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Повоєнний стрес для родини
АКТУАЛЬНО. Як подолати проблему насильства в сім’ях учасників АТО?

Ольга ПРОКОПЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

Насильство в сім’ях учас-
ників АТО: реальна про-

блема чи некоректне запитан-
ня? Центр інформації про пра-
ва людини за підтримки Укра-
їнського жіночого фонду, орга-
нізувавши дискусію на цю те-

му, вирішив винести на широке 
обговорення досить делікатне, а 
почасти, як вважають у нашо-
му суспільстві, приватне питан-
ня. Щоб розглянути його з різ-
них боків, запросили до діало-
гу представників Національної 
поліції, юристів «гарячої лінії» 
Міжнародного правозахисного 
центру «Ла Страда — Україна», 

які надають юридичну допомогу 
особам, що опинилися в неком-
фортній ситуації, а також де-
мобілізованих бійців. Воєнні дії 
стали чинником, який загострив 
проблему насилля в родині.

За словами Анни Саєнко, 
юриста Міжнародного право-
захисного центру «Ла Страда 
— Україна», за півроку на На-

ціональну «гарячу лінію» із за-
побігання домашньому насиль-
ству, торгівлі людьми та ген-
дерній дискримінації надійшло 
16 685 дзвінків. З них 93,1% сто-
суються запобігання домаш-
ньому насильству. У базі даних 
виокремлено сегмент дзвінків, 
пов’язаних з поведінкою учас-
ників АТО у мирному жит-

ті. Таких звернень зареєстро-
вано менш як 1%. Здавалося б, 
цифра невелика. Але якщо по-
дивитись розбивку за темати-
кою, з’ясуємо, що кожне п’яте 
з них — прохання про допомогу 
в подоланні насильства 
в сім’ях учасників АТО. 
Звертаються, до речі, 
жінки і чоловіки. 

Віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ про підготовку підґрунтя для роботи 
Фонду енергоефективності 
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Не провокуйте лиха
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Цими днями в багатьох областях Украї-

ни утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки, по-
відомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. За про-
гнозами синоптиків, цього тижня в Дніпропетровській, Харків-
ській, Луганській, Житомирській, Київській, Львівській, Волин-
ській, Рівненській, Тернопільській областях утримається суха, 
спекотна погода.

«Випалювання сухостою на сільгоспугіддях, необережне по-
водження з вогнем, непогашений сірник чи недопалок можуть 
стати причиною масштабних пожеж, вогонь від яких здатен пе-
рекинутися на розташовані поряд приватні будинки, знищити 
лінії електромереж, газо- та нафтопроводи, лісові насаджен-
ня», — застерігає УНІАН з посиланням на ДСНС.

Рятувальники також нагадують громадянам, що важливим є 
дотримання елементарних правил пожежної безпеки у спекот-
ні літні дні, і закликають бути особливо обачними під час відпо-
чинку на природі. Адже розпалювати багаття у лісі та лісопо-
садках, а також заїжджати автомобілями на територію лісового 
фонду у пожежонебезпечний період категорично заборонено.
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ЦИТАТА ДНЯ

ГЕННАДІЙ ЗУБКО:

ЦИФРА ДНЯ

421,2 млн грн      
завданих збитків відшкодовано 
в І півріччі за поданими до суду 
кримінальними провадженнями 

від слідчих ДФС 

 
«Ми продемонстрували 

прозорість програми 
«теплих» кредитів, 

коли чиновник не може 
впливати на ухвалення 

рішення: надавати 
кредит чи ні. Рішення 

ухвалює банк».

Непідйомні 
дивіденди на «Мотор»

БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС 

Чому на місцях 
громадськість залишається 
недостатньо поінформованою, 
на що йдуть кошти 
платників податків 

У новому творі Павла Куща 
«Чотири нявкісти і ВІН» 
— і легкий гумор, 
і глибока сатира, і розлогі 
монологи‑відступи

ВИДАННЯ

ВИРОБНИЦТВО. Нарощуючи власними силами 
імпортозаміщення тисяч високоточних деталей, 
завод очікує від держави фіскальної підтримки
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місцева влада

Наталя ПИСАНА 
для «Урядового кур’єра»

Газомоторне паливо
має велике соціально-

економічне значення для
столиці. Кожен другий
автомобіль у Києві за-
правляють газом. Однак
цей величезний ринок об-
сягом 4 мільйони заправ-
лень не врегульований.
Від цього найбільше по-
терпає легальний бізнес,
адже створюється спри-
ятливий ґрунт для чис-
ленних зловживань. Про
це заявляють у Першій
київській асоціації скрап-
леного газу і виступають
за діалог між бізнесом,
владою різних рівнів, ор-
ганізаціями споживачів
для встановлення у сто-
лиці прозорих конкурен-
тних правил гри на ринку
автомобільного газу.  

Як констатує голова
Першої київської асоціа-
ції скрапленого газу
Олександр Приступов,
влада не встигає за роз-
витком ринку. За його сло-
вами, 50%(?) автомобілів у
Києві споживають газ, то-
ді як у Туреччині, світово-
му лідері з газифікації, —
40%. 

Під час «круглого сто-
лу», який відбувся у сто-
лиці, наголошували на то-
му, що три чверті ринку
працює поза правовим по-

лем, решта — в зоні ризи-
ку. Причина у браку про-
зорих правил гри, зокрема
порядку  розміщення ав-
тогазових заправок. За
рахунок низької ціни на
газ автолюбителі Києва
заощаджують принаймні
15 мільярдів гривень на
рік. До того ж в Україні, як
і в Європі, у цій сфері зде-
більшого працюють не ве-
ликі корпорації, а малий і
середній бізнес. Тож роз-
виток ринку скрапленого
газу — це його підтримка.

«Нині отримати всі до-
звільні документи немож-
ливо. Ми порахували, що

потрібно 27 їх  видів. Зок-
рема рішень районних
державних адміністрацій,
яких не існує. Законодав-
чого поля немає. Якщо 95%
працює поза правовим по-
лем, це проблема не під-
приємців, а регулятора,
який не зміг створити зро-
зумілі правила», — каже
голова постійної комісії
Київради з питань торгів-
лі, підприємництва та ре-

гуляторної політики
Олександр Бродський. І
додає: дуже важливо пра-
вила напрацьовувати не в
кабінетах, а на «круглих
столах» і потім передава-
ти міській владі для по-
чатку діалогу. 

«Спільно із представни-
ками ринку вже розроб-
ляють проект відповідного
нормативного акта. У ве-
ресні-жовтні документ
винесуть на сесію Київра-
ди», — зазначив  Олек-
сандр Бродський.

Як наголошують у Пер-
шій київській асоціації
скрапленого газу, Києву

потрібен конкурентний
ринок, щоб подолати ко-
рупційні явища, забезпе-
чити автомобілістів якіс-
ним екологічно чистим
пальним у достатній кіль-
кості й за прийнятною ці-
ною, залучити інвестиції у
столичні інфраструктурні
проекти. 

Експерти асоціації на-
голошують, що всі рішен-
ня слід приймати публіч-

но, у присутності зацікав-
лених сторін: має бути
максимальне інформу-
вання про будь-які дії що-
до регулювання ринку.
Важливо не допускати
монополізації ринку од-
ним гравцем або карте-
лем, мають бути й запо-
біжники для створення
бар’єрів входження на
ринок задля збереження
високого рівня конкурен-
ції. Не менш важливе вер-
ховенство права. Ідеться
про недоторканність при-
ватної власності, недопу-
щення демонтажів та ін-
ших дій із порушенням
законів. При цьому відпо-
відні процедури потрібно
розробляти публічно. 

Серед принципів, яких
потрібно дотримуватися,
— підтримка доброчесно-
го бізнесу. Ідеться про те,
що такі оператори повин-
ні мати голос і право учас-
ті в розробленні правил
гри, стратегічних доку-
ментів тощо. Має діяти й
реєстр таких операторів
за публічно створеними
критеріями. Сама ж стра-
тегія розвитку ринку ав-
томобільного пального
має бути довгостроковою
(звісно, потрібне й гро-
мадське обговорення) та
передбачуваною, адже
гравці повинні мати змогу
здійснювати довготермі-
нове планування. 

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ДОБРА РЕПУТАЦІЯ. IBI-
Rating повідомив про підви-
щення рейтингу інвестиційної
привабливості міста Вінниці
до рівня invA «Висока інвес-
тиційна привабливість» та
кредитного рейтингу до uaА
зі збереженням прогнозу
«стабільний».  

У Вінницькій міській раді
представники рейтингового
агентства IBI-Rating переда-
ли міському голові сертифі-
кат, а також  подарували ін-

вестиційний паспорт міста, в
якому є інформація для по-
тенційних інвесторів. За їхні-
ми словами, підвищення рей-
тингу зумовлено зростанням
більшості економічних показ-
ників та стабільним соціаль-
но-демографічним станови-
щем міста, яке,  попри скоро-
чення  прямих іноземних ін-
вестицій, продемонструвало
зростання обсягів капіталь-
них інвестицій, реалізації
промислової продукції у гро-
шовому вираженні, експорту
продукції та введення в екс-
плуатацію житла. Аналітики

зазначили, що демографічна
ситуація у місті стабільніша,
ніж у середньому в Україні.
Також важливо, що місто має
програму для інвесторів та
довгострокову стратегію роз-
витку, а прозорі офіси знач-
но  спрощують роботу з ін-
весторами. 

Міський голова Сергій Мор-
гунов зазначає, що позитивні
показники — це зокрема ре-
зультати бюджетної децен-
тралізації. Саме це дає змогу
спрямовувати додаткові фі-
нансові ресурси на капітальні
видатки, інфраструктурні

проекти, підтримку соціаль-
ного блоку. 

«Прогнозуємо розвиток
промислового потенціалу міс-
та. Цього року розпочалося
будівництво заводу UBC Gro-
up. А наш індустріальний
парк внесено в загальнодер-
жавний реєстр індустріальних
парків країни. Ми розпочали
роботу з розроблення бренда
міста і маркетингової страте-
гії. Усе це елементи систем-
ної роботи для розвитку міс-
та. Маємо чіткі цілі й бачимо,
куди і як рухатися», — резю-
мує міський голова.

Вінниця підвищила свою інвестпривабливість

Об’єднуватися 
варто

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ. У Запорізькій області торік створили
шість об’єднаних територіальних громад, цього року одну — До-
линську сільську територіальну громаду Запорізького району. В
області кілька місяців тому реформа загальмувалася, проте нині
отримала нове дихання. Про це каже заступник голови — керів-
ник апарату Запорізької ОДА Зінаїда Бойко. 

За її словами, в  регіоні вже не обговорюють, чи варто об’єдну-
ватися, чи ні, а питають, як саме це робити. Перспективний план
розвитку області ефективний, але є потреба розглядати деякі ін-
ші формати об’єднання. Головне — всі розуміють, що відбуваєть-
ся не об’єднання заради об’єднання, а  заради створення спро-
можної громади. Робота на місцях активізувалася завдяки консо-
лідації зусиль обласної, міських, районних рад та Офіса реформ.

Як зазначає провідний експерт з питань реформи місцевого са-
моврядування директор Інституту розвитку територій Юрій Гану-
щак,  один із принципів передачі повноважень — постійні консуль-
тації з приводу того, скільки коштують повноваження, чи доцільно
їх передавати, чи можуть освоїти ці повноваження органи місце-
вого самоврядування. 

Децентралізація за означенням не може нашкодити країні. Во-
на означає передачу повноважень і відповідальності за прийняття
рішень, це диверсифікація ризиків, адже міськради можуть ухва-
лювати рішення, яких ніколи не ухвалить Верховна Рада. Рефор-
ма буде успішною, бо використовує досвід країн, що вже її прове-
ли. 

За словами експерта, одна з основних проблем під час ство-
рення адміністративно-територіальних одиниць — депопуляція
сіл та віддалених від обласного центру міст і селищ. Для призупи-
нення цього процесу необхідно створювати комфортні умови в
різних галузях життя, розвивати інфраструктуру. Тоді в розвине-
ну громаду простіше залучити інвесторів, адже вони бачать, що
створювані продукти в межах громад і районів реалізовуватимуть
на цих територіях.

Земельна оборудка
закінчилася домашнім
арештом

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

КРИМІНАЛ. Колишньому начальникові Канівського районного
відділу земельних ресурсів Володимирові Миненку повідомлено
про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, а При-
дніпровський районний суд м. Черкаси задовольнив клопотання
слідчого про обрання йому запобіжного заходу у вигляді домаш-
нього арешту строком на 60 днів. Про це йдеться у матеріалах
єдиного реєстру судових рішень. 

