброва;
село Халтурине Карлівського району на село Мартинівка;
село Червонознам’янка Карлівського району на село Знаменка;
село Калініне Кобеляцького району на село Білоконівка;
село Кірове Кобеляцького району на село Лебедине;
село Радянське Кобеляцького району на село Придніпрянське;
село Свердловське Кобеляцького району на село Вишневе;
село Чапаєве Кобеляцького району на село Степове;
село Жовтневе Козельщинського району на село Кащівка;

село Колгоспна Гора Комсомольської міської ради на село Гора;
село Дзержинське Кременчуцького району на село Придніпрянське;
село Червона Знам’янка Кременчуцького району на село Нова Знам’янка;
село Пролетар Лохвицького району на село Степне;
село Ленінове Новосанжарського району на село Лугове;
село Оборона Рад Новосанжарського району на село Райдужне;
село Куйбишеве Оржицького району на село Вишневе;
село Кірове Полтавського району на село Пальчиківка;
село Кротенки Полтавського району на село Сем’янівка;
село Куликове Полтавського району на село Коломацьке;
селище Жовтневе Решетилівського району на селище Покровське;
село Петрівка Хорольського району на село Вишневе;
село Червоне Чутівського району на село Щасливе;
село Щорсівка Чутівського району на село Степове;
13) у Рівненській області:
село Радянське Млинівського району на село П’яннє;
14) у Харківській області:
селище міського типу Червоний Донець Балаклійського району на селище
міського типу Донець;
село Іллічівка Барвінківського району на село Рідне;
село Воровського Близнюківського району на село Слобожанське;
село Кірове Близнюківського району на село Квітневе;
село Петрівське Близнюківського району на село Мирне;
село Радгоспне Близнюківського району на село Вишневе;
селище Червона Нива Богодухівського району на селище Вікторівка;
селище Комсомольське Великобурлуцького району на селище Соніно;
село Пролетарка Великобурлуцького району на село Юр’ївка;
село Петрівське Вовчанського району на село Зарічне;
село Червоноармійське Перше Вовчанського району на село Симинівка;
село Жовтневе Ізюмського району на село Боголюбівка;
село Радянське Ізюмського району на село Рідний Край;
село Червоний Оскіл Ізюмського району на село Оскіл;
село Жовтневе Коломацького району на село Новоіванівське;
селище Жовтневе Красноградського району на селище Покровське;
село Октябрське Красноградського району на село Іванівське;
село Петрівка Куп’янського району на село Осиново;
село Ленінське Сахновщинського району на село Зелений Клин;
село Чапаєвка Сахновщинського району на село Зелене;
село Жовтневе Харківського району на село Слобожанське;
селище Комунар Коротичанської селищної ради Харківського району на селище Новий Коротич;
селище Комуніст Харківського району на селище Докучаєвське;
село Соцзмагання Чугуївської міської ради на село Василів Хутір;
15) у Херсонській області:
село Кірове Бериславського району на село Лиманець;
село Куйбишеве Бериславського району на село Вітрове;
село Червоноармійське Високопільського району на село Черешневе;
селище міського типу Партизани Генічеського району на селище міського
типу Рикове;
село Фрунзе Генічеського району на село Азовське;
село Червонопрапорне Генічеського району на село Червоне;
село Щорсівка Генічеського району на село Олексіївка;
село Більшовик Голопристанського району на село Приморське;
село Індустріальне Голопристанського району на село Братське;
село Комуна Голопристанського району на село Тендрівське;
село Краснознам’янка Голопристанського району на село Олександрівка;
село Ленінка Цюрупинського району на село Рідне;
16) у Черкаській області:
село Петровського Драбівського району на село Привітне;
село Чапаєвка Золотоніського району на село Благодатне;
селище Жовтневе Чорнобаївського району на селище Мирне;
селище Жовтневий Промінь Чорнобаївського району на селище Журавлине;
селище Комінтерн Чорнобаївського району на селище Привітне;
село Ленінське Чорнобаївського району на село Степове;
17) у Чернівецькій області:
село Радгоспівка Герцаївського району на село Маморниця Вама;
18) у Чернігівській області:
село Дзержинського Бобровицького району на село Молодіжне;
село Червоноармійське Бобровицького району на село Вишневе;
село Кіровське Борзнянського району на село Острів Надії;
село Червона Україна Борзнянського району на село Українка;
село Радянське Городнянського району на село Слобода;
село Григорівка Ніжинського району на село Мильники;
село Григоро-Іванівка Ніжинського району на село Ніжинське;
село Радгоспне Ніжинського району на село Яблуневе;
село Червоний Шлях Ніжинського району на село Станція Лосинівська;
село Жовтень Носівського району на село Лісові Хутори;
село Карла Маркса Носівського району на село Вербове;
село Шлях Ілліча Носівського району на село Яблунівка;
село Незаможне Ріпкинського району на село Вертеча;
село Жовтневе Семенівського району на село Янжулівка;
село Сильченкове Талалаївського району на село Стара Талалаївка;
село Червоний Плугатар Талалаївського району на село Плугатар;
село Червоне Чернігівського району на село Жидиничі;
Щорський район на Сновський район;
місто Щорс Щорського району на місто Сновськ.
2. Ця Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування.
Голова Верховної Ради України А. ПАРУБІЙ
м. Київ
12 травня 2016 року
№ 1353-VIII

оголошення ✦ виклики до суду ✦ оголошення ✦ виклики до суду ✦ оголошення ✦ виклики до суду ✦ оголошення ✦ виклики до суду ✦ оголошення
Кремінський районний суд викликає Стокротного
Сергія Олександровича, який зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Кіровськ, вул. Дзержинського, буд. 14, як відповідача у судове засідання з цивільної
справи № 414/723/16-ц провадження № 2/414/252/2016
за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «Приватбанк» до Стокротного Сергія
Олександровича про стягнення боргу за кредитним договором, яке відбудеться 27 травня 2016 року о 08.30
годині у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Кремінна, пл. Красна, буд. 5.
У разі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст.169 ЦПК
України.

Суддя В. М. Ковальов
Іванівський районний суд Херсонської області викликає відповідача Салтаханова Магомеда Дадашевича в судове засідання, яке відбудеться 27 травня
2016 року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні Іванівського районного суду Херсонської області в смт
Іванівка Херсонської області, вулиця Іванівська, 34,
по цивільній справі за позовом Мойсеєнко Світлани Іванівни до Салтаханова Магомеда Дадашевича
про розірвання шлюбу. Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без поважних причин, або
неповідомлення суду про причини неявки, справу
буде розглянуто за Вашої відсутності на підставі наявних даних.
Суддя Т. М. Ковальчук

Кремінський районний суд викликає Ростокіну Олену Валеріївну, яка зареєстрована за адресою: Луганська
область, м. Кіровськ, кв. 60 років Жовтня, буд. 4, кв. 47,
як відповідача, в судове засідання з цивільної справи
№ 414/722/16-ц провадження № 2/414/251/2016 за позовною заявою Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Ростокіної Олени Валеріївни про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 27 травня 2016 року о 08.45
годині у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Кремінна, пл. Красна, буд. 5.
У разі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст.169 ЦПК
України.

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл.
(84500, м. Бахмут, Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Ковальової Майї Анатоліївни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачка по справі Ковальова Майя Анатоліївна
проживає за адресою: м. Єнакієве, вул. Тіунова, буд. 14,
викликається до суду на 27.05.2016 р. на 08.10 годину
за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5 каб.212 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.

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл.
(84500, м. Бахмут, Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Казаєвої Світлани Михайлівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачка по справі Казаєва Світлана Михайлівна
проживає за адресою: м. Світлодарськ, вул. 59, кв. 10,
викликається до суду на 27.05.2016 р. на 08.50 годину
за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 212 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.

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл.
(84500, м. Бахмут, Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Шандрук Ірини Григоріївни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачка по справі Шандрук Ірина Григоріївна
проживає за адресою: м. Єнакієве, вул. Раздолівська,
буд.114, викликається до суду на 27.05.2016 р. на 08.20
годину за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 212 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.

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл.
(84500, м. Бахмут, Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Баханькової Ніни Василівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачка по справі Баханькова Ніна Василівна
проживає за адресою: м. Єнакієве, вул. Раздолівська,
буд. 114, викликається до суду на 27.05.2016 р. на 08.30
годину за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 212 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.

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл.
(84500, м. Бахмут, Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Павельчука Леоніда Степановича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач по справі Павельчук Леонід Степанович
проживає за адресою: м. Єнакієве, смт Оліксандрівське, вул. Лісна, буд. 4, 86488, викликається до суду на
27.05.2016 р. о 09.00 годині за адресою: м. Бахмут, вул.
Миру, 5, каб. 212 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 В. М. Ковальов

Суддя О.П. Харченко

Суддя О.П. Харченко

Суддя О.П. Харченко
Суддя О.П. Харченко
Суддя О.П. Харченко
Повідомляє, що судове засідання за позовом Ковальської Тетяни
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Валентинівни до Сучка Віталія Анатолійовича про зміну прізвища диПідозрюваному Колос Володимиру Анатолійовичу, 03.11.1970 р.н.,
тини, призначене на 26 травня 2016 року на 11 год. 00 хв. та буде про- що проживає за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Герцена,
буд. 33, кв.41, на підставі ст.ст.297-5, 133, 135 КПК України, Вам необведене в приміщенні суду, за адресою: Чернігівська область, м. Прихідно з’явитися «27» травня 2016 року до каб. 3 СВ УСБУ в Донецькій
луки, вул. Котляревського, 62/ 2 поверх, кабінет № 17, під головуван- області, до слідчого Черечина А.В., за адресою: Донецька область,
м. Маріуполь, вул. Енгельса, буд. 33, для проведення слідчих дій за
ням судді Короткої А.О. Для участі у справі як відповідач викликається
Вашою участю у кримінальному провадженні №22015050000000373
Суддя Сікан В. М. Сучок Віталій Анатолійович, 19.02.1975 р. н.
за ч. 1 ст.258-3 КК України.

