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Коли йдеться про безпеку, питання стоїть руба
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр доручив керівникам місцевої влади перевірити стан 
соціальних дитячих об’єктів

 Катерина МАЦЕГОРА, 
«Урядовий кур’єр»

Із сумної новини про руйну-
вання фасадної стіни з 1-го 

по 3-й поверх середньої за-
гальноосвітньої школи №6 у 
місті Васильків, що на Київщи-

ні, уряд розпочав своє зібран-
ня. Прем’єр-міністр Володи-
мир Гройсман доручив комісії з 
представників Кабміну встано-
вити всі обставини надзвичай-
ної ситуації та її винуватців. 
Глава уряду повідомив присут-
ніх, що, згідно з даними Дер-

жавної служби з надзвичай-
них ситуацій, жертв і постраж-
далих немає. Наступного тиж-
ня шкільні заняття для учнів 
відбудуться у сусідній школі. 
«Я вже направив до Василько-
ва віце-прем’єр-міністра — мі-
ністра регіонального розвитку, 

будівництва та ЖКГ, заступ-
ника міністра освіти і науки. За 
результатами роботи комісії 
з’ясуємо, що сталося», — ска-
зав він. До слова, на місці події 
працюють чотири одиниці тех-
ніки та 20 представників особо-
вого складу ДСНС.

Такі надзвичайні ситуації, на 
думку Прем’єра, відбуваються че-
рез байдужість, безвідповідаль-
ність і неувагу до важливих ре-
чей. Окремо він доручив провес-
ти перевірку дошкільних та 
загальноосвітніх закладів у 
всіх регіонах країни. 

Голова Європейської ради про збереження режиму 
обмежень з огляду на дії РФ в Україні та Сирії
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Кошти на відновлення 
Донбасу

СПІВПРАЦЯ. Під час Українсько-німецького бізнес-форуму 
домовлено відкрити Німецько-українську промислово-торго-
вельну палату в Україні. «Відкриття Німецько-української про-
мислово-торгової палати — шлях до зміцнення відносин укра-
їнського та німецького бізнесу, до збільшення товарообігу обох 
країн, підсилення співпраці українських та німецьких компаній. 
Наше завдання — якісні зміни у структурі цієї співпраці. Ідеть-
ся про розвиток торгівлі у сфері послуг, розширення співпраці 
в енергетиці та енергоефективності, промисловому й логістич-
ному секторах, інфраструктурі та сфері інформаційних техно-
логій», — цитує слова віце-прем’єр-міністра — міністра регіо-
нального розвитку, будівництва та житлово-комунального гос-
подарства Геннадія Зубка прес-служба відомства.

А в межах 9-го засідання Українсько-німецької групи високо-
го рівня з економічного співробітництва домовлено, що Німеч-
чина надасть Україні 150 мільйонів євро на програму модерні-
зації електропідстанцій на Донбасі. Це стане вагомою допомо-
гою у відновленні українського Донбасу і підвищенні енергое-
фективності країни.
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ЦИТАТА ДНЯ

ДОНАЛЬД ТУСК:

ЦИФРА ДНЯ

1 696 326    
переселенців з Донбасу і Криму взято 

на облік структурними підрозділами 
соцзахисту населення обласних 

і Київської міської держадміністрацій 

«Очевидно, 
що сьогодні єдиний 

спосіб — продовження 
санкцій проти Росії. 

Інакше це буде явною 
капітуляцією».

Кожен несе свій хрест

ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА

Cвітовий досвід державного 
регулювання цін на 
товари свідчить про його 
ефективність, і Україні від 
цього відмовлятися не варто

ЕКСПЕРТНА ДУМКА

ВІДЗНАКИ. «УК» з’ясовував, як найближчим часом 
змінять систему відомчих нагород Міністерства оборони
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Зарегульованість, хаотичний 
розподіл ресурсів, дублювання 
повноважень, надмірні пільги 
держслужбовців — причини складного 
просування реформ у нашій країні
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Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області судді Река

А.С. знаходиться спеціальне кримінальне провадження № 426/4973/16-к
стосовно Філіпченка Олександра Миколайовича, 31.05.1972 року народ-
ження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, 
ч. 2 ст. 262 КК України. Обвинувачений Філіпченко О. М. зареєстрований за
адресою: Луганська обл., м. Перевальськ, вул. Литовська, буд. 2, кв. 131.
На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський районний суд
Луганської області викликає Філіпченка Олександра Миколайовича у судове
засідання, яке відбудеться 20 жовтня 2016 року о 10.00 год. в залі Сватів-
ського районного суду Луганської області, що розташований за адресою:
Луганська область, м. Сватове, пл. 50 річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючої судді Реки
А. С., суддів Гашинської О. А., Пчолкіна С. А.