Зокрема в реєстрі значиться два клопотання слідчого в особ-
ливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської
області, в яких він просить суд відсторонити Миненка від посади
директора Черкаської регіональної філії центру державного зе-
мельного кадастру, що він обіймає нині, і обрати йому запобіжний
захід у вигляді домашнього арешту. Суд відхилив перше клопо-
тання, а за другим ухвалив ствердне рішення. В аргументаційній
частині детально йдеться про те, що саме інкримінують екс-на-
чальникові Канівського відділу земельних ресурсів.

Згідно із зібраною доказовою базою, в лютому 2005 року він у
робочий час, використовуючи владні повноваження, всупереч ін-
тересам служби, без зміни цільового призначення та знаючи, що
землевпорядну документацію щодо відведення у власність 46
громадянам земельних ділянок в адміністративних межах Боб-
рицької сільської ради Канівського району Черкаської області не
розробляли, відповідно не погоджували з органом земельних ре-
сурсів, природоохоронним і санітарно-епідеміологічним органа-
ми, органами архітектури і охорони культурної спадщини, а також
органом з питань лісового господарства, вона не проходила дер-
жавну експертизу землевпорядної документації й її не подавали
на розгляд та затвердження до Канівської районної державної
адміністрації, підготував проект розпорядження Канівської рай-
держадміністрації №34 від 3 лютого 2005 року і подав його на під-
пис посадовим особам Канівської РДА. Після цього підписав дер-
жавні акти на право власності на земельні ділянки загальною
площею 67,0427 га.

Внаслідок таких дій чиновника, на думку слідчого, було пору-
шено ст. 20, 57, 118, 186 Земельного кодексу України, Лісового
кодексу, Закону «Про землеустрій», Закону «Про державну екс-
пертизу землевпорядної документації» та інші норми чинного за-
конодавства, а з державної власності незаконно вибули земельні
ділянки загальною вартістю понад 25,3 мільйона гривень. 

Важливо не допускати монополізації
ринку одним гравцем або картелем,
мають бути й запобіжники для створення
бар’єрів входження на ринок задля
збереження високого рівня конкуренції.

Білокуракинський районний суд Луганської області повідом-
ляє, що 08.08.2016 року розглянуто цивільну справу
№409/1758/16-ц за позовною заявою Воловика Володимира Ми-
колайовича до Сухого Сергія Анатолійовича (м. Луганськ, вул.
А.Ліньова, б. 93, кв. 9) про визнання договору купівлі-продажу
майна дійсним та визнання права власності та винесено рішення
про задоволення позову.

Суддя Третяк О. Г.

оголошення

Скільки операторів працює
поза правовим полем? 
ЗМІНИ. У вересні-жовтні у столиці можуть з’явитися 
нові правила гри на ринку скрапленого автомобільного газу
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Кожен другий автомобіль у Києві заправляють газом
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оголошення
Оголошення про проведення аукціону №32-УМВБ з продажу скрапленого газу на базі 

ПрАТ "УМВБ"
18.08.2016 р. о 10-00 за адресою: м.Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ "Українська міжбанківська валютна

біржа" відбудеться аукціон  №32-УМВБ з продажу скрапленого газу, який підлягає реалізації згідно з поста-
новою КМУ №570 від 16.10.14 р. 

Обсяги скрапленого газу та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

Підозрюваному Ісаєву Анатолію Анатолійовичу,
31.01.1970 р.н., уродженцю  м. Ясинувата Донецької об-
ласті, громадянину України, проживаючому за адресою:
Донецька область, Мар’їнський р-н, с. Дачне, вул. Южна,
2, та зареєстрованому за адресою: Донецька область, 
м. Ясинувата, вул. Машинобудівників, 13, кв. 8, відповідно
до вимог ст.ст. 42, 133, 135 та 297-5 КПК України необхідно
з’явитися 18 серпня 2016 року о 10 год. 00 хв. до каб. №
51 слідчого відділу Управління СБ України в Полтавській
області за адресою:  м. Полтава, вул. Соборності, 40 (т.
0532-51-18-94), до старшого слідчого в ОВС Савченка Ми-
рослава Анатолійовича для проведення слідчих (проце-
суальних) дій (повідомлення про завершення досудового
розслідування та відкриття матеріалів досудового розслі-
дування) у якості підозрюваного за Вашою участю у кри-
мінальному провадженні №22014170000000054 від
05.10.2014 за ч.1 ст.258-3 КК України.

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу
УСБУ в Полтавській області М. Савченко

ч. 7 ст. 42 КПК України
7. Підозрюваний, обвинувачений зобов’язаний:
1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слід-

чого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викли-
ком у призначений строк - заздалегідь повідомити про це
зазначених осіб.

ст. 138 КПК України
Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик

є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування по-

карання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії за-

кону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові

події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом три-

валого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;

5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони
здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови
неможливості тимчасово залишити цей заклад;

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших
близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють

з’явлення особи на виклик.
ст. 139 КПК України.
Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потер-

пілий, цивільний відповідач, представник юридичної
особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у
встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зок-
рема, наявне підтвердження отримання ним повістки про
виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не
з’явився без поважних причин або не повідомив про при-
чини свого неприбуття, на нього накладається грошове
стягнення у розмірі:

від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати - у
випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора;

від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати - у
випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї
статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може
бути застосовано привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе
відповідальність, встановлену законом.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи
судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на ви-
клик без поважної причини більш як два рази) підозрю-
ваним, обвинуваченим та оголошення його у
міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою
для здійснення спеціального досудового розслідування
чи спеціального судового провадження.

Могилів-Подільський міськрайонний суд Він-
ницької області викликає у судове засідання: від-
повідача Остапову Ольгу Леонтіївну, остання
відома адреса місця проживання: с. Слобода-Яри-
шівська, вул. Зелений клин, 21, Могилів-Поділь-
ського району Вінницької області, у цивільній
справі №138/1927/16-ц (2/138/600/16) за позовом
Григораш Любові Юхтимівни до Остапової Ольги
Леонтіївни, Грушанської сільської ради Могилів-
Подільського району Вінницької області про ви-
знання недійсним та скасування свідоцтва про
право власності на земельну ділянку.

Судове засідання призначене на 22.09.2016
року о 09 год. 30 хв. в приміщенні Могилів-Поділь-
ського міськрайонного суду Вінницької області за
адресою: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський,
вул. Сагайдачного, 1/30.

У разі неявки відповідача Остапової О.Л. в су-
дове засідання, справа буде розглядатись у її від-
сутність за наявними у справі доказами. Крім того,
суд роз’яснює відповідачу її обов’язок повідомити
суд про причини  неявки у судове засідання. 

Суддя О.Є.Цибульський 

Новгород-Сіверський районний суд Чернігівської області викликає
Єрмоленко Наталю Василівну, 16.06.1979 року народження, зареєс-
тровану за адресою: Чернігівська обл., м. Новгород-Сіверський, вул.
Суворова, буд. 32-А, та Єрмоленка Михайла Олександровича,
26.05.1983 року народження, зареєстрованого за адресою: Чернігів-
ська обл., м. Новгород-Сіверський, вул. Петровського, буд. 76, для про-
ведення судового засідання за цивільною справою № 739/955/15-ц за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Єрмоленко Наталі Василівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 25 серпня 2016 року о 10 годині 30
хвилин в приміщенні Новгород-Сіверського районного суду Чернігів-
ської області за адресою: Чернігівська обл., м. Новгород-Сіверський,
вул. Гімназична, 10а.

В разі неявки відповідачів в судове засідання, справа буде розгля-
нута за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Наполов М.І.

Втрачену Довідку про виключення судна «Космос» з об-

ліку в Державному судновому реєстрі України за №27/22-260

від 22.09.2009 року на ім’я Челомбітко І.В.

вважати недійсною.

Оголошення про проведення аукціону №214 з продажу енергоресурсів на базі 
ПрАТ "УМВБ"

18.08.2016 р. о 12-00 за адресою: м.Київ, вул.Межигірська, 1, ПрАТ "Українська міжбанківська валютна
біржа" відбудеться аукціон №214 з продажу енергоресурсів, які підлягають реалізації згідно з постановою
КМУ №570 від 16.10.14 р. 

Обсяги нафти сирої та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

ППоозз.. ППррооддааввееццьь ВВииддооббууттоокк 

ООббссяягг,, щщоо 
ммііссттииттььссяя вв 
ооддннооммуу ллооттіі,, 

ттоонннн

КК--ссттьь ллооттіівв,, 
ооддииннииццьь

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

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

CCттааррттоовваа 
ввааррттііссттьь 

ооддннооггоо ллооттуу,, 
ггррнн ((зз ППДДВВ))

ЗЗааггааллььнниийй 
ооббссяягг,, ттоонннн

ЗЗааггааллььннаа 
ввааррттііссттьь,, 

ггррнн..((зз ППДДВВ))
УУммооввии ттррааннссппооррттуувваанннняя

1 ПАТ "Укрнафта" НГВУ "Полтаванафтогаз" 2 400 1 7 445,03 8 934,04 21 441 696,00 2 400 21 441 696,00
по трубопроводам:філії "ПМН" ПАТ 

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

2 ПАТ "Укрнафта" НГВУ "Полтаванафтогаз" 2 400 1 7 445,03 8 934,04 21 441 696,00 2 400 21 441 696,00
по трубопроводам:філії "ПМН" ПАТ 

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

3 ПАТ "Укрнафта" НГВУ "Полтаванафтогаз" 2 700 1 7 445,03 8 934,04 24 121 908,00 2 700 24 121 908,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

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

4 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 4 000 1 7 445,03 8 934,04 35 736 160,00 4 000 35 736 160,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

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

5 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 4 000 1 7 445,03 8 934,04 35 736 160,00 4 000 35 736 160,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

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

6 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 4 000 1 7 445,03 8 934,04 35 736 160,00 4 000 35 736 160,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

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

7 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 4 000 1 7 445,03 8 934,04 35 736 160,00 4 000 35 736 160,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

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

8 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 4 000 1 7 445,03 8 934,04 35 736 160,00 4 000 35 736 160,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

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

9 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 4 000 1 7 445,03 8 934,04 35 736 160,00 4 000 35 736 160,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

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

10 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 3 150 1 7 445,03 8 934,04 28 142 226,00 3 150 28 142 226,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

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

11 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 4 000 1 7 445,03 8 934,04 35 736 160,00 4 000 35 736 160,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

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

12 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 4 000 1 7 445,03 8 934,04 35 736 160,00 4 000 35 736 160,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

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

13 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 4 000 1 7 445,03 8 934,04 35 736 160,00 4 000 35 736 160,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

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

14 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 4 000 1 7 445,03 8 934,04 35 736 160,00 4 000 35 736 160,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

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

15 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 4 000 1 7 445,03 8 934,04 35 736 160,00 4 000 35 736 160,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

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

16 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 4 000 1 7 445,03 8 934,04 35 736 160,00 4 000 35 736 160,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

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

17 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 4 000 1 7 445,03 8 934,04 35 736 160,00 4 000 35 736 160,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

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

18 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Охтирканафтогаз” 3 040 1 7 445,03 8 934,04 27 159 481,60 3 040 27 159 481,60
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

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

19 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Чернігівнафтогаз” 4 200 1 7 445,03 8 934,04 37 522 968,00 4 200 37 522 968,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

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

20 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Чернігівнафтогаз” 4 200 1 7 445,03 8 934,04 37 522 968,00 4 200 37 522 968,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

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

21 ПАТ "Укрнафта" НГВУ “Чернігівнафтогаз” 4 200 1 7 445,03 8 934,04 37 522 968,00 4 200 37 522 968,00
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 

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

22 ПАТ "Укрнафта" НГВУ ”Бориславнафтогаз“ 4 000 1 7 445,03 8 934,04 35 736 160,00 4 000 35 736 160,00

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

"Кінцевий", НЗП "Уличне"-1 НГВУ 
"Бориславнафтогаз" (Ресурс вересня 2016 p.)

23 ПАТ "Укрнафта" НГВУ ”Бориславнафтогаз“ 4 000 1 7 445,03 8 934,04 35 736 160,00 4 000 35 736 160,00

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

"Кінцевий", НЗП "Уличне"-1 НГВУ 
"Бориславнафтогаз" (Ресурс вересня 2016 p.)

24 ПАТ "Укрнафта" НГВУ ”Бориславнафтогаз“ 1 775 1 7 445,03 8 934,04 15 857 921,00 1 775 15 857 921,00

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

"Кінцевий", НЗП "Уличне"-1 НГВУ 
"Бориславнафтогаз" (Ресурс вересня 2016 p.)