Попільнянський районний суд Житомирської області викликає в судове
засідання як відповідача Вишнівського Віктора Борисовича, 14.05.1965 року народження, останнє місце проживання якого: смт Корнин, вул. К. Маркса, 96 Попільнянського району Житомирської області по справі за позовом
Осипчук Людмили Володимирівни до Корнинської селищної ради, Вишнівського Віктора Борисовича про визначення додаткового строку для прийняття спадщини, яке відбудеться об 11:10 годині 27.05.2016 року в залі
Попільнянського районного суду в смт Попільня по вул. Б. Хмельницького,
24, Попільнянського району Житомирської області.
В разі неявки відповідача в судове засідання справа буде розглянута за
його відсутності.

24 травня 2016 року, вівторок, № 96
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оголошення
Оголошення про проведення спеціалізованого аукціону з продажу скрапленого газу для потреб населення №19(192)-2 на базі ПрАТ
«УМВБ»
31.05.2016 р. о 12-00 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» відбудеться спеціалізований
аукціон з продажу скрапленого газу для потреб населення №19(192)-2, який підлягає реалізації згідно постанови КМУ №570 від 16.10.14 р.
Обсяги скрапленого газу та характеристики позицій, запропоновані до продажу:
Поз.

Продавець

Видобуток

Обсяг, що
Стартова ціна Стартова ціна Cтартова вартість
Загальний Загальна вартість,
міститься в К-сть лотів,
за 1 тонну (без за 1 тонну одного лоту, грн
одному лоті, одиниць
обсяг, тонн
грн.(з ПДВ)
ПДВ), грн.
(з ПДВ), грн.
(з ПДВ)
тонн

1

ПАТ "Укрнафта"

Гнідинцівський ГПЗ

25

4

6 158,23

7 389,88

184 747,00

100

738 988,00

2

ПАТ "Укрнафта"

Гнідинцівський ГПЗ

20

5

6 158,23

7 389,88

147 797,60

100

738 988,00

3

ПАТ "Укрнафта"

Качанівський ГПЗ

20

6

6 158,23

7 389,88

147 797,60

120

886 785,60

4

ПАТ "Укрнафта"

Качанівський ГПЗ

20

7

6 158,23

7 389,88

147 797,60

140

1 034 583,20

5

ПАТ "Укрнафта"

Долинський ГПЗ

20

4

6 158,23

7 389,88

147 797,60

80

591 190,40

Оголошення про проведення аукціону №210
з продажу енергоресурсів на базі ПрАТ"УМВБ"
31.05.2016р. о 14-00 за адресою: м.Київ, вул.Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» відбудеться аукціон №210 з продажу
енергоресурсів, які підлягають реалізації згідно постанови КМУ №570 від
16.10.14р.
Обсяги нафти сирої та характеристики позицій запропоновані до продажу:

Умови транспортування
Поз.

залізницею:EXW - Гнідинцівський ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги
виробництва червня 2016р. Термін відвантаження червень 2016р.
автотранспортом: EXW - Гнідинцівський ГПЗ(Інкотермс - 2010) Обсяги
виробництва червня 2016р. Термін відвантаження червень 2016р.
автотранспортом:EXW - Качанівське в-во Качанівського ГПЗ(Інкотермс
- 2010). Обсяги виробництва червня 2016р. Термін відвантаження
червень 2016р.
автотранспортом:EXW - Глинсько-Розб. в-во. Качанівського
ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги виробництва червня 2016р. Термін
відвантаження червень 2016р.
автотранспортом:EXW - Долинський ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги
виробництва червня 2016р. Термін відвантаження червень 2016р.

Продавець

Обсяг, що
Cтартова
Стартова ціна Стартова ціна
міститься в К-сть лотів,
вартість одного Загальний
за 1 тонну
за 1 тонну
лоту, грн
одному лоті, одиниць
обсяг, тонн
(без ПДВ), грн. (з ПДВ), грн.
(з ПДВ)
тонн

Видобуток

Загальна
вартість, грн.
(з ПДВ)

1

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ "Полтаванафтогаз"

4 600

1

8 145,07

9 774,08

44 960 768,00

4 600

44 960 768,00

2

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ "Полтаванафтогаз"

2 800

1

8 145,07

9 774,08

27 367 424,00

2 800

27 367 424,00

3

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ "Полтаванафтогаз"

187,543

1

8 145,07

9 774,08

1 833 060,29

187,543

1 833 060,29

4

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ “Охтирканафтогаз”

4 000

1

8 145,07

9 774,08

39 096 320,00

4 000

39 096 320,00

5

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ “Охтирканафтогаз”

4 000

1

8 145,07

9 774,08

39 096 320,00

4 000

39 096 320,00

6

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ “Охтирканафтогаз”

4 000

1

8 145,07

9 774,08

39 096 320,00

4 000

39 096 320,00

7

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ “Охтирканафтогаз”

4 000

1

8 145,07

9 774,08

39 096 320,00

4 000

39 096 320,00

8

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ “Охтирканафтогаз”

4 000

1

8 145,07

9 774,08

39 096 320,00

4 000

39 096 320,00

9

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ “Охтирканафтогаз”

4 000

1

8 145,07

9 774,08

39 096 320,00

4 000

39 096 320,00

10

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ “Охтирканафтогаз”

4 000

1

8 145,07

9 774,08

39 096 320,00

4 000

39 096 320,00

Попаснянський районний суд Луганської обл. викликає як відповідачів у судові засідання для розгляду цивільних справ за позовом ПАТ КБ “Приватбанк”
про стягнення заборгованості:
на 01.06.2016 р.
13.00 — Закутько Сергій Андрійович
14.00 — Шматов Олександр Миколайович

11

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ “Охтирканафтогаз”

4 000

1

8 145,07

9 774,08

39 096 320,00

4 000

39 096 320,00

12

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ “Охтирканафтогаз”

3 270

1

8 145,07

9 774,08

31 961 241,60

3 270

31 961 241,60

13

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ “Охтирканафтогаз”

4 000

1

8 145,07

9 774,08

39 096 320,00

4 000

39 096 320,00

Суддя Архіпенко А.В.

14

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ “Охтирканафтогаз”

4 000

1

8 145,07

9 774,08

39 096 320,00

4 000

39 096 320,00

по трубопроводам: філії "ПМН"
ПАТ "Укртранснафта" знах.ТП
"Гнідинці" НГВУ "Чернігівнафтогаз"
(Ресурс червня 2016 p.)

15

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ “Охтирканафтогаз”

4 000

1

8 145,07

9 774,08

39 096 320,00

4 000

39 096 320,00

по трубопроводам: філії "ПМН"
ПАТ "Укртранснафта" знах.ТП
"Гнідинці" НГВУ "Чернігівнафтогаз"
(Ресурс червня 2016 p.)

16

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ “Охтирканафтогаз”

4 000

1

8 145,07

9 774,08

39 096 320,00

4 000

39 096 320,00

по трубопроводам: філії "ПМН"
ПАТ "Укртранснафта" знах.ТП
"Гнідинці" НГВУ "Чернігівнафтогаз"
(Ресурс червня 2016 p.)

17

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ “Охтирканафтогаз”

4 000

1

8 145,07

9 774,08

39 096 320,00

4 000

39 096 320,00

по трубопроводам: філії "ПМН"
ПАТ "Укртранснафта" знах.ТП
"Гнідинці" НГВУ "Чернігівнафтогаз"
(Ресурс червня 2016 p.)

18

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ “Охтирканафтогаз”

4 000

1

8 145,07

9 774,08

39 096 320,00

4 000

39 096 320,00

19

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ “Охтирканафтогаз”

2 400

1

8 145,07

9 774,08

23 457 792,00

2 400

23 457 792,00

20

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ “Чернігівнафтогаз”

4 000

1

8 145,07

9 774,08

39 096 320,00

4 000

39 096 320,00

21

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ “Чернігівнафтогаз”

4 000

1

8 145,07

9 774,08

39 096 320,00

4 000

39 096 320,00

22

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ “Чернігівнафтогаз”

4 000

1

8 145,07

9 774,08

39 096 320,00

4 000

39 096 320,00

23

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ “Чернігівнафтогаз”

4 000

1

8 145,07

9 774,08

39 096 320,00

4 000

39 096 320,00

24

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ “Чернігівнафтогаз”

2 000

1

8 145,07

9 774,08

19 548 160,00

2 000

19 548 160,00

25

ПАТ "Укрнафта" НГВУ ”Бориславнафтогаз“

4 000

1

8 145,07

9 774,08

39 096 320,00

4 000

39 096 320,00

26

ПАТ "Укрнафта" НГВУ ”Бориславнафтогаз“

4 000

1

8 145,07

9 774,08

39 096 320,00

4 000

39 096 320,00

27

ПАТ "Укрнафта" НГВУ ”Бориславнафтогаз“

2 050

1

8 145,07

9 774,08

20 036 864,00

2 050

20 036 864,00

28

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ ”Долинанафтогаз“

4 000

1

8 145,07

9 774,08

39 096 320,00

4 000

39 096 320,00

29

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ ”Долинанафтогаз“

4 000

1

8 145,07

9 774,08

39 096 320,00

4 000

39 096 320,00

30

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ ”Долинанафтогаз“

4 000

1

8 145,07

9 774,08

39 096 320,00

4 000

39 096 320,00

31

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ ”Долинанафтогаз“

4 000

1

8 145,07

9 774,08

39 096 320,00

4 000

39 096 320,00

32

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ ”Долинанафтогаз“

3 800

1

8 145,07

9 774,08

37 141 504,00

3 800

37 141 504,00

33

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ ”Надвірнанафтогаз“

3 000

1

8 145,07

9 774,08

29 322 240,00

3 000

29 322 240,00

34

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ ”Надвірнанафтогаз“

3 000

1

8 145,07

9 774,08

29 322 240,00

3 000

29 322 240,00

Стинавське нафтове
родовище

Загальний обсяг, тонн: 540
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 3 990 535,20

ПАТ "Укрнафта"

1) умови поставки залізницею: Продавець передає скраплений газ виробництва Гнідинцівського ГПЗ на умовах EXW - Гнідинцівський ГПЗ(Інкотермс - 2010). 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.