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області
викликає Ключева Олександра Євгенійовича (останнє відоме місце
його проживання: м. Кременчук, бульвар Пушкіна, буд. 17), як відпо-
відача у судове засідання по цивільній справі за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Ключева
Олександра Євгенійовича про стягнення заборгованості. Судове засі-
дання відбудеться 02 листопада 2016 року о 14 годині 30 хвилин у при-
міщенні суду за адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, 29/5,
кабінет №18. Явка до суду відповідача є обов’язковою. В разі неявки,
справу буде розглянуто за Вашої відсутності. 

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в су-
дове засідання.

Суддя Ж. О. Кривич

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області
викликає Доргая Романа Романовича (останнє відоме місце його про-
живання: м. Кременчук, проспект Полтавський, буд. 112, кв. 1), як від-
повідача у судове засідання по цивільній справі за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Доргая
Романа Романовича про стягнення заборгованості. Судове засідання
відбудеться 07 листопада 2016 року о 14 годині 30 хвилин у примі-
щенні суду за адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, 29/5, кабі-
нет № 18. Явка до суду відповідача є обов’язковою. В разі неявки,
справу буде розглянуто за Вашої відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд. про причини неявки в су-
дове засідання.

Суддя Ж. О. Кривич

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької області (87535,
м. Маріуполь, пр. Металургів, 231) розглядає цивільну справу за по-
зовом Кредитної спілки «Азовська кредитна компанія» до Папуш Те-
тяни Василівни про стягнення суми боргу за кредитним договором.

Відповідач по справі Папуш Тетяна Василівна, останнє відоме місце
реєстрації: м. Маріуполь, пр. Металургів, буд. 133-а, кв. 42, виклика-
ється о 09.20 годині 11 листопада 2016 року до суду, кабінет № 14, 15
для участі у розгляді справи по суті. Відповідачу пропонується надати
свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття, від-
повідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за його відсутності на підставі ст. ст. 169 ч. 4, 225 ЦПК
України. 

Суддя О. О. Хараджа

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області викли-
кає у судове засідання Нідзельського Олександра Валерійовича (ос-
таннє місце проживання: Вінницька область, м. Могилів-Подільський,
вул. Гагаріна, 34, кв. 2) для розгляду цивільної справи за позовом Нід-
зельського Володимира Федоровича до Нідзельського Олександра Ва-
лерійовича про визнання недійсними свідоцтв про право на спадщину,
встановлення факту прийняття спадщини та усунення від спадкування.

Судове засідання призначено на 27.10.2016 р. на 09 годину 00 хви-
лин в приміщенні суду за адресою: Вінницька обл., м. Могилів-Поділь-
ський, вул. Сагайдачного, 1/30. Заяву розглядає суддя Жикевич Т. Б.
У разі неявки Нідзельського О.В. в судове засідання, позовна заява
буде розглянута за його відсутності.

ДСК «Укртанкер» (м. Одеса) розглядає пропозиції про фрах-
тування нафтоналивного танкера «Владимир Правик», 1987 рік побу-
дови, Болгарія, ідея фрахтової ставки — best offer на базі
бербоут-чартеру в басейні Каспійського моря, або у Чорному морі у
разі проходу через внутрішні водні шляхи Російської Федерації за умо-
вою сплати митних платежів щодо звільнення судна від митних зо-
бов’язань у РФ, на період наступних 2 років. Технічний стан — в класі
РМРС до 2019 р. з проміжним оглядом в 2017 р. Розглядаються пись-
мові пропозиції за адресою: 65026, Україна, м. Одеса, вул. Дерибасів-
ська, 4, електронна пошта ukrtanker@i.ua, тел/факс +380487031475 в
термін до 30 календарних днів.

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в м. Вінниці за ад-

ресою: вул. Грушевського, 17 в залі судових засідань № 14, 19.10.2016 року о 09.30
годині, відбудеться підготовче судове засідання в кримінальному провадженні по
обвинуваченню Ковальчука Андрія Сергійовича у вчиненні злочинів, передбачених
ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвинувачення, обвинувачений Ко-
вальчук А. С. та захисник Таранов М. М.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливості з’явитися до суду,
просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Гайду Г. В., суддів
Іванченка Я. М. та Короля О. П.