25 ПАТ "Укрнафта" НГВУ ”Долинанафтогаз“ 4 000 1 7 445,03 8 934,04 35 736 160,00 4 000 35 736 160,00
по трубопроводам:філії МН "Дружба" ПАТ 

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

26 ПАТ "Укрнафта" НГВУ ”Долинанафтогаз“ 4 000 1 7 445,03 8 934,04 35 736 160,00 4 000 35 736 160,00
по трубопроводам:філії МН "Дружба" ПАТ 

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

27 ПАТ "Укрнафта" НГВУ ”Долинанафтогаз“ 4 000 1 7 445,03 8 934,04 35 736 160,00 4 000 35 736 160,00
по трубопроводам:філії МН "Дружба" ПАТ 

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

28 ПАТ "Укрнафта" НГВУ ”Долинанафтогаз“ 4 000 1 7 445,03 8 934,04 35 736 160,00 4 000 35 736 160,00
по трубопроводам:філії МН "Дружба" ПАТ 

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

29 ПАТ "Укрнафта" НГВУ ”Долинанафтогаз“ 2 000 1 7 445,03 8 934,04 17 868 080,00 2 000 17 868 080,00
по трубопроводам:філії МН "Дружба" ПАТ 

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

30 ПАТ "Укрнафта" НГВУ ”Надвірнанафтогаз“ 3 000 1 7 445,03 8 934,04 26 802 120,00 3 000 26 802 120,00

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

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

31 ПАТ "Укрнафта" НГВУ ”Надвірнанафтогаз“ 3 100 1 7 445,03 8 934,04 27 695 524,00 3 100 27 695 524,00

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

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

32
СП "Бориславська нафтова 

компанія"
Стинавське нафтове 

родовище
1 000 1 7 445,03 8 934,04 8 934 040,00 1 000 8 934 040,00

Нафта знаходиться на зберіганні у ПАТ "НПК-
Галичина" (Ресурс вересня 2016 p.)

33
ПАТ "Укрнафта" 

НГВУ"Чернігівнафтогаз" СД 
№35/4

5 750 1 7 445,03 8 934,04 51 370 730,00 5 750 51 370 730,00
По трубопроводу ПАТ "УН" з подальшим 

відвантаженням по залізниці зі ст.Прилуки 
(Ресурс вересня 2016 p.)

34
ПАТ "Укрнафта" 

НГВУ"Чернігівнафтогаз" СД 
№35/4

5 250 1 7 445,03 8 934,04 46 903 710,00 5 250 46 903 710,00
По трубопроводу ПАТ "УН" з подальшим 

відвантаженням по залізниці зі ст.Прилуки 
(Ресурс вересня 2016 p.)

35
ПрАТ «Галс-К Угода про 
спільну діяльність»

500 1 7 445,03 8 934,04 4 467 020,00 500 4 467 020,00
По трубопроводу ПАТ "УН" з подальшим 

відвантаженням по залізниці зі ст.Прилуки 
(Ресурс вересня 2016 p.)

36 СП "Каштан Петролеум ЛТД"
Леляківське родовище 

(Чернігівська обл.)
1 789,85 1 7 445,03 8 934,04 15 990 591,49 1 789,85 15 990 591,49

Транспортування нафти забезпечується 
покупцем (Ресурс квітня-травня 2016 p.)

ПАТ "Укрнафта"

СП "Бориславська нафтова 
компанія"

СП "Каштан Петролеум ЛТД"

ППоозз.. ППррооддааввееццьь ВВииддооббууттоокк 

ООббссяягг,, щщоо 
ммііссттииттььссяя вв 
ооддннооммуу ллооттіі,, 

ттоонннн

КК--ссттьь ллооттіівв,, 
ооддииннииццьь

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

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

CCттааррттоовваа 
ввааррттііссттьь 

ооддннооггоо ллооттуу,, 
ггррнн ((зз ППДДВВ))

ЗЗааггааллььнниийй 
ооббссяягг,, ттоонннн

ЗЗааггааллььннаа 
ввааррттііссттьь,, 

ггррнн..((зз ППДДВВ))
УУммооввии ттррааннссппооррттуувваанннняя

1 ПАТ "Укрнафта" НГВУ "Полтаванафтогаз" 1 800 1 8 189,62 9 827,54 17 689 572,00 1 800 17 689 572,00
по трубопроводу:філії "ПМН" ПАТ 

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

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

ПАТ "Укрнафта" 
НГВУ"Чернігівнафтогаз"       

СД №35/4

1. Продавець проводить продаж нафти на умовах франко-резервуар нафтозбірного пункту НГВУ.

2. Оплату за транспортування нафти трубопроводним транспортом здійснює покупець.
3. При транспортуванні нафти залізницею поставку цистерн та оплату за налив нафти в цистерни здійснює покупець.

1. Товарний парк НГВУ "Чернігівнафтогаз", відвантаження ІІІ декада серпня 2016 р.

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.

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 17.08.2016 р. за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1. Довідки за телефоном: (044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00

Обсяги газового конденсату та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

Загальний обсяг, тонн: 126 454,850

Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 1 129 752 688,09

Загальний обсяг, тонн:

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

Загальна вартість (з ПДВ), грн.:

1 800,00

17 689 572,00

ППоозз.. ППррооддааввееццьь ВВииддооббууттоокк 

ООббссяягг,, щщоо 
ммііссттииттььссяя вв 
ооддннооммуу ллооттіі,, 

ттоонннн

КК--ссттьь ллооттіівв,, 
ооддииннииццьь

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

ССттааррттоовваа ццііннаа 
ззаа 11 ттооннннуу         

((зз ППДДВВ))**,, ггррнн..

CCттааррттоовваа 
ввааррттііссттьь ооддннооггоо 

ллооттуу,, ггррнн             
((зз ППДДВВ))

ЗЗааггааллььнниийй 
ооббссяягг,, ттоонннн

ЗЗааггааллььннаа 
ввааррттііссттьь,, ггррнн..      

((зз ППДДВВ))
УУммооввии ттррааннссппооррттуувваанннняя

1 ПАТ "Укрнафта" Гнідинцівський ГПЗ 50 8 9 309,79 11 171,75 558 587,50 400 4 468 700,00
залізницею:EXW  -  Гнідинцівський 
ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги 
виробництва вересня 2016р.

2 ПАТ "Укрнафта" Гнідинцівський ГПЗ 100 4 9 309,79 11 171,75 1 117 175,00 400 4 468 700,00
залізницею:EXW  -  Гнідинцівський 
ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги 
виробництва вересня 2016р.

3 ПАТ "Укрнафта" Гнідинцівський ГПЗ 150 2 9 309,79 11 171,75 1 675 762,50 300 3 351 525,00
залізницею:EXW  -  Гнідинцівський 
ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги 
виробництва вересня 2016р.

4 ПАТ "Укрнафта" Гнідинцівський ГПЗ 20 4 9 309,79 11 171,75 223 435,00 80 893 740,00
автотранспортом: EXW  -  

Гнідинцівський ГПЗ(Інкотермс - 2010) 
Обсяги виробництва вересня 2016р.

5 ПАТ "Укрнафта" Гнідинцівський ГПЗ 80 3 9 309,79 11 171,75 893 740,00 240 2 681 220,00

автотранспортом: EXW  -  
Гнідинцівський ГПЗ(Інкотермс - 

2010)Обсяги виробництва вересня 
2016р.

6 ПАТ "Укрнафта" Гнідинцівський ГПЗ 100 10 9 309,79 11 171,75 1 117 175,00 1 000 11 171 750,00
автотранспортом: EXW  -  

Гнідинцівський ГПЗ(Інкотермс - 2010) 
Обсяги виробництва вересня 2016р.

7 ПАТ "Укрнафта" Качанівський ГПЗ 20,00 17 11 166,10 11 166,10 223 322,00 340,00 3 796 474,00

автотранспортом:EXW  -  Качанівське 
в-во Качанівського ГПЗ(Інкотермс - 
2010). Обсяги виробництва вересня 

2016р.

8 ПАТ "Укрнафта" Качанівський ГПЗ 200,0 7 11 166,10 11 166,10 2 233 220,00 1 400,00 15 632 540,00

автотранспортом:EXW  -  Качанівське 
в-во Качанівського ГПЗ(Інкотермс - 
2010). Обсяги виробництва вересня 

2016р.

9 ПАТ "Укрнафта" Качанівський ГПЗ 20 28 9 292,22 11 150,66 223 013,20 560 6 244 369,60

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

ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги 
виробництва вересня 2016р.

10 ПАТ "Укрнафта" Качанівський ГПЗ 200 18 9 292,22 11 150,66 2 230 132,00 3 600 40 142 376,00

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

ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги 
виробництва вересня 2016р.

11 ПАТ "Укрнафта" Долинський ГПЗ 80 1 9 290,30 11 148,36 891 868,80 80 891 868,80
автотранспортом:EXW  - Долинський  

ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги 
виробництва вересня 2016р.

12 ПАТ "Укрнафта" Долинський ГПЗ 200 5 9 290,30 11 148,36 2 229 672,00 1 000 11 148 360,00
автотранспортом:EXW  - Долинський  

ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги 
виробництва вересня 2016р.

Порядок подання заявок на участь в аукіцоні 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 17.08.2016 р. за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1.                                                                                    

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

Загальний обсяг, тонн:

ПАТ "Укрнафта"

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

2) Продавець проводить відвантаження  оплачених обсягів скрапленого газу у автомобільний транспорт покупця.

Загальна вартість (з ПДВ), грн.:

9 400,00

104 891 623,40

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування

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



�����Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, �факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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Новопсковський районний суд Луганської області викликає відповідача Поліщук
Наталію Олександрівну для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ «Приват
Банк» до Поліщук Наталії Олександрівни про стягнення заборгованості, яке відбу-
деться 30 серпня 2016 року о 15 годині 00 хвилин (резервна дата судового засідання
— 05 вересня 2016 року о 15 годині 00 хвилин), відповідача Кравченко Світлану Ана-
толіївну для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Крав-
ченко Світлани Анатоліївни про стягнення заборгованості, яке відбудеться 29 серпня
2016 року о 15 годині 00 хвилин (резервна дата судового засідання — 02 вересня
2016 року о 15 годині 00 хвилин), відповідача Віхора Ярослава Євгеновича для роз-
гляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Віхора Ярослава Євге-
новича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 30 серпня 2016 року о 15
годині 20 хвилин (резервна дата судового засідання — 05 вересня 2016 року о 15
годині 20 хвилин), відповідача Комеристого Володимира Івановича для розгляду ци-
вільної справи за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Комеристого Володимира Іва-
новича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 29 серпня 2016 року о 14
годині 40 хвилин (резервна дата судового засідання — 02 вересня 2016 року о 14
годині 40 хвилин), відповідача Буланова Валерія Валерійовича для розгляду цивільної
справи за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Буланова Валерія Валерійовича про
стягнення заборгованості, яке відбудеться 29 серпня 2016 року о 14 годині 20 хвилин
(резервна дата судового засідання — 02 вересня 2016 року о 14 годині 20 хвилин),
відповідача Шульгу Галину Василівну для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ
КБ «Приват Банк» до Шульги Галини Василівни про стягнення заборгованості, яке
відбудеться 29 серпня 2016 року о 14 годині 00 хвилин (резервна дата судового за-
сідання — 02 вересня 2016 року о 14 годині 00 хвилин), відповідача Вакулич Оксану
Петрівну для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Ваку-
лич Оксани Петрівни про стягнення заборгованості, яке відбудеться 29 серпня 2016
року о 15 годині 20 хвилин (резервна дата судового засідання — 02 вересня 2016
року о 15 годині 20 хвилин), в приміщенні Новопсковського районного суду за ад-
ресою: вул. Українська, 28, смт Новопсков Луганської області.

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

Суддя Бондар Ю.О.

Краматорський міський суд Донецької
області (84000, м. Краматорськ, вул. Мая-
ковського, 21) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Несте-
рука Андрія Івановича, який проживає за
адресою: Донецька область, м. Макіївка,
вул. Автомобільна, буд. 16, кв. 24, про
стягнення заборгованості. Нестерук А. І.
викликається на 30 серпня 2016 року о
09-00 годині до суду, каб. №7, для участі
розгляді справи по суті (№ 2/234/4182/16).

Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази, у ви-
падку неприбуття, відповідач повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність. 

Суддя Переверзева Л.І.

Хотинський районний суд Чернівецької об-
ласті викликає в судове засідання, яке відбу-
деться 16 серпня 2016 року о 14-00 годині в
приміщенні суду за адресою: м. Хотин, вул. Не-
залежності, 25А, Чернівецької області, Бегір Ва-
силя Володимировича (останнє відоме місце
проживання за адресою: вул. О.Кобилянської,
4, с. Гордівці Хотинського району Чернівецької
області), як відповідача по цивільній справі 
№ 724/525/16-ц, провадження № 2/724/435/16
за позовом Єфремової Людмили Олексан-
дрівни до Бегір Василя Володимировича про
встановлення факту, що має юридичне зна-
чення, про визнання права власності на спад-
кове майно в порядку спадкування за законом.