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 спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого
газу для потреб населення на ПрАТ "Українська міжбанківська валютна біржа", ознайомитись з яким можна на офіційному веб-сайті біржі: www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання заявок: до 18:00 30.05.2016 р. за адресою: м. Київ, вул.
Межигірська, 1. Довідки за телефоном: (044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00.

Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області повідомляє, що відповідно до постановленого заочного рішення від 13 травня 2016 р. суддею Короткою А.О. позовні вимоги Кравченко Людмили Володимирівни до Потерайла
Василя Андрійовича про повернення боргу та процентів за договором позики задоволено у повному обсязі.
Стягнуто з Потерайла Василя Андрійовича на користь Кравченко Людмили Володимирівни суму боргу за договором позики від 06.03.2001 року з урахуванням
встановленого індексу інфляції за весь час прострочення виконання грошового
зобов’язання в розмірі 80 347 (вісімдесят тисяч триста сорок сім) грн 76 коп.
Стягнуто з Потерайла Василя Андрійовича на користь Кравченко Людмили Володимирівни три проценти річних від простроченої суми боргу за договором позики від 06.03.2001 року в розмірі 9815 (дев’ять тисяч вісімсот п’ятнадцять) грн
25 коп.
Стягнуто з Потерайла Василя Андрійовича на користь Кравченко Людмили Володимирівни моральну шкоду в розмірі 90 000 (дев’яносто тисяч) грн 00 коп.
Стягнуто з Потерайла Василя Андрійовича на користь Кравченко Людмили Володимирівни понесені нею судові витрати у розмірі 3337 (три тисячі триста тридцять сім) грн 23 коп.
Заочне рішення може бути переглянуте Прилуцьким міськрайонним судом
Чернігівської області за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його
копії.

Умови транспортування

по трубопроводам:філії "ПМН"
ПАТ "Укртранснафта" знах.ТП
ЦППН і Г НГВУ "Полтаванафтогаз"
(Ресурс червня 2016 p.)
по трубопроводам: філії "ПМН"
ПАТ "Укртранснафта" знах. ТП
ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс
червня 2016 p.)
по трубопроводам: філії "ПМН"
ПАТ "Укртранснафта" знах.ТП
"Гнідинці" НГВУ "Чернігівнафтогаз"
(Ресурс червня 2016 p.)
по трубопроводам: філії "ПМН"
ПАТ "Укртранснафта" знах. ТП
ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс
червня 2016 p.)
по трубопроводам: філії "ПМН"
ПАТ "Укртранснафта" знах. ТП
ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс
червня 2016 p.)
по трубопроводам: філії "ПМН"
ПАТ "Укртранснафта" знах. ТП
ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс
червня 2016 p.)
по трубопроводам: філії "ПМН"
ПАТ "Укртранснафта" знах. ТП
ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс
червня 2016 p.)
по трубопроводам: філії "ПМН"
ПАТ "Укртранснафта" знах. ТП
ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс
червня 2016 p.)
по трубопроводам: філії "ПМН"
ПАТ "Укртранснафта" знах. ТП
ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс
червня 2016 p.)
по трубопроводам: філії "ПМН"
ПАТ "Укртранснафта" знах. ТП
ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс
червня 2016 p.)
по трубопроводам: філії "ПМН"
ПАТ "Укртранснафта" знах. ТП
ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс
червня 2016 p.)
по трубопроводам: філії "ПМН"
ПАТ "Укртранснафта" знах. ТП
ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс
червня 2016 p.)
по трубопроводам: філії "ПМН"
ПАТ "Укртранснафта" знах.ТП
"Гнідинці" НГВУ "Чернігівнафтогаз"
(Ресурс червня 2016 p.)

Біловодський районний суд Луганської обл. викликає як відповідачів у судові
засідання для розгляду цивільних справ за позовом ПАТ КБ “Приватбанк” про
стягнення заборгованості:
на 14.06.2016 р. на 16.30 год.
Щербіна Сергій Георгійович, Белозорова Ольга Миколаївна, Новік Оксана Євгенівна, Харузін Володимир Павлович, Логінова Ольга Миколаївна, Сороченкова
Олена Валентинівна, Вітер Михайло Станіславович, Ігнатов Олександр Яковлевич,
Шацький Валерій Вікторович.

Суддя Булгакова Г.В.

У разі неявки відповідачів у призначений час або неповідомлення про причини
неявки справу буде розглянуто за їх відсутності за наявними доказами.
З опублікуванням цього оголошення відповідачі по справах вважаються належним чином повідомленими про час, день та місце проведення судового засіСуддя А. О. Коротка дання.

До уваги жителів села Велика Русава!
Спадкоємцям померлих жителів необхідно в місячний термін з дня опублікування
оголошення звернутися до Великорусавської сільської ради для оформлення земельних часток (паїв). У випадку не звернення в указаний термін, земельні ділянки будуть
переведені до земель запасу комунальної власності Великорусавської сільської ради.
Бакаєвська Оксана Іванівна, площа земельної ділянки 1,7265 га, № ділянки 984, кількість паїв 1, Буряк Марфа Дмитрівна, площа земельної ділянки 2,7571 га, № ділянки
69, кількість паїв 1, Вільганюк Марія Павлівна площа земельної ділянки 3,2924 га,
№ ділянки 734, кількість паїв 1, Гнип Мотрона Авксентіївна, площа земельної ділянки
3, 5827 га, № ділянки 508, кількість паїв 1, Гончарук Галина Самойлівна, площа земельної ділянки 3,941 га, № ділянки 618, кількість паїв 1, Гудима Марія Афанасіївна,
площа земельної ділянки 3,6359, га № ділянки 348, кількість паїв 1, Коваль Феодосія
Яківна, площа земельної ділянки 4, 27 га, № ділянки 1159, кількість паїв 1, Мазур Людмила Семенівна, площа земельної ділянки 2,057 га, № ділянки 54, кількість паїв 1, Толятник Ганна Аптисівна, площа земельної ділянки 3,5352 га, № ділянки 399, кількість
паїв 1, Шленськовий Михайло Хомич, площа земельної ділянки 2,5451 га, № ділянки
809, кількість паїв 1, Штельмах Домна Григорівна, площа земельної ділянки 2,0582
га, № ділянки 1258, кількість паїв 1, Штельмах Домна Григорівна, площа земельної
ділянки 2,0582 га, № ділянки 1259, кількість паїв 1, Юлінська Марія Степанівна, площа
земельної ділянки 2,3656 га, № ділянки 719, кількість паїв 1, Явтуховська Ганна Федорівна, площа земельної ділянки 0,5704 га, № ділянки 745, кількість паїв 1, Яковина
Наталка Іванівна, площа земельної ділянки 3,1799 га, № ділянки 738, кількість паїв 1,
Миронова Марія Профирівна, площа земельної ділянки 2,0567 га, № ділянки 66, кількість паїв1.

Корсунь-Шевченківський районний суд Черкаської області повідомляє, що 16 червня
2016 року о 14 годині призначено до розгляду цивільну справу за позовом Коломоєць
Анатолія Павловича до Бочарової Світлани Володимирівни, за участю третіх осіб: відділ
Державної реєстрації актів цивільного стану Корсунь-Шевченківського РУЮ про визнання
батьківства та про внесення змін до актового запису про народження дитини даних про
батька.
Бочарова Світлана Володимирівна викликається в судове засідання як відповідачка.
Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки справу буде розглянуто у її відсутність.
При публікації оголошення про виклик до суду, відповідачка вважається повідомлена
про час і місце розгляду справи.
Адреса суду: вул. Гагаріна, 61/4, м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області.

Шевченківський районний суд м. Львова викликає відповідачів: Білозуб
Наталію Михайлівну, місце проживання: м. Львів-Брюховичі, вул. Гайова,
1, Коземчук Клавдію Сергіївну, місце проживання: Івано-Франківська обл.,
м. Снятин, вул. Виноградна, 29 «а», Витязя Андрія Михайловича, місце проживання: м. Львів, вул. Лінкольна, 37/80, Витязь Тетяну Степанівну, місце
проживання: м. Львів, вул. Замарстинівська, 22/8-а, Іванець Ореста Ігоровича, місце проживання: м. Львів, вул. Торф’яна, 13/14, Іванець Наталію
Михайлівну, місце проживання: м. Львів, вул. Ю.Липи, 45/6, Підлужного
Ореста Володимировича, місце проживання: Львівська обл., м. Трускавець,
вул. Стебницька, 88/1, Чопко-Погребняк Надію Стефанівну, місце проживання: м. Київ, пров. Хоревий, 4/40, Павлів Ореста Володимировича, Павлів
Оксану, місце проживання: м. Львів-Брюховичі, вул. Бічна-Бурденка, 6 «а»,
Гнатишина Остапа Романовича, місце проживання: м. Львів, вул. Переяславська, 20/4, у судове засідання, яке призначено на 06.06.2016 р. о 16.30
год. у цивільній справі № 466/5481/16-ц за позовом заступника прокурора
Львівської області в інтересах держави, яку представляє Міністерство інфраструктури України, від імені якого діє Державне територіально-галузеве
об’єднання (ДТГО) «Львівська залізниця» до Білозуб Н.М., Коземчук К.С.,
Витязя А.М., Витязь Т.С., Іванець О.І., Іванець Н.М., Підлужного О.М., ЧопкоПогребняк Н.С., Павліва О.В., Павлів О., Гнатишина О.Р., з участю третьої
особи: Відділу держземагентства у м. Львові, про визнання недійсним договорів купівлі-продажу земельних ділянок та витребування земельних ділянок з незаконного володіння.
Судове засідання щодо розгляду справи відбудеться в приміщенні Шевченківського районного суду м. Львова за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 12, поверх 4/21.
Неявка відповідачів у судове засідання без поважних причин або неповідомлення про причини неявки не буде перешкодою для розгляду справи.