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в м. Вінниці за ад-

ресою: вул. Грушевського, 17 в залі судових засідань № 14, 18.10.2016 року о 12.00
годині, відбудеться підготовче судове засідання в кримінальному провадженні по
обвинуваченню Толмачова Євгена Вікторовича у вчиненні злочинів, передбачених
ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

У судове засідання викликаються сторона обвинувачення, обвинувачений Тол-
мачов Є.В. та захисник Гук Г.І.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливості з’явитися до суду,
просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Гайду Г. В., суддів
Іванченка Я. М. та Гриневича B. C.

Державна служба геології та надр України оголошує
Перелік

ділянок надр місцевого значення, які пропонуються для надання спеціальних дозволів
на користування надрами, відповідно до абзацу третього пункту 8 Порядку надання спе-
ціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 30.05.2011 № 615

Заява разом із зазначеними у додатку 1 документами щодо отримання спеціальних
дозволів на користування надрами зазначених ділянок надр приймається від претен-
дентів Державною службою геології та надр України за адресою: 03680, м. Київ, вул.
Ежена Потьє, 16, кім. 325.

Останній день подання заявок 14 листопада 2016 року до 16 години.
З усіх питань звертатися: 03680, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16, кім. 416.
Державна служба геології та надр України.
Контактні особи:
1. Земська Світлана Анатоліївна – тел. (044) 456-50-61 (к. 416).
2. Шевченко Оксана Григорівна – тел. (044) 456-50-61 (к. 416).

З метою забезпечення інтересів ПРАТ «МОЛІНОС УКРАЇНА» на
вимогу акціонерів, які володіють 100% Статутного капіталу, прав-
ління ПРАТ «МОЛІНОС УКРАЇНА» повідомляє про скликання по-
зачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «МОЛІНОС
УКРАЇНА», які відбудуться 17 жовтня 2016 року о 10.00 год. за
адресою: м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 6-Б.

Реєстрація акціонерів та довірених осіб для участі у загальних
зборах буде проводитись 17 жовтня 2016 року з 08.00 до 10.00
год. за вказаною адресою. Для участі у зборах акціонерам необ-
хідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), для пред-
ставників акціонерів — довіреність (доручення), посвідчену у
встановленому законодавством порядку.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про відкликання рішень, ухвалених Загальними зборами ак-

ціонерів ПРАТ «МОЛІНОС УКРАЇНА», закріплених у Протоколі
Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МОЛІНОС УКРАЇНА» 
№ 08/09/2016 від 8 вересня 2016 p., а саме:

• Про припинення діяльності Товариства шляхом ліквідації;
• Про звільнення Голови Правління Товариства;
• Про призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора) Товарис-

тва;
• Про встановлення порядку і строку проведення ліквідації Това-

риства.
З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, можна

ознайомитися в робочі дні за адресою: м. Київ, вул. Зоологічна,
буд. 6-Б.

За довідками звертатись за телефоном +380 (44) 249-79-05.

 
 

№ 
п/п 

Об’єкт надрокористування Початкова ціна 
продажу 
дозволу, 
тис. грн. 

Назва об’єкта 
користування 

Вид корисної 
копалини 

Вид 
користування 

надрами 
Місце розташування 

1 2 3 4 5 6 

1 Городенківське 
родовище 

видобування вапняки Івано-Франківська обл., 
Городенківський р-н 

341,3 

2 Доброгорщанське  
родовище 

видобування суглинки Хмельницька обл., 
Хмельницький р-н 

26,7 

3 Стецівська  
ділянка 

геологічне 
вивчення 

суглинки Черкаська обл., 
Звенигородський р-н 

2,02 

4 Ділянка 
Балівська 

геологічне 
вивчення 

піски Дніпропетровська обл., 
Дніпровський р-н 

29,69 

 
   

 
 

Краматорський міський суд Донецької області (84000, Донецька область,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за позов-
ною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором з:

Романич Дениса Володимировича, 25.11 1981 року народження, урод-
женця м. Макіївка Донецької області, останнє місце мешкання: Донецька об-
ласть, м. Макіївка, вул. Радіонова, б. 6, кв. 6, який викликається на 01
листопада 2016 року, на 08.00 годину.

Відповідачу пропонується надати до вищевказаної дати письмові запере-
чення щодо позову та посилання на докази, якими він обґрунтовує. У випадку
неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність. 

Суддя Лутай A. M.

Ємільчинський районний суд Житомирської області викли-
кає як відповідача Леонтьєва Євгенія Леонідовича у цивільній
справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Леонтьєва Євгенія
Леонідовича про стягнення заборгованості в судове засідання,
яке відбудеться 28 жовтня 2016 року о 09 годині 00 хвилин за
адресою: Житомирська область, смт Ємільчине, вул. Незалеж-
ності, 2.

У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута у
відсутності Леонтьєва Євгенія Леонідовича.