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

Суддя А. І. Руснак

Ковпаківський райсуд м. Суми викликає від-
повідача ТОВ «Торговий дім «Оріон-Д» по ци-
вільній справі № 592/11331/14-ц, провадження
2/592/499/16 в судове засідання для розгляду
цивільної справи за позовом ТОВ «ІНФІНІТО»
(INFINITO S.L.R.) до ТОВ «Торговий дім «Оріон-
Д», Гусєвої Валентини Іванівни, Феденка Вадима
В’ячеславовича, 3-тя особа приватний нотаріус
Сумського міського нотаріального округу Ануф-
рієв А.О. про визнання договору недійсним, ви-
знання відмови від договору, повернення майна,
визнання права власності.

Розгляд справи відбудеться о 09.30 годині 15
серпня 2016 року в приміщенні Ковпаківського
райсуду м. Суми за адресою: м.Суми, вул. Пер-
шотравнева, 12, зал судового засідання № 8.

В разі неявки представника відповідача
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя А. М. Алфьоров

Новопсковський районний суд Луганської
області викликає Павшенко Олену Вікторівну,
Щекатунова Олександра Анатолійовича як від-
повідачів у судове засідання для розгляду ци-
вільної справи ЄУ № 420/1224/16-ц
(Провадження № 2/420/631/16) за позовом
ПАТ АБ «Експрес Банк» до Павшенко Олени
Вікторівни, Щекатунова Олександра Анатолі-
йовича про стягнення заборгованості, яке від-
будеться 22 серпня 2016 року о 14 год. 00 хв.
(резервна дата судового засідання — 26 сер-
пня 2016 року о 15 год.00 хв.) в приміщенні
Новопсковського районного суду за адресою:
вул. Українська, 28, смт Новопсков Луганської
області.

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

Суддя Ю. О. Бондар

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Тимчишин Юрій Івано-

вич, 20.12.1978 р.н., відповідно до вимог
ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України вам не-
обхідно з’явитися 15 серпня 2016 року до
кабінету № 11 слідчого відділення Сколів-
ського ВП Стрийського ВП ГУНП у Львів-
ській області до слідчого Дребота
Михайла Михайловича за адресою: 
м. Сколе, вул. Івана Франка, 2А (тел. 097-
869-50-81) для проведення процесуаль-
них дій у кримінальному провадженні 
№ 12012150300000010 за ч. 1 ст. 115 КК
України.

Токмацький районний суд викликає у

судове засідання на 09 годину 00 хвилин

30 серпня 2016 року до Токмацького ра -

йонного суду (м. Токмак, вул. Володи-

мирська, 28, каб. №7) в якості відповідача

Горенка Євгена Олександровича по справі

за позовом ПАТ КБ «Всеукраїнський банк

розвитку» до Горенка Євгена Олексан-

дровича про стягнення заборгованості.

Суддя Гавілей М.М.

Курляк Надія Степанівна, останнє ві-
доме місце проживання: м. Київ, вул. Ку-
лібіна, буд. 4/2, кв. 91, викликається до
Святошинського районного суду м. Києва
як відповідач в цивільній справі за позо-
вом Публічного акціонерного товариства
«Універсал Банк» до Курляк Надії Степа-
нівни про стягнення заборгованості. Су-
дове засідання відбудеться об 11 годині
00 хвилин 14 вересня 2016 року в примі-
щенні суду за адресою: м. Київ, вул. Жи-
лянська, 142, зал № 7. У разі неявки
відповідача до суду справу буде вирішено
на підставі наявних у ній даних чи дока-
зів.

Суддя І. Ю. Миколаєць

Дубровицьким районним судом Рів-
ненської області 12 серпня 2015 року без
відповідача розглянуто цивільну справу
№ 560/652/15 за позовом Комунального
підприємства «Теплосервіс» Дубровиць-
кої районної ради до Ногачевської Кате-
рини Степанівни про стягнення
заборгованості за теплову енергію.

Даним рішенням позов Комунального
підприємства «Теплосервіс» Дубровиць-
кої районної ради було задоволено. З по-
вним текстом рішення відповідач може
ознайомитися, звернувшись до канцеля-
рії Дубровицького районного суду за ад-
ресою: м. Дубровиця, вул. Воробинська,
буд. 22 Рівненської області.

Суддя І. В. Оборонова

Дубровицьким районним судом Рів-
ненської області 12.08.2015 року розгля-
нуто цивільну справу №560/637/15-ц за
позовом КП «Теплосервіс» Дубровицької
районної ради до Клюко Світлани Воло-
димирівни про стягнення заборгованості
за теплову енергію.

Даним рішенням позов КП «Теплосер-
віс» Дубровицької районної ради було за-
доволено в повному обсязі. З повним
текстом рішення відповідач Клюко Світ-
лана Володимирівна може ознайомитися,
звернувшись до канцелярії Дубровиць-
кого районного суду за адресою: м. Дуб-
ровиця, вул. Воробинська, 22 Рівненської
області.

Суддя Оборонова І.В.

Дубровицьким районним судом Рів-
ненської області 08 квітня 2014 року без
відповідача розглянуто цивільну справу
№ 560/275/14 за позовом Комунального
підприємства «Теплосервіс» до Юзепчук
Лариси Володимирівни про стягнення за-
боргованості за теплову енергію.

Даним рішенням позов Комунального
підприємства «Теплосервіс» Дубровиць-
кої районної ради було задоволено. З по-
вним текстом рішення відповідач може
ознайомитися, звернувшись до канцеля-
рії Дубровицького районного суду за ад-
ресою: м. Дубровиця, вул. Воробинська,
буд. 22 Рівненської області.

Суддя К. М. Отупор

Дубровицьким районним судом Рів-
ненської області 08 травня 2015 року без
відповідача розглянуто цивільну справу
№ 560/358/15 за позовом Комунального
підприємства «Теплосервіс» Дубровиць-
кої районної ради до Сініциної Марії Пет-
рівни про стягнення заборгованості за
теплову енергію.

Даним рішенням позов Комунального
підприємства «Теплосервіс» Дубровиць-
кої районної ради було задоволено, з по-
вним текстом рішення відповідач може
ознайомитися, звернувшись до канцеля-
рії Дубровицького районного суду за ад-
ресою: м. Дубровиця, вул. Воробинська,
буд. 22 Рівненської області.

Суддя К. М. Отупор
В провадженні Жовтневого районного суду

міста Маріуполя Донецької області знаходиться
цивільна справа №263/2404/16-ц за заявою Бричак
B.C. про надання дозволу на примусове виконання
рішення іноземного суду (№415/2014 суду першої
інстанції міста Козані), відповідно до якого із Мухас
Владіміроса Константіноса, 24 лютого 1964 року
народження, підлягають стягненню на користь по-
зивача певні виплати.

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донець-
кої області викликає до суду Мухас Владіміроса
Константіноса як боржника для участі у вказаній
справі, розгляд якої відбудеться 05 вересня 2016
року о 16-00 годині у приміщенні  суду за адресою:
м. Маріуполь,пр-т Металургів, №31, каб. №18.

Боржник повинен повідомити суд про причини
неявки, інакше справа розглянута у його відсут-
ність. 

Суддя В.О. Ковтуненко

Дубровицький районний суд Рівненської
області викликає як відповідача Вахненко
Марину, 26 лютого 1974 року народження,
по цивільній справі №560/575/16-ц за позо-
вом Хлебуш Костянтина Миколайовича до
Вахненко Марини про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 20 жовтня
2016 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні Дуб-
ровицького районного суду за адресою: м.
Дубровиця, вул. Воробинська, 22 Рівненської
області.

У випадку вашої неявки справа буде роз-
глядатися у вашу відсутність. При публікації
оголошення про виклик до суду відповідач
вважається сповіщеним про час і місце роз-
гляду справи.

Суддя Сидоренко З.С.

Смілянський міськрайонний суд Черка-
ської області викликає Володіна Ігоря Юрійо-
вича, Володіну Юлію Юріївну, останнє місце
проживання яких: Черкаська обл., м. Сміла,
вул. Дзержинського, 44, кв. 98, та Ревіна Юрія
Миколайовича, останнє місце проживання
якого: Сумська обл., м. Суми, вул. Дем’яна Ко-
ротченка, 15, в судове засідання по цивільній
справі за позовом Державної іпотечної уста-
нови до Володіна І.Ю., Володіної Ю.Ю., Ревіна
Ю.М. про стягнення заборгованості за дого-
вором про іпотечний кредит та інфляційних
втрат, яке відбудеться 26 вересня 2016 року
о 9 год. 00 хв. за адресою: м. Сміла, Черкаська
область, вул. П.Лумумби, 15. 

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

Суддя Калашник В.П.

Троїцький районний суд Луганської об-
ласті викликає як відповідача у судове за-
сідання Курдюкова Олександра
Сергійовича по справі № 433/1037/16-ц за
позовом Публічного акціонерного това-
риства «Укрсоцбанк» до Курдюкова
Олександра Сергійовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Засідання відбудеться 16 серпня 2016
року о 14 год. 50 хв. за адресою: Луган-
ська 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.

Дарницький районний суд м. Києва викли-
кає Борща Дмитра Сергійовича, 23.10.1986
р.н., місце реєстрації якого по м. Києву та Ки-
ївській області не встановлено, останнє відоме
місце проживання: АР Крим, Сімферополь-
ський р-н, с. Родникове, вул. 40-років Пере-
моги, 8, кв. 17, як відповідача по цивільній
справі за позовом ПАТ «Державний експор-
тний банк України» до Борща Дмитра Сергійо-
вича про стягнення заборгованості, яке
відбудеться під головуванням судді Коренюк
A.M. о 15 год. 00 хв. 27 жовтня 2016 року за
адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 14,
зал 27.

З опублікуванням оголошення відповідач
Борщ Дмитро Сергійович вважається повідом-
леним про час та місце розгляду справи.

Суддя A. M. Коренюк

У провадженні Броварського міськрайонного суду Київської
області знаходиться цивільна справа за позовом Припутнєва
Едуарда Аветійовича до Бартельс Павла Віталійовича, третя
особа: Відділ реєстрації місця проживання фізичних осіб вико-
навчого комітету Броварської міської ради Київської області
про позбавлення права користування жилим приміщенням.
Броварський міськрайонний cуд Київської області викликає в
якості відповідача по вказаній справі Бартельс Павла Віталійо-
вича, останнє відоме місце реєстрації: Київська область, м. Бро-
вари, вул. Благодатна (Леніна), буд. 51.

Розгляд справи відбудеться об 11 год. 30 хв. 22 серпня 2016
року в залі суду за адресою: м. Бровари, вул. Грушевського,
буд. 2, каб. 213. У випадку неявки відповідача дана справа буде
розглянута за його відсутності.

Суддя Н. М. Петришин

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької
області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться цивільна
справа за позовом Шашкова Олексія Ізосимовича до Мігулі (Ільїної)
Тетяни Валеріївни, Шашкової Юлії Олексіївни про визнання особи
такою, що втратила право користування житловим приміщенням.

Відповідач Ільїна (Мігуля) Тетяна Валеріївна, 1980 року народження,
що зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр.
Будівельників, буд. 158, кв. 33 , індекс 87500, викликається для участі
у розгляді справи, що відбудеться 26 серпня 2016 року о 13-00 годині
в приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр-т
Металургів, 31, каб. 10, 16.

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

Суддя Шатілова Л.Г.

У провадженні Сихівського районного суду м. Львова знаходиться ци-
вільна справа № 464/4028/16-ц за позовом Островської Галини Микола-
ївни до Пшибили Романа Володимировича, Пшибили Михайла
Володимировича про стягнення заборгованості за договором позики.

Повідомляємо відповідача по справі Пшибилу Романа Володимиро-
вича, 11.05.1972 року народження, який зареєстрований за адресою: м.
Львів, вул. Коломийська, 18/42, та відповідача Пшибилу Михайла Воло-
димировича, 20.11.1969 року народження, який зареєстрований за ад-
ресою: м. Львів, вул. Сихівська, 7/47, що судове засідання по даній справі
призначено на 23 вересня 2016 року о 09:30 год.

Зобов’язуємо Вас з’явитися у дане судове засідання за адресою: 
м. Львів, вул. Чоловського 2, 4 поверх, 412 кабінет. При собі мати доку-
мент, що засвідчує Вашу особу.

Попереджаємо, що у разі Вашої неявки в судове засідання цивільну
справу буде розглянуто у Вашій відсутності відповідно до ст. 169 ЦПК
України на підставі матеріалів та доказів, які є у провадженні суду. 