Товарна біржа «Українська енергетична біржа»
проводить спеціалізований аукціон № 19(192)-1
з продажу скрапленого газу для потреб населення.
Аукціон відбудеться 31 травня 2016 року о 10:00 год. за адресою:
м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55.

Суддя Н.І. Кіхтенко

Втрачений Судновий білет

Втрачений Судновий білет

на судно з бортовим номером на земснаряд «3/С 400/20» з бортовим номером «УКИ-436-К», заУЗБ-1083-К, зареєстрований на
реєстрований на ім’я Нечипоренко
ім’я Шурда Олексій Григорович, Сергій Сергійович,

вважати недійсним.

вважати недійсним.

АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Суддя Ковальчук О. І.

Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ СПБТ (ДСТУ 40472001) загальним обсягом 540,000 т, ресурс червня 2016 р. Виробництво Тимофіївської УПВВ філії ГПУ «Полтавагазвидобування»: Позиція № 1: 15 лотів,
обсяг 1 лоту – 21 т, заг.обсяг – 315 т, транспортування автотранспортом. Газ
вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання
марки СПБТ(відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва Юліївського
ЦВНГК ГПУ «Шебелинкагазвидобування»: Позиція № 2: 9 лотів, обсяг 1 лоту –
25 т, заг.обсяг – 225 т, транспортування залізницею. Стартова ціна за 1 тонну
– 7 389,88 грн. в т.ч. ПДВ. За результатами аукціону переможці і продавець укладають двосторонні договори купівлі-продажу. Постачання скрапленого газу
здійснюється у червні 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 30
травня 2016 року о 18.00 год. Рахунки біржі: 1) № 26006500211904 в ПАТ «Креді
Агріколь Банк», МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819; 2) № 26001010105760 в
ПАТ «Вернум Банк», МФО 380689, код ЄДРПОУ 37027819. Для участі в аукціоні
покупці повинні укласти з біржею 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) 591-11-77, 234-79-90.
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.

Макарівський районний суд Київської області в цивільній справі №370207/15-ц за
позовом Артеменко Ніли Федорівни та інших до Кошеля В.М., Чижа М.І. , Бевза О.А.,
Нетудихата Л. І., Бурдейної Л.П., Іващенка А. В., Посника М.М., Смоланова О.Г., Павліченка О.М., треті особи без самостійних вимог: Реєстраційна служба Макарівського
районного управління юстиції Київської області. Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу — Шупеня Олександр Миколайович про визнання договорів купівлі-продажу земельних ділянок недійсними та скасування записів в реєстрі
прав власності на нерухоме майно про реєстрацію права власності, викликає у судове
засідання, яке відбудеться 27 травня 2016 року об 11 год. 00 хв. відповідача Бурдейну
Людмилу Петрівну, останнє відоме місце проживання: місто Київ, вулиця Довнар-Запольського-10, кв.7, відповідача Смоланова Олексія Геннадійовича, останнє відоме
місце проживання: місто Київ, вулиця Мате Залки, 4-Б, кв.123.
У разі неявки відповідачів у судове засідання справа буде розглянута за їх відсутності за наявними матеріалами справи. Судове засідання відбудеться в приміщенні
Макарівського районного суду Київської області за адресою: смт Макарів, вул. Д. РосСуддя М. Ю. Устимчук
товського, 35, кабінет №1.

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа №761/34865/15-ц за позовом Степового Руслана Анатолійовича до Воронцової Катерини Андріївни про
відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок
дорожньо-транспортної пригоди. Розгляд зазначеної справи призначено на 30.05.2016 р. о 09:00 год. в Шевченківському районному суді
м. Києва (м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-а, каб. 304), у зв’язку з чим
суд викликає Воронцову Катерину Андріївну (останнє відоме місце
проживання: 01054, м. Київ, вул. Гоголівська, 11) на вказану дату в судове засідання як відповідача.
Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки справа буде розглядатися за наявними у справі доказами.
Суддя В. М. Маліновська

СП "Бориславська
35
нафтова
компанія"
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Нафта знаходиться на зберіганні
у ПАТ "НПК-Галичина" (Ресурс
травня 2016 p.)
По трубопроводу ПАТ "УН" з
подальшим відвантаженням по
залізниці зі ст.Прилуки (Ресурс
червня 2016 p.)
По трубопроводу ПАТ "УН" з
подальшим відвантаженням по
залізниці зі ст.Прилуки (Ресурс
червня 2016 p.)
По трубопроводу ПАТ "УН" з
подальшим відвантаженням по
залізниці зі ст.Прилуки (Ресурс
червня 2016 p.)

1 000

1

8 145,07

9 774,08

9 774 080,00

1 000

9 774 080,00

ПАТ "Укрнафта"
36 НГВУ"Чернігівнаф
тогаз" СД №35/4

8 950

1

8 145,07

9 774,08

87 478 016,00

8 950

87 478 016,00

ПАТ "Укрнафта"
37 НГВУ"Чернігівнаф
тогаз" СД №35/4

5 550

1

8 145,07

9 774,08

54 246 144,00

5 550

54 246 144,00

ПАТ "Укрнафта"
38 НГВУ"Чернігівнаф
тогаз" СД №35/4

2 500

1

8 145,07

9 774,08

24 435 200,00

2 500

24 435 200,00

ПрАТ «Галс-К
39 Угода про спільну
діяльність»

400

1

8 145,07

9 774,08

3 909 632,00

400

3 909 632,00

По трубопроводу ПАТ "УТН"
(Ресурс червня 2016 p.)

ПрАТ «Галс-К
40 Угода про спільну
діяльність»

500

1

8 145,07

9 774,08

4 887 040,00

500

4 887 040,00

По трубопроводу ПАТ "УН"
з подальшим відвантаженням по
залізниці зі ст.Прилуки (Ресурс
червня 2016 p.)

Загальний обсяг, тонн: 142 007,543
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 1 387 993 085,89

1) Продавець проводить продаж нафти на умовах EXW-товарний парк НГВУ, ГПЗ.
ПАТ "Укрнафта" 2) Транспортування нафти магістральними трубопроводами ПАТ "Укртранснафта", забезпечує Покупець за окремими договорами
укладеними Покупцем з транспортними (транспортно-експедиційними) організаціями.
Запропонована для реалізації кількість нафти знаходиться на зберіганні у ПАТ "НПК-Галичина".

СП "Бориславська
нафтова
компанія"
ПАТ "Укрнафта"
НГВУ"Чернігівнафтогаз"
СД №35/4
ПрАТ «Галс-К
Угода про спільну
діяльність»

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

Обсяги газового конденсату та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

Поз.

1

Продавець

ПАТ "Укрнафта"

Обсяг, що
Cтартова
Стартова ціна Стартова ціна
Загальна
міститься в К-сть лотів,
вартість одного Загальний
за 1 тонну (без за 1 тонну (з
вартість, грн.(з
одному лоті, одиниць
лоту, грн (з обсяг, тонн
ПДВ), грн.
ПДВ), грн.
ПДВ)
тонн
ПДВ)

Видобуток

НГВУ "Полтаванафтогаз"

1 000

1

8 902,79

10 683,35

10 683 350,00

1 000

Умови транспортування

по трубопроводу:філії "ПМН" ПАТ
"Укртранснафта" знах.ТП ЦППН і Г
10 683 350,00
НГВУ "Полтаванафтогаз" (Ресурс
червня 2016 p.)

Загальний обсяг, тонн: 1 000,00
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 10 683 350,00

ПАТ "Укрнафта"

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

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 30.05.2016 р, за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1.
Довідки за телефоном: (044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Печерський районний суд м. Києва повідомляє, що судове засідання у справі за позовом Дмитрик Юрія Сергійовича до Товариства з обмеженою відповідальністю
«УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», за участі третьої особи: відділу
державної виконавчої служби Деснянського районного
управління юстиції про відшкодування вартості втраченого
майна, що було арештовано та передано для реалізації на
прилюдних торгах в рамках виконавчого провадження,
яке призначено на 01.06.2016 року о 12 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, 01601, вул. Хрещатик, 42-А, каб. 12 (головуючий суддя Цокол Л.І.).
В разі неявки в судове засідання відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРСПЕЦТОРГ
ГРУПП», який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул.
Панаса Мирного, 11, 01011, справа буде розглянута за їх
відсутності відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Бучацький районний суд Тернопільської області викликає в судове засідання як відповідачку Наконечну Наталію Василівну, місце перебування якої невідоме,
останнє місце проживання: с. Соколів Бучацького району
Тернопільської області, по справі за позовом Жирук
Марії Степанівни до Наконечної Наталії Василівни про визнання особи такою, що втратила право на користування
житлом.
Розгляд справи призначено на 11 год. 00 хв. 10 червня
2016 року в приміщенні Бучацького районного суду Тернопільської області за адресою: м. Бучач, вул. Міцкевича,
11. Явка до суду обов’язкова. Відповідачці пропонується
надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі
неявки відповідачка повинна повідомити суд про причини.
В разі неявки без поважної причини справу буде розглянуто у її відсутності згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК України
за наявними в ній доказами.