Суддя Бойко О.М.

У зв’язку з втратою
св-ва про право 

власності на судно
«Seea Doo» серії CR 

№ 002301 
від 04.08.2009 

та свідоцтва про право
плавання 

під Державним прапо-
ром України 
№ 002928 від

04.08.2009 на ім’я
Кулеба І. Д., 

бортовий номер 
судна UA 0758-KV, 
вважати 
недійсними.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бахмут Донецької об-
ласті, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за скаргою Рєпіна Миколи Павло-
вича на бездіяльність посадових осіб Відділу ДВС Костянтинівського міжрайонного
управління юстиції, № 4с/219/6/2016, сторони по справі: заявник Рєпін Микола Па-
влович, місце реєстрації та проживання: с. Луганське Бахмутського району, вул.
Пушкіна, 11, боржник Соломанідін Сергій Володимирович, місце реєстрації та про-
живання: м. Костянтинівка, Донецька обл., вул. 6-го Вересня, 67-10, заінтересована
особа: Відділ Державної виконавчої служби  Костянтинівського міжрайонного уп-
равлінні юстиції, юридична адреса: м. Костянтинівка, Донецька обл., вул. Проле-
тарська, 285, викликаються на 18.08.2016 року на 10 годин 00 хвилин до суду, каб.
№ 309, для участі у розгляді справи по суті.

Сторонам пропонується надати свої заперечення щодо скарги та докази. У ви-
падку неприбуття, сторони повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглядатися за їх відсутності.

Суддя Тверський С.М.

У провадженні Липоводолинського районного суду Сумської області
перебуває цивільна справа № 581/521/16-ц, провадження 2/581/222/16
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Шутька Івана Васильовича про
стягнення заборгованості. Липоводолинський районний суд Сумської
області відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає до суду Шутька
Івана Васильовича, останнє відоме місце реєстрації та проживання:
пров. 2-й Оболонської, 8 (2-й пров. Комсомольської, 8) у селищі Липова
Долина Сумської області, як відповідача по справі на 11 год. 00 хв. 19
серпня 2016 року. Розгляд справи відбудеться в приміщенні суду, який
розташований за адресою: вул. Роменська, 6, селище Липова Долина
Сумської області. Головуючий — суддя Сізов Д.В. У разі неявки відпо-
відача на дане судове засідання справа буде розглянута за його відсут-
ності. 

Суддя Д.В. Сізов

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бахмут Донецької
області, вул. Миру, 5 ) розглядає цивільну справу за скаргою Рєпіна Миколи
Павловича на бездіяльність посадових осіб Відділу ДВС у Подільському районі
м. Києва, № 4с/219/7/2016, сторони по справі:

— заявник Рєпін Микола Павлович, місце реєстрації та проживання: с. Лу-
ганське Бахмутського району, вул. Пушкіна, 11, відповідач ПАТ «Народна фі-
нансово-страхова компанія «Добробут», юридична адреса: 02002, м. Київ, вул.
Сагайдачного, 10/5 а, заінтересова особа: Відділ Державної виконавчої служби
у Подільському районі м. Києва, юридична адреса: 04208, м. Київ, пр-т Г.Гон-
гадзе, 5-Б, викликаються на 18.08.2016 року на 10 годин 00 хвилин до суду,
каб. № 309, для участі у розгляді справи по суті.

Сторонам пропонується надати свої заперечення щодо скарги та докази. У
випадку неприбуття, сторони повинні повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглядатися за їх відсутності.

Суддя Тверський С.М.

Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської області викли-
кає Кагал Олексія Вікторовича (останнє відоме місце проживання: По-
лтавська область, місто Кременчук, вулиця Космонавтів, будинок 33) в
якості відповідача в судове засідання по цивільній справі за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Кагал Олексія Вікторовича про стягнення за-
боргованості.

Судове засідання відбудеться 13 вересня 2016 року о 09 годині 15
хвилин у приміщенні суду за адресою: Полтавська область, м. Кремен-
чук, вул. Красіна (Троїцька), 37/49.

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

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судове
засідання.

Суддя Зоріна Д.О.

Старобільський районний суд Луганської області викликає Пряхіна
Руслана Володимировича, який мешкає: Луганська область, Антрацитів-
ський район, сел. Іванівка, вул. Набережна, 68/59, Лагутіна Володимира
Сергійовича, який мешкає: Луганська область, Антрацитівський район,
сел. Іванівка, вул. Набережна, 68/3, як відповідачів у судове засідання по
цивільній справі №431/3207/16-ц, провадження №2/431/999/16 за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-
Банк» до Пряхіна Руслана Володимировича, Лагутіна Володимира
Сергійовича про стягнення заборгованості, що відбудеться 06.09.2016 р.
о 09-45 годині в приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Ста-
робільськ, вул. Миру, 38-«а».

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу
без Вашої участі на підставі ч.4 ст.169 ЦПК України. 

Суддя І.В. Кудрявцев

Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської області викли-
кає Ткаченка Віталія Володимировича (останнє відоме місце прожи-
вання: Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Республіканська,
будинок 87) в якості відповідача в судове засідання по цивільній справі
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ткаченка Віталія Володимировича
про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 13 вересня 2016 p. о 09 годині 00 хви-
лин у приміщенні суду за адресою: Полтавська область, м. Кременчук,
вул. Красіна (Троїцька), 37/49.

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

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судове
засідання.

Суддя Зоріна Д.О.
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оголошення
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
оголошує конкурсний набір на 2016-2017 н/р. до аспірантури 

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється в аспірантурі за очною
(денною, вечірньою) або заочною формою навчання з галузі знань 08 «Право» спеціальності 081
«Право» (12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.03 -
цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право; 12.00.04 - господарське
право; господарське процесуальне право; 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення;
12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; 12.00.08 - кримі-
нальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право); з галузі знань 08 «Право» спеціальності
082 «Міжнародне право» (12.00.11 - міжнародне право).

До аспірантури приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.
Вступники подають: заяву; особовий листок; копії диплома і додатка до нього; копії паспорта; копії
трудової книжки (за наявності), для аспірантів очної форми навчання – оригінал трудової книжки;
список опублікованих праць та винаходів чи реферат з обраної наукової спеціальності; 4 фото (6х4);
посвідчення про складання кандидатських іспитів та сертифікат тестів TOEFL, або International English
Language Testing System, або сертифікат Сambridge English Language Assessment (за наявності). Па-
спорт та диплом подаються вступником особисто. 

Оплата за навчання аспірантів для набору на 2016/2017 навчальний рік, 
у грошовій одиниці України – гривні:

Вступники складають вступні іспити зі спеціальності та іноземної мови. Особам, які вступають до
аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціа-
ліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування. Вступник, який підтвердив свій рівень
знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Lan-
guage Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від скла-
дення вступного іспиту з іноземної мови.

Документи приймаються з 25 серпня до 25 вересня 2016 року за адресою:
03142, м. Київ, вул. Доброхотова, 7-А (каб.107) з 10.00 до 17.00 

(крім суботи та неділі).
Телефон для довідок: (044)423-06-30

E-mail: http://www.kul.kiev.ua

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області (84100 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядаються цивільні
справи за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приват Банк» до Табунщика Олександра Миколайовича про
стягнення заборгованості; за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «Приват Банк» до Кузнецової Ірини Олек-
сіївни про стягнення заборгованості; за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «Приват Банк» до Поно-
маренко Римми Рафаілівни про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Табунщик Олександр Миколайович (останнє
відоме місце проживання: 84637, Донецька область, м. Горлівка, вул.
Леніна, будинок 146 а, квартира 51) викликається на 18 серпня 2016
року на 09 годин 00 хвилин до судді Кривошеєва Д.А. для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідач по справі Кузнецова Ірина Олексіївна (останнє відоме
місце проживання: 84607, Донецька область, м. Горлівка, вул. Му-
соргського, будинок 33, квартира 2) викликається на 18 серпня 2016
року на 09 годин 10 хвилин до судді Кривошеєва Д.А. для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідач по справі Пономаренко Римма Рафаілівна (останнє ві-
доме місце проживання: 84634, Донецька область, м. Горлівка, вул.
Барбюса, будинок 28) викликається на 18 серпня 2016 року на 09
годин 20 хвилин до судді Кривошеєва Д.А. 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 їх відсутність. 

Суддя Д.А. Кривошеєв

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє Єнокяна Євгена
Романовича про те, що 15 серпня 2016 року о 12 год. 00 хв. за адресою:
04053, м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна (Вознесенський узвіз), 10-Б,
каб.42, відбудеться судове засідання в цивільній справі за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний
банк України» до Єнокяна Є. Р. як відповідача про стягнення заборго-
ваності.

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

Суддя Л.В. Шевченко

Артемівський міськрайонний суд Донець-
кої області (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5)
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ
«Укрсоцбанк» до Бурдукової Світлани Єго-
рівни про стягнення заборгованості.

Відповідач Бурдукова Світлана Єгорівна
(останнє відоме суду місце реєстрації за ад-
ресою: 86401, Донецька область, м. Єнакієве,
вул. 1-ша Кооперативна, 27) викликається 06
вересня 2016 року на 10.00 годину до суду,
каб. 204, для участі в розгляді справи по суті.

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

Суддя Медінцева Н. М.
Високопільський районний суд Херсон-

ської області повідомляє, що 20 вересня
2016 року о 10 годині 00 хвилин в примі-
щенні суду за адресою: смт Високопілля,
вул. Червоноармійська, 104 Херсонської
області відбудеться судовий розгляд по
цивільній справі № 652/300/16-ц за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» до Діконенко
Анжели Іванівни про стягнення заборгова-
ності.

В судове засідання у вищевикладений
час викликається відповідач Діконенко
Анжела Іванівна, 22.05.1972 року народ-
ження.

В разі неявки відповідача в судове засі-
дання або визнання причини неявки непо-
важною, справа може бути розглянута у
відсутність відповідача на підставі наявних
у справі доказів.

Суддя Дригваль В.М.

Інформація щодо здійснення спеціального судового
провадження та повістка про виклик обвинуваченого

Колегією суддів Сватівського районного суду Лу-
ганської області 21 червня 2016 року постановлено
ухвалу про здійснення спеціального судового провад-
ження відносно Литвина Сергія Анатолійовича,
02.07.1973 року народження, обвинуваченого у вчи-
ненні злочину, передбаченого ст. 109 ч. 1, ст. 110 ч. 2,
ст. 258-3 ч. 1 КК України за кримінальним проваджен-
ням № 426/351/2016-к.

На підставі ст. ст. 297-5, 314, 323 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає об-
винуваченого Литвина Сергія Анатолійовича, який
зареєстрований та проживає за адресою: Луганська
область, м. Луганськ, вул. Осипенка, буд. 5, кв.214, у
підготовче судове засідання, яке буде проводитися в
порядку спеціального судового провадження та відбу-
деться 15 серпня 2016 року об 11-00 годині в залі су-
дових засідань Сватівського районного суду
Луганської області, що розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

В разі неявки обвинуваченого Литвина Сергія Ана-
толійовича в судове засідання, судовий розгляд буде
проводитися без участі обвинуваченого.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі
головуючого судді Половинки В.О., суддів Пчолкіна
С.А., Гашинського М. А.

Інформація щодо здійснення спеціального судового
провадження та повістка про виклик обвинуваченого

Колегією суддів Сватівського районного суду Лу-
ганської області 21 червня 2016 року постановлено
ухвалу про здійснення спеціального судового провад-
ження відносно Дробота Олександра Миколайовича,
21.04.1960 року народження, обвинуваченого у вчи-
ненні злочину, передбаченого ст. 109 ч. 1, ст. 110 ч.2,
ст. 258-3 ч. 1 КК України за кримінальним проваджен-
ням 426/18/16-к.

На підставі ст. ст. 297-5, 314, 323 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає
обвинуваченого Дробота Олександра Миколайовича,
який проживає за адресою: Луганська область, м. Лу-
ганськ, вул. Комунальна, буд.75, кв.50, у підготовче
судове засідання, яке буде проводитися в порядку
спеціального судового провадження та відбудеться 15
серпня 2016 року о 10-30 годині в залі судових засі-
дань Сватівського районного суду Луганської області,
що розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

В разі неявки обвинуваченого Дробота Олександра
Миколайовича в судове засідання, судовий розгляд
буде проводитися без участі обвинуваченого.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі
головуючого судді Половинки В.О., суддів Пчолкіна
С.А., Гашинського М.А.

Інформація щодо здійснення спеціального судового
провадження та повістка про виклик обвинуваченого

Колегією суддів Сватівського районного суду Луган-
ської області 21 червня 2016 року постановлено ухвалу
про здійснення спеціального судового провадження від-
носно Пілавова Маноліса Васильовича, 24.03.1964 року
народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, перед-
баченого ст. 109 ч. 1, ст. 110 ч.2, ст. 258-3 ч. 1 КК України
за кримінальним провадженням № 426/20/2016-к.

На підставі ст. ст. 297-5, 314, 323 КПК України Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає обви-
нуваченого Пілавова Маноліса Васильовича, який
проживає за адресою: Луганська область, м. Луганськ,
вул. Ліньова, б. 67 а, кв.24, у підготовче судове засі-
дання, яке буде проводитися в порядку спеціального су-
дового провадження та відбудеться 15 серпня 2016 року
о 10-00 годині в залі судових засідань Сватівського рай-
онного суду Луганської області, що розташований за ад-
ресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя
Перемоги, 34.

В разі неявки обвинуваченого Пілавова Маноліса Ва-
сильовича в судове засідання, судовий розгляд буде
проводитися без участі обвинуваченого.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі го-
ловуючого судді Половинки В.О., суддів Пчолкіна С.А.,
Гашинського М.А.

Інформація щодо здійснення спеціального судового
провадження та повістка про виклик обвинуваченого

Колегією суддів Сватівського районного суду Луган-
ської області 03 червня 2016 року постановлено ухвалу
про здійснення спеціального судового провадження від-
носно Корнета Ігоря Олександровича, 29.04.1973 року
народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст.109, ч.2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України,
по якому здійснювалось спеціальне досудове розсліду-
вання в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України.

На підставі ст. ст. 297-5, 314, 323 КПК України Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає обви-
нуваченого Корнета Ігоря Олександровича, який
проживає за адресою: м. Луганськ, вул. П.Ткаченка, буд.
31, у судове засідання, яке буде проводитися в порядку
спеціального судового провадження та відбудеться 15
серпня 2016 року о 14-30 годині в залі судових засідань
Сватівського районного суду Луганської області, що роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове,
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

В разі неявки обвинуваченого Корнета Ігоря Олексан-
дровича в судове засідання, судовий розгляд буде про-
водитися без участі обвинуваченого.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі го-
ловуючого судді Гашинського М.А., суддів Половинки
В.О., Пчолкіна С. А.

Інформація щодо здійснення спеціального судового
провадження та повістка про виклик обвинуваченого

Колегією суддів Сватівського районного суду Луган-
ської області 23 червня 2016 року постановлено ухвалу
про здійснення спеціального судового провадження від-
носно Шубіна Олександра Васильовича, 20.05.1972 року
народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, перед-
баченого ст.109, ч.1, ст. 110, ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК Ук-
раїни, за кримінальним провадженням №426/15/16-к.

На підставі ст. ст. 297-5, 314, 323 КПК України Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає обви-
нуваченого Шубіна Олександра Васильовича, який
проживає за адресою: Луганська область, м. Луганськ,
кв. Комарова, б. 28, кв. 34, у підготовче судове засі-
дання, яке буде проводитися в порядку спеціального су-
дового провадження та відбудеться 15 серпня 2016 року
об 11-30 годині в залі судових засідань Сватівського
районного суду Луганської області, що розташований за
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

В разі неявки обвинуваченого Шубіна Олександра Ва-
сильовича в судове засідання, судовий розгляд буде
проводитися без участі обвинуваченого.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі го-
ловуючого судді Гашинського М.А., суддів Половинки
В.О., Пчолкіна С. А.

Оголошення орендодавця — 
ДП «ЗДАРЗ «МіГремонт» 

про намір передати в оренду об’єкт 
державного майна.

Назва об’єкта: вбудоване нежитлове приміщення
№ 10 першого поверху будівлі автомайстерні (інв.
№ 0070) загальною площею 62,80 кв. м, що знахо-
диться за адресою: 69013, м. Запоріжжя, вул. Військ-
буд, 124.

Балансоутримувач: ДП «ЗДАРЗ «МіГремонт».
Орган управління: державний концерн «Укробо-

ронпром».
Вартість майна за незалежною оцінкою 59 850,00

грн. Термін оренди: 2 роки 11 місяців.
Заяви про оренду приймаються протягом десяти

робочих днів після опублікування оголошення за ад-
ресою:69013, м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 124,
тел.787-30-84. Заяви подаються в окремому кон-
верті з написом «Заява про оренду» із зазначенням
найменування об’єкта оренди із супровідним лис-
том. У разі надходження двох і більше заяв на один
об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на
право його оренди відповідно до вимог Закону Ук-
раїни «Про оренду державного та комунального
майна».

Києво-Святошинський районний суд Київської об-
ласті повідомляє відповідачів Самсон Сергія Олек-
сандровича, Самсон Марію Миколаївну, Мартинова
Андрія Миколайовича, 3-тя особа: приватний нота-
ріус Києво-Святошинського районного нотаріаль-
ного округу Київської області Федотова Ольга
Віталіївна, про те, що розгляд цивільної справи за
позовом Самсон Марії Вікторівни до Самсон Сергія
Олександровича, Самсон Марії Миколаївни, Марти-
нова Андрія Миколайовича, третя особа: Приватний
нотаріус Києво-Святошинського районного нотарі-
ального округу Київської області Федотова Ольга Ві-
таліївна про розірвання шлюбу, визнання
нерухомого майна спільним сумісно нажитим май-
ном подружжя, визнання договору купівлі-продажу
нерухомого майна недійсним та поділ спільного су-
місно нажитого майна подружжя, відбудеться об 11
год. 00 хв. 22 вересня 2016 року в приміщенні
Києво-Святошинського районного суду Київської
області, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул.
Мельниченка, 1.

У випадку Вашої неявки в судове засідання справа
буде розглянута за Вашої відсутності на підставі на-
явних у справі доказів.

Суддя А.Я.Волчко

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання відповідачів по
справі № 409/1768/16-ц за позовом Державного
ощадного банку України в особі філії — Луганського
обласного управління AT «Ощадбанк» до Харито-
нова Юрія Васильовича, Трусова Леоніда Григорійо-
вича, Трусової Любові Петрівни про стягнення
заборгованості за договором про іпотечний кредит.

Судове засідання відбудеться 03.10.2016 року о
09:00 год. (резервна дата на 10.10.2016 року о 09:00
год.) в залі суду за адресою: Луганська область, смт
Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликаються відповідачі Харитонов Юрій Васи-
льович, адреса: Луганська область, Лутугинський
район, с. Георгіївка, вул. Червоноармійська, буд. 4,
Трусов Леонід Григорійович, адреса: Луганська об-
ласть, м. Лутугине, кв. Шевченка, буд. 1, кв. 24, Тру-
сова Любов Петрівна, адреса: Луганська область, 
м. Лутугине, кв. Шевченка, буд. 1, кв. 24.

У випадку неявки відповідачів справу буде розгля-
нуто за їх відсутності за наявними доказами.

Корольовський районний суд м. Жито-
мира викликає Бурлаку Олександра Мак-
симовича, 18.02.1977 р.н., та Бурлаку
Ігоря Максимовича, 31.08.1979 р.н., як
обвинувачених у кримінальному провад-
женні № 296/1955/16-к по обвинуваченню
у вчиненні кримінального правопору-
шення за ч. 1 ст. 258-3 КК України, під го-
ловуванням судді Аксьонова В.Є. в судове
засідання, що відбудеться 19.08.2016
року о 12 год. 30 хв. в приміщенні Коро-
льовського районного суду м. Житомира
за адресою: м. Житомир, майдан Собор-
ний, 1, зал 2-К (к. 106).

Явка обвинувачених в судове засідання
обов’язкова!

Суддя В.Є. Аксьонов

Деснянський районний суд м. Києва
викликає як відповідача Крамаренка Ген-
надія Станіславовича, останнє відоме
місце реєстрації якого: м. Київ, вул. Драй-
зера, 9, кв. 151, в судове засідання, яке
призначене на 10.11.2016 року на 16 год.
15 хв., для розгляду справи за позовом
Крамаренко Н.С. до Крамаренка Г.С., треті
особи: служба у справах дітей Деснян-
ської районної у м. Києві державної адмі-
ністрації, орган опіки та піклування
Деснянської районної у м. Києві держав-
ної адміністрації про позбавлення батьків-
ських прав. Адреса суду: м. Київ, пр.
Маяковського, 5-в , каб. 34.

Суддя Грегуль О. В.

Роменський міськрайонний суд Сумської
області викликає як відповідача Кишка Сергія
Анатолійовича, останнє відоме місце прожи-
вання: вул. Леніна, буд. 4, кв.29, м. Дніпропет-
ровськ, в цивільній справі № 585/1790/16-ц
(номер провадження 2/585/536/16) за позо-
вом Клименко Людмили Олександрівни до
Кишка Сергія Анатолійовича, Кондратенко Та-
мари Петрівни про визнання права власності
на нерухоме майно, яка призначена до судо-
вого засідання на 26 серпня 2016 року на 09
год. 30 хв.

Адреса суду: м. Ромни Сумської області, 
б-р Шевченка, 14. Головуючий суддя — Ганзя
О.Д. (р.т. 0-5448-5-13-88). У разі неявки Кишка
С.А. в дане судове засідання справа буде роз-
глядатися за його відсутності.

Полонський районний суд Хмельницької
області викликає в судове засідання як відпо-
відача Олійник Валентину Віталіївну,
01.12.1948 року народження, адреса прожи-
вання зазначена позивачем, котра також є міс-
цем реєстрації: м. Полонне, пров. Матросова,
8, Хмельницької області, по цивільній справі
№ 681/612/16-ц за позовом Романова Миколи
Анатолійовича про стягнення заборгованості
за договором позики.

Розгляд справи відбудеться 11 жовтня 2016
року о 12.30 годині за адресою: 30500, м. По-
лонне, вул. Героїв Майдану, 5, Хмельницької
області (суддя Горщар А.Г.)

В разі неявки та неповідомлення про при-
чину неявки, справу буде розглянуто за відсут-
ності відповідача по наявних у справі
матеріалах.

Троїцький районний суд Луганської об-
ласті викликає як відповідача у судове за-
сідання Шаповалова Володимира
Івановича по справі № 433/1038/16-ц за
позовом Публічного акціонерного това-
риства «Укрсоцбанк» до Шаповалова Во-
лодимира Івановича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Засідання відбудеться 16 серпня 2016
року о 14 год. 40 хв. за адресою: Луган-
ська 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.

 
ФФооррммаа  ннааввччаанннняя  ДДжжееррееллаа  ффііннааннссуувваанннняя  ВВааррттііссттьь  ннааввччаанннняя  ззаа  рріікк  

очна форма навчання 
Для фізичних осіб  18 200 грн. 
Для юридичних осіб 21 400 грн. 

заочна форма навчання 
Для фізичних осіб  16 800 грн. 
Для юридичних осіб 19 800 грн. 

для іноземних громадян Для фізичних та юридичних осіб 40 000 грн. 
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Горностаївський районний суд Херсонської області
викликає Пишного Сергія Вікторовича в судове засі-
дання, яке відбудеться 08 вересня 2016 року о 09.00
годині для розгляду цивільної справи № 655/455/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційного банку «ПриватБанк» до Пишного Сергія
Вікторовича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором. Адреса суду: Херсонська область, смт
Горностаївка, вул. Торгова, 10. Явка відповідача
обов’язкова. У разі неявки відповідача в судове засі-
дання, справа буде розглянута за його відсутності на
підставі наявних у справі доказів. 

Суддя Посунько Г.А.

Южний міський суд Одеської області викликає
Ющенка Олексія Вікторовича як відповідача по ци-
вільній справі №519/528/16-ц за позовом представ-
ника ПАТ КБ «Приватбанк» до Ющенка Олексія
Вікторовича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором у розмірі 12739,39 грн, у судове засі-
дання на 30 серпня 2016 року о 10.30 год. 
у приміщенні суду за адресою: Одеська область, 
м. Южне, пр. Григорівського Десанту, 26 «а», зал № 3.

У разі неявки відповідача Ющенка Олексія Вікторо-
вича у судове засідання, справа буде розглянута у
його відсутність.

Суддя З.І. Барановська

Пирятинським районним судом Полтавської об-
ласті викликається до суду Оліфіренко Олексій Ми-
колайович (останнє відоме місце проживання:
37043, Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Малю-
тинці, вул. Петровського, буд. 32 а) на 14 годин 00
хвилин 29.08.2016 р. для участі у розгляді справи 
№ 544/670/16-ц по суті за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Суддя Сімонова С.Г.

В провадженні судді Бердянського міськрайонного
суду Ліхтанської Н.П. знаходиться цивільна справа за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Костіної Ольги Ра-
віліївни про стягнення заборгованості.