Суддя Л.І. Цокол

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського,
2) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Кошелева Сергія Геннадійовича про
стягнення заборгованості.
Відповідач у справі Кошелев Сергій Геннадійович,
останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Горлівка, вул. Димитрова, буд. 48а, кв. 25,
викликається на 11 годину 00 хвилин 31 травня 2016
року до суду для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у його відсутність.
Суддя В. Б. Федорончук
Суддя Носовська Л. О.

Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська (адреса суду: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Петровського, 166, 2 поверх, кабінет № 13)
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Безцінного Олександра Вікторовича про стягнення заборгованості.
Відповідач по справі № 209/720/16-ц - Безцінний Олександр Вікторович, останнє відоме місце реєстрації: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Харківська,
5-81, викликається до суду о 10 год. 00 хв. 06 червня 2016
року для участі у розгляді справи по суті.
Відповідно до ч.9 ст.74 ЦПК України, з опублікуванням
оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
проти позову та докази на їх підтвердження. У випадку неявки відповідача в судове засідання та неповідомлення
суду про поважну причину неявки позов буде розглянутий
за його відсутності за наявними у справі доказами.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться кримінальне провадження № 426/14/16-к
стосовно Бородіна Сергія Олексійовича, 15.01.1968 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого
ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здійснювалось спеціальне
досудове розслідування в порядку, передбаченому ст.297-1
КПК України. Обвинувачений Бородін С.О. зареєстрований та
проживає за адресою: м. Луганськ, кв. Степний, 1/149.
На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський
районний суд Луганської області викликає Бородіна Сергія
Олексійовича у підготовче судове засідання, яке відбудеться
06 червня 2016 року о 09.30 год. в залі судових засідань Сватівського районного суду Луганської області, що розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя
Перемоги, 34.
Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Пчолкіна С.А., суддів Половинка В.О., Гашинського М.А.

Краматорський міський суд Донецької області
(84000, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за позовною заявою ПАТ «Укрсоцбанк» до Маслова Степана
Юрійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором. На судове засідання по справі, яке
призначено на 07 червня 2016 року на 08.30 годину
(каб. № 26), викликається як відповідач Маслов Степан Юрійович, 27.01.1983 року народження, уродженець м. Макіївки Донецької області, останнє місце
мешкання: Донецька область, м. Макіївка, вул. Середи, б. 2, кв. 28. Відповідачу пропонується надати
до вищевказаної дати письмові заперечення щодо
позову та посилання на докази, якими він обґрунтовує. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута у його відсутність.
Суддя Замкова Я.В.
Суддя Лутай А.М.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Данько Вікторії Олексіївни та Данька Ігоря В’ячеславовича про стягнення заборгованості.
Відповідачі у справі: Данько Вікторія Олексіївна,
останнє відоме місце проживання: Донецька область,
м. Горлівка, вул. Шпагіна, буд. 33, Данько Ігор В’ячеславович, останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Горлівка, вул. Шпагіна, буд. 33, викликаються
на 11 годину 30 хвилин 31 травня 2016 року до суду для
участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі
повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у їхню відсутність.

Суддя Носовська Л. О.

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського,
2) розглядається цивільна справа за позовом Кредитної спілки «Залоговое Агенство» до Матроса Валерія Олександровича про стягнення заборгованості.
Відповідач по справі Матрос Валерій Олександрович (останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Горлівка, вулиця Зініна, будинок 65)
викликається на 1 червня 2016 року на 09 годину 00
хвилин до судді Кривошеєва Д.А. 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 С.А. Пчолкін
Суддя Д.А. Кривошеєв

Тлумацький районний суд Івано-Франківської області викликає в судове засідання як відповідача
Олексина Андрія Петровича, 26.08.1980 р.н., останнє
відоме місце проживання: вул. Перемоги, 1, с. Бортники, Тлумацький район, Івано-Франківська область, по справі № 353/301/16-ц за позовом ТзОВ
«ОТП Факторинг Україна» до Олексина А.П. про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Тлумацького районного суду Івано-Франківської області
за адресою: Івано-Франківська область, м. Тлумач,
вул. Винниченка, 14а, 01 червня 2016 року о 08 год.
30 хв.
Неявка в судове засідання без поважних причин
або неповідомлення про причини неявки не є перешкодою для розгляду справи.
Суддя У.Ю. Луковкіна

Голосіївський районний суд м. Києва викликає як відповідачів Приватного акціонерного товариства «Страхова
компанія «Лафорт», Юрченка Валерія Афанасовича по цивільній справі за позовом Журавського Віктора Івановича
до Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лафорт», Юрченка Валерія Афанасовича про стягнення матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок
ДТП.
Остання відома адреса місцезнаходження відповідача
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія
«Лафорт»: вул. Довнар-Запольського, 9/10, м. Київ, 04050.
Остання відома адреса місцезнаходження відповідача
Юрченка Валерія Афанасовича: вул. Ветеранів, 119-А (п/б),
м. Апостолове, Дніпропетровська обл.
Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, буд. 14а, каб. № 15, 21 липня 2016 року о 09 год. 30 хв.
В разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без участі відповідачів.

Рокитнянський районний суд Київської області викликає у судове засідання Окладну Аннаду Євгеніївну, зареєстроване у встановленому порядку місце
проживання (перебування) якої: с. Ромашки Рокитнянського району Київської області, вул. Набережна,
53, як відповідача у справі № 375/373/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості, розгляд якої
відбудеться о 15.30 годині 19.07.2016 року, а також
у справі № 375/374/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» про стягнення
заборгованості, розгляд якої відбудеться о 16.30 годині 19.07.2016 року у приміщенні Рокитнянського
райсуду Київської області за адресою: 09600, вул. Заводська, 11, смт Рокитне Київської області, тел./факс
0456251339.
Суддя А.В. Новак
Суддя О.В. Литвин

У Подільському районному суді м. Києва 30 червня 2016 року об 11 год. 30 хв. під головуванням
судді Богінкевич С.М. буде розглядатись цивільна
справа за позовом Кредитної спілки «Істок» до Молочного Сергія Івановича, Войницького Валерія Миколайовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.
Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) у судове засідання обов’язкова.
Суддя Богінкевич С. М.

Гайворонський районний суд Кіровоградської області
повідомляє, що 27 травня 2016 року о 08 годині 30 хвилин в приміщенні суду за адресою: Кіровоградська область, м. Гайворон, вул. Воровського, 3, каб. № 5 (суддя
Поліщук В.В.) відбудеться слухання цивільної справи
№ 385/468/16-ц, 2/385/230/16 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Поліщук Тетяни Семенівни про стягнення
заборгованості. В судове засідання викликається відповідач Поліщук Тетяна Семенівна. В разі неявки в судове
засідання відповідача справа буде розглянута за її відсутності за наявними доказами. Одночасно суд роз’яснює відповідачу її обов’язок повідомити суд про причини
неявки у судове засідання.

Біловодський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача по справі
за позовом ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-Банк»
про стягнення заборгованості, яке відбудеться
14.06.2016 року о 16.45 год., Головинського Олександра Вікторовича, 27.08.1971 р.н., останнє відоме
зареєстроване місце проживання (перебування): Луганська обл., смт Станично-Луганське.
Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ,
вул. Комсомольська, 30. У разі неявки справу буде
розглянуто без вашої участі на підставі Глави 8 ЦПК
України.
Суддя Г. В. Булгакова

Лебединський районний суд Сумської області, що
знаходиться за адресою: м. Лебедин Сумської області, вул. Петропавлівська, 2, каб. № 25, запрошує
в судове засідання о 09 год. 00 хв. 27 травня 2016
року Половян Наталю Сергіївну, 09.08.1995 р.н., відповідачку в справі за позовом Сокул Марії Миколаївни до Половян Наталі Сергіївни про визнання
особи такою, що втратила право на користування
житловим приміщенням. У разі неявки відповідачки
без поважних причин, справа буде розглянута в її
відсутність за наявними в ній матеріалами.
Суддя А. О. Гура

Подільський районний суд м. Києва повідомляє
Чернозуб Олену Василівну, яка зареєстрована за адресою: м. Київ, пр-т Гонгадзе, 18 ж, кв. 6, що судове
засідання по справі 758/2715/16-ц за позовом Туре
Нфалі Мамуду до Чернозуб Олени Василівни про розірвання шлюбу, відбудеться 10 червня 2016 р. о 09
год. 00 хв. у приміщенні суду (м. Київ, вул. Хорива,
21, каб. № 8) під головуванням судді Зарицької Ю.Л.
Ваша явка або явка вашого представника обов’язкова. В разі вашої неявки буде постановлено рішення.
Суддя Зарицька Ю. Л.