Судовий розгляд справи призначено на 09 годину
30 хвилин 25 серпня 2016 року в приміщенні Бердян-
ського міськрайонного суду за адресою: Запорізька
область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб.502.

Суд викликає як відповідача Костіну Ольгу Равілі-
ївну.

У разі неявки відповідача, справа буде розглянута
за наявними в ній матеріалами.

Суддя Н.П. Ліхтанська

Подільський районний суд м. Києва повідомляє По-
гребицького Віталія Валерійовича, що зареєстрований
за адресою: м. Київ, вул. Введенська, буд. 32, кв. 43,
про те, що судове засідання по справі 758/3964/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства «Ко-
мерційний банк «Приватбанк» до Погребицького Ві-
талія Валерійовича про стягнення заборгованості
відбудеться 18 серпня 2016 р. о 12 год. 30 хв. в при-
міщенні суду (м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. № 8) під
головуванням судді Зарицької Ю. Л. Ваша явка або
явка Вашого представника є обов’язковою. В разі
Вашої або Вашого представника неявки буде поста-
новлено рішення.

Сколівський районний суд Львівської області ви-
кликає Поповича Руслана Дмитровича як відповідача
у цивільній справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Акцент Банк» до Поповича Руслана
Дмитровича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 16 годині 29 ве-
ресня 2016 р. у приміщенні суду за адресою: м. Сколе,
вул. Д. Галицького, 8 Львівської області.

У випадку неявки відповідача — Поповича Руслана
Дмитровича справу буде розглянуто за його відсут-
ності за зібраними доказами по справі.

Суддя Ясінський Ю.Є.

Сколівський районний суд Львівської області ви-
кликає Веклич Тетяну Василівну як відповідача у ци-
вільній справі за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приват Банк» до Век-
лич Тетяни Василівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 16 годині 30 ве-
ресня 2016 р. у приміщенні суду за адресою: м. Сколе,
вул. Д. Галицького, 8 Львівської області.

У випадку неявки відповідачки — Веклич Тетяни
Василівни справу буде розглянуто за її відсутності за
зібраними доказами по справі.

Суддя  Ясінський Ю.Є.

Сколівський районний суд Львівської області ви-
кликає Щупак Любов Михайлівну як відповідачку у
цивільній справі за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приват Банк» до
Щупак Любові Михайлівни про стягнення заборгова-
ності.

Судове засідання відбудеться о 16 годині 06 жов-
тня 2016 р. у приміщенні суду за адресою: м. Сколе,
вул. Д. Галицького, 8 Львівської області.

У випадку неявки відповідачки — Щупак Любові
Михайлівни справу буде розглянуто за її відсутності
за зібраними доказами по справі.

Суддя  Ясінський Ю.Є.

Вишгородський районний суд Київської області по-
відомляє, що Боган Ірину Віталіївну викликають в су-
дове засідання в якості відповідача у цивільній справі
за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Боган Ірини Ві-
таліївни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 23 серпня 2016 року
о 10 годині 30 хвилин за адресою: м. Вишгород, вул.
Кургузова, 7, кабінет № 17.

У разі неявки відповідача без поважних причин
справа буде розглянута за його відсутності. 

Суддя М.Б. Баличева

Вишгородський районний суд Київської області по-
відомляє, що Козака Сергія Анатолійовича виклика-
ють в судове засідання в якості відповідача у
цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приват Банк»
до Козака Сергія Анатолійовича про стягнення забор-
гованості.

Судове засідання відбудеться 23 серпня 2016 року
о 10 годині 00 хвилин за адресою: м. Вишгород, вул.
Кургузова, 7, кабінет № 17.

У разі неявки відповідача без поважних причин
справа буде розглянута за його відсутності. 

Суддя М.Б. Баличева

Токмацький районний суд викликає у судове за-

сідання на 13 годину 00 хвилин 26 серпня 2016 року

до Токмацького районного суду (м. Токмак, вул. Во-

лодимирська, 28, каб. №7) в якості відповідача Чо-

півську Лідію Василівну по справі за позовом ПАТ

КБ «Приват Банк» до Чопівської Лідії Василівни про

стягнення заборгованості.

Суддя Гавілей М.М.

Токмацький районний суд викликає у судове за-

сідання на 09 годину 00 хвилин 25 серпня 2016 року

до Токмацького районного суду (м. Токмак, вул. Во-

лодимирська, 28, каб. №7) в якості відповідача Се-

меніхіну Тетяну Веніаминівну по справі за позовом

ПАТ КБ «Приват Банк» до Семеніхіної Тетяни Веніа-

минівни про стягнення заборгованості.

Суддя Гавілей М.М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає відповідача Квачову Людмилу Петрівну,
16.09.1979 р.н., в судове засідання, яке призначене
на 15.00 годину 21.09.2016 року, для розгляду цивіль-
ної справи за позовом ПАТ «ПриватБанк» до Квачової
Людмили Петрівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором, яке відбудеться за адресою:
вул. Центральна, 26а, смт Куйбишеве Куйбишев-
ського району Запорізької області.

Суддя В.О. Мальований

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає відповідача Михайлець Миколу Володими-
ровича, 06.08.1967 р.н., в судове засідання, яке при-
значене на 16.00 годину 19.09.2016 року, для
розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Приват-
Банк» до Михайлець Миколи Володимировича про
стягнення заборгованості за кредитним договором,
яке відбудеться за адресою: вул. Центральна, 26 а,
смт Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької
області.

Суддя В.О. Мальований

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає відповідача Чайко Ігоря Борисовича,
02.01.1964 р.н., в судове засідання, яке призначене
на 15.30 годину 19.09.2016 року, для розгляду ци-
вільної справи за позовом ПАТ «ПриватБанк» до
Чайко Ігоря Борисовича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором, яке відбудеться за
адресою: вул. Центральна, 26 а, смт Куйбишеве Куй-
бишевського району Запорізької області.

Суддя В.О. Мальований

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає відповідача Карнауха Сергія Петровича,
26.04.1957 р.н., в судове засідання, яке призначене
на 17.00 годину 20.09.2016 року, для розгляду цивіль-
ної справи за позовом ПАТ «ПриватБанк» до Карнауха
Сергія Петровича про стягнення заборгованості за
кредитним договором, яке відбудеться за адресою:
вул. Центральна, 26 а, смт Куйбишеве Куйбишев-
ського району Запорізької області.

Суддя В.О. Мальований

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає відповідача Шевченко Катерину Іванівну,
18.12.1967 р.н., в судове засідання, яке призначене
на 16.30 годину 19.09.2016 року, для розгляду цивіль-
ної справи за позовом ПАТ «Акцент-Банк» до Шев-
ченко Катерини Іванівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором, яке відбу-
деться за адресою: вул. Центральна, 26 а, смт Куйби-
шеве Куйбишевського району Запорізької області.

Суддя В.О. Мальований

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає відповідача Савосіну Санію Касимівну,
08.02.1954 р.н., в судове засідання, яке призначене
на 16.30 годину 20.09.2016 року, для розгляду цивіль-
ної справи за позовом ПАТ «ПриватБанк» до Савосіної
Санії Касимівни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, яке відбудеться за адресою: вул.
Центральна, 26 а, смт Куйбишеве Куйбишевського
району Запорізької області.

Суддя В.О. Мальований

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає відповідача Марюхнич Оксану Ігорівну,
15.08.1986 р.н., в судове засідання, яке призначене
на 16.00 годину 20.09.2016 року, для розгляду цивіль-
ної справи за позовом ПАТ «ПриватБанк» до Марюх-
нич Оксани Ігорівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором, яке відбудеться за адресою:
вул. Центральна, 26 а, смт Куйбишеве Куйбишев-
ського району Запорізької області.

Суддя В.О. Мальований

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає відповідача Бондаренко Галину Гаврилівну,
19.07.1951 р.н., в судове засідання, яке призначене
на 15.30 годину 20.09.2016 року, для розгляду цивіль-
ної справи за позовом ПАТ «ПриватБанк» до Бонда-
ренко Галини Гаврилівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором, яке відбу-
деться за адресою: вул. Центральна, 26 а, смт Куйби-
шеве Куйбишевського району Запорізької області.

Суддя В.О. Мальований

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає відповідача Золотарьову Ірину Олексан-
дрівну, 15.02.1955 р.н., в судове засідання, яке при-
значене на 16.00 годину 22.09.2016 року, для
розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Приват-
Банк» до Золотарьової Ірини Олександрівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, яке
відбудеться за адресою: вул. Центральна, 26 а, смт
Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької об-
ласті.

Суддя В.О. Мальований

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає відповідача Суслову Олену Петрівну,
07.01.1973 р.н., в судове засідання, яке призначене
на 16.00 годину 21.09.2016 року, для розгляду цивіль-
ної справи за позовом ПАТ «ПриватБанк» до Суслової
Олени Петрівни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, яке відбудеться за адресою: вул.
Центральна, 26 а, смт Куйбишеве Куйбишевського
району Запорізької області.

Суддя В.О. Мальований

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає відповідача Попова Володимира Васильо-
вича, 04.11.1948 р.н., в судове засідання, яке призна-
чене на 15.30 годину 22.09.2016 року, для розгляду
цивільної справи за позовом ПАТ «ПриватБанк» до
Попова Володимира Васильовича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, яке відбу-
деться за адресою: вул. Центральна, 26 а, смт
Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької об-
ласті.

Суддя В.О. Мальований

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає відповідача Жихареву Наталію Миколаївну,
18.02.1972 р.н., в судове засідання, яке призначене
на 15.30 годину 21.09.2016 року, для розгляду цивіль-
ної справи за позовом ПАТ «ПриватБанк» до Жиха-
ревої Наталії Миколаївни про стягнення
заборгованості за кредитним договором, яке відбу-
деться за адресою: вул. Центральна, 26 а, смт Куйби-
шеве Куйбишевського району Запорізької області.

Суддя В.О. Мальований

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає відповідача Луніна Віктора Вікторовича,
23.10.1968 р.н., в судове засідання, яке призначене
на 15.00 годину 22.09.2016 року, для розгляду цивіль-
ної справи за позовом ПАТ «ПриватБанк» до Луніна
Віктора Вікторовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором, яке відбудеться за адресою:
вул. Центральна, 26 а, смт Куйбишеве Куйбишев-
ського району Запорізької області.

Суддя В.О. Мальований

Фрунзенський районний суд м. Харкова повідом-
ляє, що 01 серпня 2016 р. був частково задоволений
позов по цивільній справі за позовом Малікової Надії
Іванівни до Шевченка Володимира Ілліча, треті особи:
Фрунзенський РВ у м. Харкові ГУ ДМС України в Хар-
ківській області, Управління ведення Реєстру терито-
ріальної громади Департаменту реєстрації Харківської
міської ради про визнання особи такою, яка втратила
право користування житловим приміщенням, та
зняття з реєстраційного обліку. Шевченко В.І. має
право протягом 10 днів з дня отримання рішення по-
дати суду заяву про його перегляд. 

Суддя О.В. Горпинич

В провадженні судді Бердянського міськрайонного
суду Петягіна В.В. знаходиться цивільна справа за позо-
вом публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк»
про стягнення заборгованості: №310/5182/16-ц до Кар-
пова Павла Васильовича, Карпової Олени Анатоліївни.

Розгляд справи призначено на 29.08.2016 року на
09 год. 00 хв. в приміщенні Бердянського міськра -
йонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бер-
дянськ, вул. Консульська, 64, каб.502, суддя Петягін
В.В., тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідачів Карпова Павла Васильо-
вича, Карпову Олену Анатоліївну.

У разі неявки відповідача, справа буде розглянута за
наявними в ній матеріалами. 

Київський районний суд м. Одеси викликає Бор-
щенка Сергія Юрійовича як відповідача по справі
№520/15638/15-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Акцент банк» до Борщенка Сергія
Юрійовича про стягнення боргу.

Судове засідання відбудеться 07.10.2016 р. о 10
годині 30 хвилин у судді Луняченка В.О. в примі-
щенні Київського районного суду м. Одеси за адре-
сою: м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, каб. 222. 

Суддя В.О. Луняченко

Київський районний суд м. Одеси викликає Мі-
рошниченка Олексія Анатолійовича як відповідача
по справі №520/2159/16-ц за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства Комерційний банк «Приват-
банк» до Мірошниченка Олексія Анатолійовича про
стягнення боргу.

Судове засідання відбудеться 22.09.2016 р. о 09
годині 30 хвилин у судді Луняченка В.О. в примі-
щенні Київського районного суду м. Одеси за адре-
сою: м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, каб. 222. 