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область,
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає 3веряченка Дмитра Олександровича як відповідача в судове засідання по цивільній справі № 426/2526/16-ц
за позовом ПАТ «Акціонерний Банк «Експрес-Банк»
до Зверяченка Дмитра Олександровича про стягнення заборгованості, що відбудеться 1 червня 2016
року о 17.00 год.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст.
169 ЦПК України.
Суддя А. С. Река

Дубровицьким районним судом Рівненської області
03 березня 2016 року без відповідача розглянуто цивільну справу № 560/1686/15 за позовом Виконавчого
комітету Дубровицької міської ради до Конончука Геннадія Георгійовича, Конончук Людмили Миколаївни про
визнання особи такою, що втратила право користування
жилим приміщенням і зняття з реєстраційного обліку.
Даним рішенням позов Виконавчого комітету Дубровицької міської ради було задоволено. З повним текстом
рішення відповідач Конончук Людмила Миколаївна
може ознайомитися, звернувшись до канцелярії Дубровицького районного суду за адресою: м. Дубровиця, вул.
Воробинська, буд. 22 Рівненської області.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл. повідомляє, що цивільна справа № 2/243/2076/2016 за позовом ПАТ «ВБР» до Алієвої Любові Вікторівни, Алієва Олега
Хаганієвича про стягнення заборгованості за кредитним
договором призначена до розгляду на 27.05.2016 р. о
08.00 годині, резервна дата слухання справи 01.06.2016 р.
о 08.20 годині за адресою суду: м. Слов’янськ Донецької
обл., вул. Добровольського, 2 (2 поверх).
Явка відповідачів Алієвої Любові Вікторівни, мешкаючої:
м. Горлівка Донецької обл., вул. Пушкінська, 53/35, Алієва
Олега Хаганієвича, мешкаючого: Донецька обл., п. Кирово,
вул. Юності, 18/45 – є обов’язковою.
При собі мати паспорт.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Філімонова Лева Аркадійовича, 08.07.1986 р.н., місце реєстрації якого по м. Києву та Київській області не встановлено,
останнє відоме місце проживання: м. Севастополь, вул.
Володарського, 23, кв. 5, як відповідача по цивільній
справі за позовом ПАТ «Актабанк» до Філімонова Лева
Аркадійовича про стягнення заборгованості, яке відбудеться під головуванням судді Коренюк А.М. о 14 год.
00 хв. 30 червня 2016 року за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 14, зал. 27.
З опублікуванням оголошення відповідач Філімонов
Лев Аркадійович вважається повідомлений про час та
місце розгляду справи.

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє,
що розгляд цивільної справи за позовною заявою Стрюкова І.О. Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ КБ «Надра» до
Мендусь Валентини Валеріївни про стягнення заборгованості, призначено на 04 серпня 2016 р. о 10.30 год. в
приміщенні суду (03113, м. Київ, вул. Шутова, 1, каб. 20)
під головуванням судді Демидовської А.І.
У судове засідання викликається як відповідачка Мендусь Валентина Валеріївна.
В разі вашої неявки, справу буде розглянуто у вашу
відсутність.

Суддя Сидоренко З.С.

Суддя Руденко Л.М.

Суддя А.М. Коренюк

Суддя А.І. Демидовська

Марківський районний суд Луганської області викликає як відповідача Фесенка Ігоря Вікторовича на
судове засідання для розгляду цивільної справи за
позовом Фесенко Лариси Михайлівни до Фесенка
Ігоря Вікторовича про розірвання шлюбу.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Марківського районного суду Луганської області
10.06.2016 р. о 09.30 год. за адресою: смт Марківка,
пл. Соборна, буд. 31 Луганської області.
У разі неявки в судове засідання суд розглядатиме
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя А.Е. Дідоренко

Біловодський районний суд Луганської області викликає у судове засідання як відповідача по справі за позовом Грановського Геннадія Павловича про розірвання
шлюбу, яке відбудеться 14.06.2016 року о 08.00:
Грановську Марину Олександрівну, 11.07.1967 р.н.,
останнє відоме зареєстроване місце проживання (перебування): Луганська обл., м. Свердловськ.
Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, вул.
Комсомольська, 30. У разі неявки справу буде розглянуто без вашої участі на підставі Глави 8 ЦПК України.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходиться цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк»
до Закурдаєва Віктора Сергійовича про стягнення заборгованості.
Суд викликає як відповідача Закурдаєва Віктора Сергійовича в судове засідання, яке відбудеться 03.06.16
року о 09.00 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 506. Суддя Ревуцький
С.І. тел. (код 06153) 3-51-09. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки справа буде розглянута за наявними
матеріалами в заочному порядку.

Суддя В.В. Поліщук

Суддя Г.В. Булгакова

Баранівський районний суд Житомирської області
(12700, м. Баранівка, вул. Першотравенська, 30) розглядає цивільну справу № 273/1878/15-ц, за позовом
ТзОВ «ОТП Факторинг Україна» до Погосян Марини
Миколаївни про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідачка Погосян Марина Миколаївна, зареєстроване місце проживання якої
невідоме, викликається на 09 годину 30 хвилину 23
червня 2016 року до Баранівського районного суду
Житомирської області, зал № 1, для участі у розгляді
справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідачка повинна повідомити суд про причину
неявки, інакше справа буде розглянута у її відсутність.
Суддя О.В. Васильчук

Марківський районний суд Луганської області викликає відповідача Управління комунальної власності Луганської міської ради на судове засідання для розгляду
цивільної справи за позовом Чевердака Юрія Васильовича до Управління комунальної власності Луганської
міської ради про визнання права власності в порядку
спадкування. Судове засідання відбудеться в приміщенні
Марківського районного суду Луганської області
10.06.2016 р. о 09.00 год. за адресою: смт Марківка, пл.
Соборна, буд. 31 Луганської області. У разі неявки в судове засідання суд розглядатиме справу без вашої участі
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) від
16 травня 2016 року № 743 уповноваженою особою
Фонду на ліквідацію АТ «БАНК ВЕЛЕС» розпочато
задоволення вимог кредиторів третьої черги, відповідно до частини шостої статті 12 Закону України
«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
Виплати здійснюються в безготівковій формі
шляхом перерахування коштів на рахунок кредитора
і до повного погашення заборгованості.
Довідкова інформація за номером АТ «БАНК
Суддя В. М. Шкиря ВЕЛЕС»: (044) 593-90-79.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає як відповідачку Супрунову Наталію Леонідівну, 17.09.1956 р.н., в судове засідання, яке призначене на 15.30 годину 13 червня 2016 року для
розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Супрунової Наталії Леонідівни про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке
відбудеться за адресою: вул. Центральна, 26а, смт
Куйбишеве, Куйбишевського району Запорізької області.
Суддя С.І. Ревуцький
Суддя Мальований В.О.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
ПОВІСТКА
ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Бахур Олександр Григорович,
20.05.1970 р.н., що проживає за адресою: АР Крим
м. Севастополь, вул. Надії Крайової, 16а, кв. 73 відповідно до вимог статей 133, 135 КПК України, Вам
необхідно з’явитися 27.05.2016 року до військової
прокуратури Вінницького гарнізону за адресою: м.
Вінниця, вул. Стрілецька, 105 (телефон 0432-61-2357), для проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні № 42016020420000057 за
підозрою Вас у вчиненні злочину, передбаченого ч.
1 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА
ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Стоцький Олексій Аркадійович,
25.06.1977 р.н., що проживає за адресою: АР Крим
м. Севастополь, вул. Корчагина, 30, кв. 124 відповідно до вимог статей 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 27.05.2016 року до військової
прокуратури Вінницького гарнізону за адресою:
м. Вінниця, вул. Стрілецька, 105 (телефон 0432-6123-57), для проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні № 42016020420000058 за
підозрою Вас у вчиненні злочину, передбаченого ч.
1 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА
ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Матвієнко Андрій Вікторович,
18.08.1974 р.н., що проживає за адресою: АР Крим
м. Євпаторія, пр. Перемоги, буд. 55а, кв. 64 відповідно до вимог статей 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 27.05.2016 року до військової
прокуратури Вінницького гарнізону за адресою: м.
Вінниця, вул. Стрілецька, 105 (телефон 0432-61-2357), для проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні № 42016020420000053 за
підозрою Вас у вчиненні злочину, передбаченого ч.
1 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА
ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Ломака Олександр Анатолійович,
17.05.1972 р.н., що проживає за адресою: АР Крим
м. Євпаторія, пр. Перемоги, буд. 55а, кв. 72 відповідно до вимог статей 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 27.05.2016 року до військової
прокуратури Вінницького гарнізону за адресою: м.
Вінниця, вул. Стрілецька, 105 (телефон 0432-61-2357), для проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні № 42016020420000054 за
підозрою Вас у вчиненні злочину, передбаченого ч.
1 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА
ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Попович Сергій Геннадійович,
20.08.1974 р.н., що проживає за адресою: АР Крим
м. Євпаторія, пр. Перемоги, буд. 55а, кв. 71 відповідно до вимог статей 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 27.05.2016 року до військової
прокуратури Вінницького гарнізону за адресою: м.
Вінниця, вул. Стрілецька, 105 (телефон 0432-61-2357), для проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні № 42016020420000055 за
підозрою Вас у вчиненні злочину, передбаченого ч.
1 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА
ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Когутенко Сергій Павлович,
12.11.1975 р.н., що проживає за адресою: АР Крим
м. Євпаторія, пр. Перемоги, буд. 55а, кв. 56 відповідно до вимог статей 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 27.05.2016 року до військової
прокуратури Вінницького гарнізону за адресою: м.
Вінниця, вул. Стрілецька, 105 (телефон 0432-61-2357), для проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні № 42016020420000056 за
підозрою Вас у вчиненні злочину, передбаченого ч.
1 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА
ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Марасанов Юрій Володимирович,
19.04.1980 р.н., що проживає за адресою: АР Крим
м. Євпаторія, вул. 5 Авіагородок, буд. 30, відповідно
до вимог статей 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 27.05.2016 року до військової прокуратури Вінницького гарнізону за адресою: м.
Вінниця, вул. Стрілецька, 105 (телефон 0432-61-2357), для проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні № 42016020420000059 за
підозрою Вас у вчиненні злочину, передбаченого ч.
1 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА
ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Толмачов Євген Вікторович,
15.01.1974 р.н., що проживає за адресою: АР Крим
м. Євпаторія, пр. Перемоги, буд. 55а, кв. 21 відповідно до вимог статей 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 27.05.2016 року до військової
прокуратури Вінницького гарнізону за адресою: м.
Вінниця, вул. Стрілецька, 105 (телефон 0432-61-2357), для проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні № 42016020420000059 за
підозрою Вас у вчиненні злочину, передбаченого ч.
1 ст. 111 КК України.

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, м.
Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Борщова Сергія Юрійовича як відповідача в судове засідання по цивільній справі № 426/114/16-ц за
позовом Борщової Наталії Василівни до Борщова
Сергія Юрійовича про визнання майна спільною сумісною власністю подружжя, визнання права власності на майно на 1 червня 2016 року о 16.00 годині.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст.
169 ЦПК України.
Суддя Л. М. Осіпенко

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, м.
Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Ленінську районну в місті Луганську Раду як відповідача
в судове засідання по цивільній справі №
426/3327/16-ц за позовом Косовського Олександра
Казимировича до Ленінської районної у м. Луганську
ради про встановлення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини на 1 червня
2016 року о 09.20 годині.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст.
169 ЦПК України.
Суддя Л. М. Осіпенко

Старобільський районний суд Луганської області
викликає відповідача по цивільній справі за провадж.
2/431/456/16, Титаренко Ірину Юріївну, яка мешкає за
адресою: Луганська область, м. Антрацит, вул. Ткаленко, буд. 11, кв. 112, у судове засідання по цивільній
справі за позовом Титаренка Дмитра Сергійовича до
Титаренко Ірини Юріївни про розірвання шлюбу.
Судове засідання відбудеться 1 червня 2016 року о
09 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-а, судова зала №4. У разі неявки на вказане судове
засідання, суд розглядатиме справу без вашої участі
на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя В. О. Озеров

Новоайдарський районний суд викликає Кондратова
Віктора Миколайовича, який проживає за адресою:
пров. Спортивний, буд. 14, м. Стаханов Луганської області, як відповідача в судове засідання з цивільної
справи № 419/1219/16-ц за позовом Скубак Ольги Володимирівни до Приватного підприємця Кондратова Віктора Миколайовича про розірвання трудового договору
та зняття з реєстрації, третя особа: Новоайдарський районний центр зайнятості, що відбудеться 1 червня 2016
року о 14.00 годині в приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Новоайдар, вул. Миру, 38.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169
Суддя О. М. Іванова
ЦПК України.

Старобільський районний суд Луганської області доводить до відома Сафронова Євгена Олександровича, який
мешкає за адресою: Луганська область, м. Антрацит, вул.
Петровського, буд. 136, кв. 67, що по цивільній справі
2/431/197/16р за позовом Сафронової І.М. про розірвання
шлюбу, 4 квітня 2016 року винесено заочне рішення, яким
позовні вимоги задоволено в повному обсязі.
Сторони можуть оскаржити заочне рішення в апеляційному порядку до Апеляційного суду Луганської області через
Старобільський районний суд шляхом подачі апеляційної
скарги протягом десяти днів з дня його розміщення в газеті.
Додатково повідомляємо, що з текстом рішення ви можете ознайомитись в Єдиному державному реєстрі судових
рішень.

Троїцький районний суд Луганської області викликає
як відповідача у судове засідання Казачкову Ларису Петрівну по справі № 433/664/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» до Казачкової Лариси Петрівни про стягнення заборгованості.
Засідання відбудеться 03 червня 2016 року о 14 год.
30 хв. за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул.
1-го Травня, 5а.
У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відповідача у судове засідання Мамедову
Інну Вячеславівну по справі № 433/674/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» до Мамедової Інни Вячеславівни про
стягнення заборгованості.
Засідання відбудеться 03 червня 2016 року о 14
год. 20 хв. за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5 а.
У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Крівоклякіна Н.В.
Суддя Крівоклякіна Н.В.

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відповідача у судове засідання Індик Віталія Миколайовича по справі № 433/673/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства КБ
«ПриватБанк» до Індик Віталія Миколайовича про
стягнення заборгованості.
Засідання відбудеться 03 червня 2016 року о 14
год. 00 хв. за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.
У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Крівоклякіна Н.В.

Суддя Колядов В. Ю.
У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходиться цивільна справа за №
310/2115/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства. комерційний банк «Приватбанк» до Шиянова Володимира Миколайовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Судовий розгляд справи призначено
на 01 червня 2016 року о 13 год. 00 хв. в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою. Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 409 Суддя
Парій О.В. тел. (код 06153) 4-70-63.
Суд викликає Шиянова Володимира Миколайовича як
відповідача. Явка до суду обов’язкова. 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) 09 червня 2016 року
о 15 годині 00 хвилин буде розглядатися цивільна
справа за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Петрова
Валерія Павловича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.
В судове засідання викликається як відповідач
Петров В.П. У разі неявки відповідача справа буде
розглянута за наявними у справі матеріалами.
Суддя О.В. Парій
Суддя І.П. Прінь

Біловодський районний суд Луганської області викликає у судове засідання як відповідача по справі за позовом Буличової Віри Вікторівни про визначення
додаткового строку для подання заяви про прийняття
спадщини, яке відбудеться 30.05.2016 року о 08.00:
- Свердловська міська Рада, останнє відоме зареєстроване місце проживання (перебування) - Луганська
обл., м. Свердловськ.
Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, вул.
Комсомольська, 30. У разі неявки справу буде розглянуто без вашої участі на підставі Глави 8 ЦПК України.

Суддя Г.В. Булгакова

Бердянським міськрайонним судом Запорізької
області (суддя Прінь І.П., за адресою: м. Бердянськ,
вул. Комунарів, 64, каб. № 302) 09 червня 2016 року
о 14 годині 00 хвилин буде розглядатися цивільна
справа за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Климова
Андрія Геннадійовича про стягнення заборгованості
за кредитним договором.
В судове засідання викликається як відповідач
Климов А.Г. У разі неявки відповідача справа буде
розглянута за наявними у справі матеріалами.
Суддя І.П. Прінь

Краснопільським районним судом Сумської області викликається до суду:
- Ситнік Олена Анатоліївна (останнє відоме місце
проживання: 42410, Сумська обл., Краснополільський р-н., с. Миропілля, вул. Павлова, буд. 2) на 10
годин 00 хвилин 03.06.2016 р. для участі у розгляді
справи № 578/377/16-ц по суті за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Суддя Косар А.І.

Апеляційний суд Львівської області викликає в судове засідання Біду Ореста Богдановича для участі
у розгляді апеляційної скарги Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» на
заочне рішення Франківського районного суду м.
Львова від 09 лютого 2016 року.
Судове засідання відбудеться 14 липня 2016 року
о 10 год. 00 хв. в приміщенні Апеляційного суду
Львівської області за адресою: 79008, м. Львів,
площа Соборна, 7.
Дане оголошення вважати належним повідомленням.
Суддя Переверзева Л.І.
Суддя Гриновець Б.М.

Солом’янський районний суд міста Києва (м. Київ,
вул. М. Кривоноса, 25, каб. 29) викликає на
05.09.2016 р. на 10 год. 30 хв. Коваля Дмитра Івановича як відповідача у цивільній справі №
760/41260/16-ц (№ 2-3020/16) за позовом Іванушкін
Вадим Геннадійович до Коваля Дмитра Івановича
про повернення боргу.
У разі неявки справу буде розглянуто за відсутності відповідача.
Суддя Коробенко С.В.

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до:
Тарасюк Надія Миколаївна про стягнення заборгованості, яка проживає за адресою: Донецька обл., м. Макіївка, 2-й Мікрорайон, буд. 5, кв. 21 викликається на 31
травня 2016 року о 08-30 годині, до суду, каб. № 7, для
участі у розгляді справ по суті (№ 2/234/3074/16).
Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачка повинна повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у її відсутність.

Деснянський районний суд м. Києва повідомляє,
що 21.06.2016 року о 16.00 год. буде розглядатись
цивільна справа за позовом Пилипенка Андрія Юрійовича до Пилипенко Інни Вікторівни, треті особи:
Деснянський районний відділ ГУ ДМС України в м.
Києві, Пилипенко О.Ю., про визнання особи такою,
що втратила право користування житловим приміщенням. Пилипенко Інна Вікторівна викликається в
судове засідання як відповідачка. В разі неявки відповідачки, справа буде розглянута у її відсутність.
Адреса суду: м. Київ, пр. Маяковського, 5-в, каб. 38.
Суддя Т. Л. Панова
Суддя О. В. Журавська

Дружківський міський суд Донецької області викликає відповідача Калініна Руслана Валерійовича,
22.05.1986 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька обл., м. Ясинувата, кв-л Молодіжний, 6-27, по
справі за позовом ПАТ «Акціонерний банк «ЕкспресБанк» до Калініна Руслана Валерійовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором, у судове засідання, яке відбудеться 27 травня 2016 р. о 10.00 год. у
приміщенні суду за адресою: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45. У разі неявки в судове засідання,
суд розглядатиме справу у відсутності відповідача за наявними в ній доказами.