Суддя В.О. Луняченко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоно-
сова, №157) розглядає цивільну справу №233/1782/16-ц
за позовом Андрієнка А.В. до Андрієнко К.С. про розір-
вання шлюбу. Відповідач у справі — Андрієнко Катерина
Сергіївна, 29.11.1989 р.н., останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, м. Макіївка, квл. Гвардійський,
буд.18-110, викликається до суду на 10 год. 00 хв. 18 сер-
пня 2016 року (корп. №2, каб. №21) для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачу Андрієнко К.С. пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У разі неприбуття від-
повідач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за його відсутності. 

Суддя Каліуш О.В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бах-
мут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу 2/219/2453/2016 за позовом Шподарєвої Вікторії Сер-
гіївни до Лисак В’ячеслава Кузьмича про визнання особи
такою, що втратила право користування житловим приміщен-
ням.

Відповідач у справі Лисак В’ячеслав Кузьмич, останнє місце
реєстрації: Донецька область, м. Бахмут, вул. Чайковського,
16/32, викликається на 15.08.2016 року на 13-00 годину до
суду, каб. № 213, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хомченко Л.І.

В провадженні Броварського міськрайонного суду Ки-
ївської області знаходиться справа № 361/3463/16-ц
року за цивільним позовом Шинкарьової Галини Андрі-
ївни до Ляхова Дмитра Юрійовича про визнання особи
такою, що втратила право користування житловим при-
міщенням, та зняття з реєстраційного обліку.

Викликаємо в якості відповідача Ляхова Дмитра
Юрійовича, 18.06.1981 року народження, серія па-
спорта НК 636856, виданий Чернігівським РВ ГУ МВС
України, на розгляд вищезазначеної справи, яка при-
значена на 22 вересня 2016 року на 09 годину 00 хви-
лин в приміщенні суду за адресою: м. Бровари, вул.
Грушевського, 2, каб. 207.

Суддя Г. О.Білик
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 12 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +11 +16    +15 +20
Житомирська +10 +15    +15 +20
Чернігівська +11 +16    +14 +19
Сумська +12 +17    +15 +20
Закарпатська +7 +12    +17 +22
Рівненська +8 +13    +16 +21
Львівська +7 +12    +17 +22
Івано-Франківська +7 +12    +15 +20
Волинська +7 +12    +17 +22
Хмельницька +7 +12    +15 +20
Чернівецька +7 +12    +15 +20
Тернопільська +7 +12    +15 +20
Вінницька +10 +15    +15 +20

Oбласть Нiч          День
Черкаська +12   +17   +15  +20
Кіровоградська +15   +20   +22  +27
Полтавська +15   +20   +23  +28
Дніпропетровська +17   +22   +27  +32
Одеська +15   +20   +20  +25
Миколаївська +17   +22   +24  +29
Херсонська +17   +22   +29  +34
Запорізька +17   +22   +29  +34
Харківська +17   +22   +27  +32
Донецька +17   +22   +30  +35
Луганська +17   +22   +30  +35
Крим +17   +22   +29  +34
Київ +14   +16   +17  +19

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області
знаходиться цивільна справа №310/5015/16-ц за позовом Кравченко Ірини
Анатолівни до Кравченка Олександра Миколайовича про розірвання шлю-
бу. Судовий розгляд справи призначено на 30 серпня 2016 року о 08 год.
15 хв. у приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запо-
різька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 501, тел. (06153)
3-63-75.

Суд викликає Кравченка Олександра Миколайовича як відповідача.   Яв-
ка до суду обов'язкова. В разі неявки справа розглядатиметься за наяв-
ними матеріалами. 

Суддя Петягін В. В.

Лариса КОНАРЕВА,
«Урядовий кур’єр»

Вефірі першого каналу
Українського радіо стар-

тував спільний проект радіо-
журналістів, активістів  гро-
мадської організації «Інфор-
маційні ініціативи» та Укра-
їнського інституту націо-
нальної пам’яті «Лекторій:
500 хвилин про Україну».
Вже другий тиждень щодня
звучать виступи відомих лю-
дей країни про ключові події
останніх 25 років нашого
життя. 

Перед лекторами стояло
завдання не тільки згадати
ключові події, описати най-
більші досягнення та про -

аналізувати прикрі прора-
хунки державотворення, а й
систематизувати прожиті
нами 25 років незалежності,
узагальнити здобутки. І так
спільно зрозуміти сьогоден-
ня, стан нашого просування
до побудови незалежної дер-
жави. Цікавими будуть їхні
застереження щодо спокон-
вічної української звички на-
ступати на ті самі граблі.

Уже мали нагоду виступи-
ти Олександр Бондар, який
свого часу долучився до за-
початкування приватизації
державних підприємств, Вік-
тор Мусіяка, професор права
й один з авторів Конституції
України, Олег Федоров, ди-
ректор Інституту космічних

досліджень НАН, який пред-
ставляє Україну в Міжна-
родному комітеті космічних
досліджень. Економіст Бог-
дан Гаврилишин, який за-
снував у Києві Міжнародний
інститут менеджменту, проа-
налізував перспективи, які
молодь має в незалежній
країні, й говорив про те, як
стан системи освіти вплинув
на розвиток відродженої дер-
жави. 

Тарас Чорновіл розказав
про батька В’ячеслава Чор-
новола і покоління українців,
які обрали незалежність. Во-
лодимир В’ятрович говорив
про те, як декомунізація до-
помагає переосмислити ми-
нуле.

Планують радіолекції від
Левка Лук’яненка, Олеся До-
нія, Володимира Фесенка,
Олега Рибачука, Сергія Кві-
та. Кожен з них розкаже про
явища чи події, до яких долу-
чався протягом останніх ро-
ків.  Ігор Осташ розповість, як
складалася дипломатична
система нової України, Левко
Лук’яненко згадає, як підпи-
сували Декларацію про дер-
жавний суверенітет, Тарас
Стецьків поділиться досвідом
польового командира Пома-
ранчевої революції. Кожен
гість радіоефіру матиме 1200
секунд. Заплановано 25 про-
грам, які й утворять лекторій
у 500 хвилин про минуле і су-
часне незалежної України.

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

ПІДРОСТАЄ ЗМІНА. Коли ук-
раїнські спортсмени змагаються
за нагороди на іграх у Ріо-де-Жа-
нейро, діти на узбережжі Азов-
ського моря в Запорізькій області
виборюють не менш важливі для
них нагороди у спортивних зма-
ганнях. 

«Олімпійське літо» — під та-
ким гаслом триває фізкультур-
ний захід у дитячому оздоровчо-
му центрі «Прометей» у Примор-
ському районі, організований об-
ласним центром фізичного здо-
ров’я населення «Спорт для всіх»
Запорізької облради, управлін-

ням молоді, фізичної культури і
спорту ОДА та місцевим відді-
ленням НОК України. Наслідую-
чи наших олімпійців, діти активно
відпочивають, займаються фіз-
культурою і беруть участь у спор-
тивних змаганнях з різних видів.
Під час спортивних естафет між
командами триває запекла бо-
ротьба. Незабутніми були емоції
й від драйвових показових танців
після завершення кожної еста-
фети за участі працівників цен-
тру «Спорт для всіх».

Усіх учасників нагороджено
грамотами та спортивним інвен-
тарем, вони отримали олімпійські
щоденники та записники від об-
ласного відділення Національно-

го олімпійського комітету, а го-
ловне — багато задоволення, ба-
дьорості, позитиву. Літня оздо-
ровча кампанія на узбережжі
Азовського моря триває. Щойно
запорізька влада відправила на
відпочинок на море дітей-сиріт,
позбавлених батьківської опіки,
інвалідів, із багатодітних сімей,
малозабезпечених і тих, чиї бать-
ки загинули в зоні АТО. Чергова
зміна щасливих і засмаглих
хлопчаків і дівчат  повернулася з
моря в місто. П’ятнадцятирічна
Ксенія, яка провела 18 днів в оз-
доровчому центрі Бердянська
«Факел», розповіла, що їй най-
більше сподобалася атмосфера
в таборі, дружний колектив і хо-

роші умови проживання. Щодня
ходили на море. Не менш ціка-
вим і насиченим був відпочинок у
таборі «Ювілейний» у Примор-
ську. Усього за рахунок місцевих
бюджетів влітку оздоровлено
2432 дитини. За даними головно-
го спеціаліста департаменту
спорту, сім’ї та молоді Запорізь-
кої міськради Яни Мискеєвої, діти
пільгових категорій відпочивали
в дитячих оздоровчих центрах
Кирилівки, Приморська, Бердян-
ська. До кінця сезону в оздоров-
чих таборах відпочине ще 631
дитина. Усього на літню оздоров-
чу кампанію запорізьких дітей
цього року передбачено 11 мі-
льйонів гривень.

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

500 хвилин про Україну 
ДО ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ. В ефірі національного радіо відомі
співвітчизники розказують про ключові події останніх 25 років Украсти легше, 

ніж заробити 
Олеся ДРОБОТ 

для «Урядового кур’єра»

КРИМІНАЛ. Нещодавно в Прилуцький відділ поліції ГУНП в Черні-
гівській області надійшов виклик, що серед білого дня пограбували
88-річну бабусю. За вказаною адресою одразу виїхала слідчо-опера-
тивна група. Потерпіла жінка повідомила, що приблизно опівдні до неї
в будинок завітали непрохані гості: попри те, що хвіртка була зачинена
на замок, четверо незнайомих жінок проникли у двір і зайшли в буди-
нок. Агресивно налаштовані, вони вимагали від бабусі віддати їм усі
гроші й цінності, а потім почали самі нишпорити по кімнатах. 

Та пошуки виявилися марними: ні грошей, ні дорогих речей напад-
ниці не знайшли, тож почали залякувати бабусю фізичною розпра-
вою, якщо та не розповість, де зберігає заощадження. Старенька не
витримала і віддала всі гроші, які мала, — аж 1500 гривень. Звісно,
злодюгам цього було замало, тож вони вхопили ще й мобільний те-
лефон і залишили будинок.

Вислухавши потерпілу, правоохоронці взялися до справи: опитали
всіх можливих свідків події, провели подвірні обходи. Завдяки тому,
що в місті працює система відеоспостереження, поліцейські визначи-
ли підозрюваних, а також простежили маршрут їхнього пересування. 

У результаті злагоджених професійних дій правоохоронці знайшли
і затримали зловмисниць. Це були місцеві жительки віком від 34 до
40 років і одна неповнолітня дівчина, до того ж двох із них уже притя-
гували до відповідальності перед законом. Поки що зловмисниці згід-
но зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України пе-
ребувають в ізоляторі тимчасового тримання, а поліція перевіряє їх на
причетність до інших злочинів. Досудове розслідування триває. 

Дуже обурюють такі вчинки людей. Залишити стареньку немічну
бабусю без копійки на прожиття... Звичайно, не така велика пожива
в цих жінок порівняно з масштабами грабунку в країні. Але чому ж у
людей не працюють функції сумління, моралі? І чому вони не ду-
мають про наслідки? Дуже хочеться вірити, що кожен отримає по
заслугах.

Дитяче «олімпійське літо» 

фотофакт

РЕКОНСТРУКЦІЯ. На по-
чатку серпня заповідник «Тус-
тань» у селі Урич Сколівсько-
го району на Львівщині зби-
рає друзів на фестиваль укра-
їнської середньовічної культу-
ри. Нащадки лицарів-русичів,
які у ХІІІ столітті постали щи-
том між Європою і Азією та
виступили проти татаро-мон-
гольської орди, прагнучи вбе-
регти незалежну Русь, зібра-
лися під скелями, де стояло
старовинне місто-фортеця,
щоб зануритися у середньо-
віччя. Свого часу фортеця
Тустань була важливим стра-
тегічним об’єктом, який фун-
кціонував як митниця і обо-
ронний пункт єдиної системи
карпатської лінії оборони пів-
денно-західного кордону Київ-
ської Русі. На фестивалі цього
року уявити собі велич серед-
ньовічної Тустанської фортеці
можна було завдяки проекції
відновленого її зображення у
3D-форматі.

Створювали атмосферу
давньоруського життя на чо-
тирьох галявинах фестивалю.
Тут відбувалися реконструкції
лицарських боїв, лунала се-
редньовічна музика, були від-
творені старовинні ремесла і
забави, працювали ігрові міс-

течка. У численних майстер-
класах можна було навчитися
середньовічних танців і стріль-
би з лука, виліпити з глини на
гончарному колі горнятко. На
літературній галявині майстри

слова змагалися у літератур-
них талантах і в поетичному
поєдинку.

Добре організували й побут
гостей фестивалю — їх приго-
щали середньовічними стра-

вами, а дістатися до Тустані зі
Львова було легко спеціаль-
ними трансферами, під які на-
дали зручні автобуси. Дорогу
до села Урич  напередодні від-
ремонтували. 
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