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, м.
Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Добріну Тетяну Валеріївну, як відповідача в судове засідання по цивільній справі № 426/6754/15-ц за
позовом ПАТ АТ «Укрексімбанк» до Добріної Тетяни
Валеріївни, третя особа - ТОВ «Валеас», про стягнення заборгованості, що відбудеться 30 травня
2016 року о 10.00 год.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст.
169 ЦПК України.
Суддя Л. М. Осіпенко

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області викликає як відповідача Туркумана Валентина Олександровича в судове засідання, яке
відбудеться 06.06.2016 року о 10.30 годині в приміщенні Білгород-Дністровського міськрайонного суду
за адресою: м. Білгород-Дністровський, вул. Військової Слави (Енгельса), 27 (зал судовик засідань
37), по цивільній справі 495/3326/16-ц за позовом
Туркуман Л.А. до Туркуман О.С., Туркуман В.О. про
виселення.
У разі неявки в судове засідання, справа може
бути розглянута у вашу відсутність.
Суддя О. Д. Гайда-Герасименко

Слов’янський міськрайонннй суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2)
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Мосікова Андрія Фатиховича про стягнення заборгованості. Відповідач у справі Мосіков Андрій
Фатихович, останнє відоме місце проживання: Донецька
область, м. Горлівка, вул. Українська, буд. 85, кв. 41,
викликається на 3 червня 2016 року о 08 годині 10 хвилин до суду, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жовтня), 4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Нікітіна Іллі Валерійовича про стягнення
заборгованості. Відповідач по справі Нікітін Ілля Валерійович (зареєстрований за адресою: 83101, Донецька
обл., м. Донецьк, вул. Іонова, 20-А/6), викликається на
13 червня 2016 року о 13.00 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 за його відсутності.

Суддя Чемодурова Н. О.

Суддя Н. В. Нємиш

Мелітопольський міськрайонний суд повідомляє відповідачку Репницьку Дар’ю Борисівну, 05.07.1983 року народження, останнє відоме місце проживання: Запорізька
область, м. Мелітополь, пр. Б.Хмельницького, буд. 5, кв.
47, що 2 червня 2016 року о 09.00 годині в приміщенні Мелітопольського міськрайонного суду за адресою: м. Мелітополь, вул. Шмідта, 11, буде слухатися цивільна справа
за позовом Репницького Дмитра Васильовича до Репницької Дар’ї Борисівни про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням.
З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачка
по справі Репницька Дар’я Борисівна вважається повідомленою про час та місце розгляду справи і у випадку неявки
справа підлягає розгляду за її відсутності.

Новопсковський районний суд Луганської області повідомляє Краснолуцьку міську раду Луганської області як
відповідача, що 11 квітня 2016 року в заочному порядку
було розглянуто цивільну справу ЄУ № 420/528/16-ц (провадження № 2/420/395/16) за позовом Сичової Юлії Вікторівни до Краснолуцької міської ради Луганської області
про продовження строків прийняття спадщини. Заочним
рішенням позовні вимоги Сичової Ю.В. задоволені в повному обсязі. З повним текстом заочного рішення відповідач (представник відповідача) — Краснолуцька міська
рада Луганської області може ознайомитися, звернувшись
до канцелярії Новопсковського районного суду Луганської
області за адресою: вул. Українська, 28, смт Новопсков Луганської області.

Суддя І. В. Урупа

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

Суддя В. В. Заботін
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«Шахтар» —
володар Кубка України

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ПЕРЕМОГА-ПРОЩАННЯ. Фінальний матч став останнім
Фото УНІАН

у кар’єрі Мірчі Луческу в цьому клубі
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

М

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 25 ТРАВНЯ
Oбласть

Луческу прищепив футболістам «Шахтаря» психологію переможців

больний сезон в Україні,
був багатим на моменти.
Як повідомляє сайт
ФФУ, команди за останній час добре вивчили одна одну. До того ж луганчани та «гірники» зустрічалися між собою в останньому турі чемпіонату,
провівши своєрідну репетицію кубкового фіналу. Тому часу на розвідку на «Арені Львів» «Зоря» та «Шахтар» вирішили не витрачати. Вже
до п’ятої хвилини команди Вернидуба та Луческу обмінялися небезпечними моментами. Спочатку Ракицький пробив зі штрафного поряд
із «дев’яткою», згодом
Микита Шевченко забрав м’яча після «пострілу» Срни, який завершував комбінацію Ісмаїлі —
Тайсон. А «Зоря» відповіла ударом-прострілом від
Любеновича. Каніболоцький зреагував.

Після такого швидкого початку команди взяли
невелику паузу, щоб вибухнути в середині тайму.
Почав Гордієнко, з ударом якого впорався Каніболоцький. Згодом Будківський пробив поряд зі
стійкою метрів із 12, а потім переграти Шевченка
не зумів Гладкий, до того ж форвард «Шахтаря»
опинився в офсайді. Впорався голкіпер «Зорі» і з
ударом Марлоса.
За такого перебігу подій усе міг вирішити один
вдалий епізод. І чергову свою нагоду «Шахтар»
не втратив: після розіграшу кутового м’яч потрапив до Тайсона, який
виконав навіс до центру
штрафного майданчика,
де Олександр Гладкий
головою переправив м’яч
у ворота. Майже одразу
міг забивати Марлос, але
Шевченко зреагував на
його удар.

У перерві Юрій Вернидуб кинув у бій свого джокера Андрія Тотовицького,
хет-трик якого приніс «Зорі» останню перемогу над
«Шахтарем». Однак знову забив «Шахтар» і знову — Олександр Гладкий.
Після флангового навісу Олександр Кучер, який
опинився на лінії воротарського майданчика луганчан, скинув м’яч на партнера, а форвад «гірників»,
витримавши паузу та обігравши двох захисників,
удруге у матчі переграв
Шевченка.
Програючи 0:2, «Зорі»
втрачати вже було нічого.
Рахунок змушував команду Юрія Вернидуба великими силами йти вперед,
оголюючи тили. «Шахтар»
же отримав змогу вести
свою улюблену гру — на
контратаках. Як наслідок,
ще кілька небезпечних моментів виникли поблизу
воріт Шевченка, який урятував свою команду після
ударів Срни й Тайсона. Міг
оформити хет-трик і Гладкий, проте не влучив у ціль
зі зручної позиції.
Треба віддати належне «Зорі», яка не здавалася до останніх секунд компенсованого часу, намагаючись забити бодай гол
престижу. Але «гірники» в
обороні діяли злагоджено
і впевнено. Втім, уже сам
вихід у фінал для амбітної
команди Юрія Вернидуба
треба оцінювати позитивно. Забий «Зоря» першою,
і результат міг бути іншим.
Та за будь-яких обставин
самобутня команда заслуговує подяки за сезон.

РЕКЛАМА

ірча Луческу очолив
«Шахтар» у травні 2004-го. За 12 років під
його керівництвом команда провела 573 матчі і здобула 22 трофеї. Містер, як
його називали в клубі, привів «гірників» до восьми
перемог у національному
чемпіонаті, шість разів під
його керівництвом донеччани ставали володарями
Кубка країни і сім разів —
Суперкубка України. Мірча Луческу — абсолютний
рекордсмен «Шахтаря» за
тривалістю перебування
на посаді головного тренера і за кількістю проведених матчів. Його вісім разів визнавали найкращим
тренером України, на його рахунку кілька десятків
клубних і українських рекордів. Найгучнішим до
сягненням на європейській
арені став тріумф в останньому в історії розіграші
Кубка УЄФА 2009 року.
Та все колись закінчується. Румунський фахівець на післяматчевій прес-конференції зазначив, що був коректним
до кінця чинності свого
контракту і не вів перемовин про своє майбутнє.
Нині він вільний тренер, а
це дає змогу «Шахтареві»
розпочата пошуки нового
наставника.
«Шахтареві» вже 80 років, я працював із клубом
12 з них. Хочу подякувати всім, хто був поряд усі
ці роки», — наголосив той,
хто назавжди залишиться окремою епохою в історії чинного володаря Кубка України.
Сам фінальний матч на
«Арені Львів», яким офіційно завершувався фут-

ТАБЛО «УК»
Кубок України. Фінал

Зоря — Шахтар — 0:2
Голи: Гладкий (42, 57)

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)
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Письменники
вшанували Кобзаря
Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
ДУХОВНІСТЬ. На традиційне Міжнародне Шевченківське літературно-мистецьке свято «В сім’ї вольній, новій» цього разу з’їха
лося майже 60 письменників. У Сумах вони зустрілися з учнями,
освітянами, бібліотекарями, шанувальниками творчості Кобзаря.
У Сумському вищому училищі культури і мистецтв імені
Д.Бортнянського, де відбулася офіційна частина урочистостей,
до його учасників з вітальними словами звернулися заступник
голови Сумської ОДА Іван Боршош, голова Національної спілки
письменників України Михайло Сидоржевський, лауреат Шевченківської премії письменник Петро Перебийніс та інші. Вони
говорили про велич і неперехідну цінність слова Кобзаря, вклад
письменників у популяризацію спадщини українського пророка.
Свято «В сім’ї вольній, новій» з початку 90-х років щороку
відбувається в різних областях України. Прийнявши торік естафету від Чернігівщини, цьогорічного травня сумчани передали
її Луганщині з побажанням, аби урочистості за рік святкували
на мирній землі сходу країни.

Конгрес приймала
Нова Каховка
Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
ТУРИЗМ. У комплексі «Казкова Діброва», що в Новій Каховці на Херсонщині, відбувся ІІІ Таврійський туристичний конгрес. У
заході взяли участь представники Новокаховської міської адміністрації, керівники баз «зеленого» туризму і закладів відпочинку,
науковці, експерти, інтернет-маркетологи, представники громадських об’єднань. Окремий блок пленарного засідання було присвячено Новій Каховці — серцю Таврійського об’єднання територіальних громад. Тож не менш цікавою була подорож містом: спочатку віртуальна, а потім — реальна. Із презентаціями про місто
та його окремі туристично привабливі об’єкти виступили заступник начальника КП «Агенція регіонального розвитку» Вячеслав
Костенюк, представник яхт-клубу Мaxim Marine Ірина Дем’яненко.
Начальник відділу зв’язків з громадськістю та ЗМІ ПАТ «ДМК Таврія» Олена Іщенко представила захопливий захід «Спробуй Таврію на смак, або «Таврія»: мистецтво створення досконалості».
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