Суддя В. А. Гресько

Суворовський районний суд міста Одеси викликає як відповідача Богомаза Олега Леоні-
довича, останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. Доброхотова, 17, кв. 135, у судове
засідання, яке відбудеться 18 жовтня 2016 року о 10.30 годині в приміщенні Суворовського
районного суду міста Одеси за адресою: м. Одеса, вулиця Чорноморського козацтва, 68,
зала судових засідань №15, в якому буде слухатися цивільна справа за позовом Орлова Ми-
коли Миколайовича до Богомаза Олега Леонідовича, фізичної особи-підприємця Зільбер-
штейна Руслана Леонідовича про стягнення заборгованості за договором позики.

До зазначеного часу відповідачу пропонується подати до суду заперечення проти позову
з посиланням на докази, якими вони обґрунтовуються. У разі неявки відповідача в судове
засідання без поважних на те причин справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя О. М. Малиновський

Дніпровський районний суд м. Києва повідомляє, що 21.10.2016 року о
09 год. 00 хв. розглядатиметься цивільна справа № 755/13421/16-ц за по-
зовом Сови Віти Вікторівни до Мусахані Алі Ахмадреза, Орган опіки та пік-
лування Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації про
позбавлення батьківських прав.

Мусахані Алі Ахмадрез, останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул.
Бучми, 6-а, кв. 98, викликається в судове засідання як відповідач.

У разі неявки представника відповідача справа буде розглянута на під-
ставі наявних в матеріалах справи доказів.

Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. № 202.
Суддя Бартащук Л. П.

Миронівським районним судом Київської області викликається від-

повідачка Пушняк Олена Іванівна на судовий розгляд цивільної справи

ЄУН 371/847/16-ц за позовом Боримського Олександра Євгеновича до

Пушняк Олени Іванівни про розірвання шлюбу, який відбудеться 21

жовтня 2016 року о 09 годині 30 хвилин у приміщенні Миронівського

районного суду Київської області (кабінет судді Поліщука А. С.) за ад-

ресою: Київська область, місто Миронівка, вулиця Першотравнева, 3.

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Проскуркін Олександр Євгенович, 27.03.1972 р.н., останнє

відоме місце проживання: м. Одеса, вул. Нахімова, буд №6, кв. №2, на під-
ставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України, вам необхідно з’явитися
17.10.2016р. на 10 год. 00 хв. до Івано-Франківського міського суду Івано-
Франківської області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська,
буд. №11, 1 поверх, зал №5, для розгляду кримінального провадження про
обвинувачення Проскуркіна Олександра Євгеновича у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України.

Головуючий суддя О. Зеленко

Броварський міськрайонннй суд Київської області викликає Гончарука Сергія Вікторовича
11.04.1978 р.н., як відповідача у справі за позовом Гущиної Оксани Валентинівни до Гонча-
рука Сергія Вікторовича, третя особа: Химченко Дмитро Миколайович, про визнання особи
такою, що втратила право користування житловим приміщенням, у судове засідання, яке
призначене на 18 жовтня 2016 року о 14 год. 00 хв. у приміщенні суду, що знаходиться за
адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Грушевською, 2, каб. № 309.

В разі вашої неявки справу буде розглянуто за наявними матеріалами в справі.
Суддя Т. В. Селезньова

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає в судове засідання відповідача
Абияку Юлію Ігорівну в судове засідання за позовом Личко Валентини Олександрівни до Абиякої
Юлії Ігорівни, яка діє в інтересах малолітнього Калінічева Даніїла Артемовича, Служби у справах
дітей адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради про визнання особи такою, що
втратила право користування житлом на 18.10.2016 р. о 09.00 год. в каб. 17 Заводського районного
суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду
справи і у разі його неявки позов може бути розглянуто за її відсутності.

Суддя С. В. Щербина

Втрачений судновий білет 

СБ № 012321 на човен «Неман-2» 

№ 4845, зареєстрований на ім’я 

Квас Миколи Івановича 

вважати недійсним.

 оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення 

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 8 вересня 2016 р. № 641-р
Київ

Про внесення змін у додатки 1 і 2 
до розпорядження 

Кабінету Міністрів України 
від 4 березня 2015 р. № 160

Внести зміни у додатки 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів Ук-
раїни від 4 березня 2015 р. № 160 «Про затвердження складу осіб, уповно-
важених представляти інтереси держави у правліннях фондів
загальнообов’язкового державного соціального страхування, та визнання
таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України
від 23 квітня 2014 р. № 398» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 20, 
ст. 560), виклавши їх в редакції, що додається. 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Додаток 1 
до розпорядження Кабінету Міністрів України

від 4 березня 2015 р. № 160
(в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 8 вересня 2016 р. № 641-р)

СКЛАД 
осіб, уповноважених представляти інтереси держави 

у правлінні Фонду загальнообов’язкового державного 
соціального страхування на випадок безробіття

ІВАНКЕВИЧ — заступник Міністра соціальної політики —
Віктор Вікторович   керівник апарату, координатор діяльності 

осіб, уповноважених представляти інтереси 
держави  

ДІДЕНКО — заступник директора департаменту
Сергій Олексійович   Мінфіну  
САВЕНКО — директор департаменту Мінсоцполітики
Олександр Леонідович   
СТЕЛЬМАХ — начальник управління Мінекономрозвитку
Олексій Олексійович   
ЧЕРНЕГА —  Голова Держпраці
Роман Тарасович    

Додаток 2 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 4 березня 2015 р. № 160
(в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 8 вересня 2016 р. № 641-р)

СКЛАД 
осіб, уповноважених представляти інтереси держави 

у правлінні Фонду соціального страхування
ІВАНКЕВИЧ — заступник Міністра соціальної політики —
Віктор Вікторович   керівник апарату, координатор діяльності 

осіб, уповноважених представляти інтереси 
держави  

КОНОВАЛОВА — заступник директора департаменту —
Олена Анатоліївна   начальник відділу Держпраці  
ДРОНЯК — директор департаменту ДФС
Павло Томович   
РЯЗАНЦЕВ — начальник управління Мінфіну
Андрій Вікторович   
САВЕНКО — директор департаменту Мінсоцполітики
Олександр Леонідович    
СТЕЛЬМАХ — начальник управління Мінекономрозвитку
Олексій Олексійович   
ШАМБІР — перший заступник Голови правління
Микола Іванович   Пенсійного фонду України  
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Оголошення про проведення аукціону №34-УМВБ 
з продажу скрапленого газу на базі ПрАТ «УМВБ»

20.10.2016 р. о 15-00 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська валютна
біржа» відбудеться аукціон №34-УМВБ з продажу скрапленого газу, який підлягає реалізації згідно 

постанови КМУ №570 від 16.10.14 р. 
Обсяги скрапленого газу та характеристики позицій запропоновані до продажу:

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська, буд.
39 «А») розглядає позовну заяву Публічного акціонерного това-
риства «Укрсоцбанк» до Чорнобривець О. М., Чорнобривець О. В.,
Бадери С. Я., про стягнення заборгованості за кредитом.

Відповідачі Чорнобривець Олександр Миколайович,
08.08.1981 р.н, останнє місце реєстрації: 93000, Донецька об-
ласть, м. Іловайськ, пров. Шкільний, 4/2, Чорнобривець Ольга
Валеріївна, 04.01.1987 р.н., останнє місце реєстрації: 93000, До-
нецька область, м. Іловайськ, пров. Шкільний, 4/2, Бадера Світ-
лана Яківна, 03.04.1965 р.н., останнє місце реєстрації: 93000,
Донецька область, м. Іловайськ, пров. Шкільний, 4/2, виклика-
ються на 27.10.2016 року о 08.20 год. до Добропільського міськ-
районного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді справи. До
розгляду цивільної справи пропонується надати суду письмові
пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідачів, не-
обхідно повідомити суд про причини неявки, інакше справу буде
розглянуто у їх відсутність на підставі наявних у ній даних чи до-
казів і ухвалено заочне рішення. 

Суддя Хоменко Д. Є.

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми
знаходиться цивільна справа № 591/4292/16-ц. про-
вадження № 2/591/2178/16 за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» до Темирової Татьяни Раджабовни про
стягнення заборгованості. Зарічний районний суд 
м. Суми у відповідності до ч. 9 ст. 74 ЦПК України,
викликає до суду Темирову Татьяну Раджабовну, ос-
таннє відоме місце проживання: м. Суми, вул. Марка
Вовчка, буд. 15, кв. 43, як відповідача по справі на
15 листопада 2016 року 09-00 год.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Заріч-
ного районного суду м. Суми, що розташоване за ад-
ресою: м. Суми, вул. Академічна, 13, зал 2 (каб. 302),
3-й поверх, головуючий суддя Шелєхова Г. В.

В разі неявки відповідача в дане судове засідання,
справа буде розглянута в його відсутність.

Вінницький міський суд Вінницької області повідом-
ляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17,
в залі судових засідань №19, 27.10.2016 року о 14:30 го-
дині, відбудеться підготовче судове засідання у кримі-
нальному провадженні за обвинуваченням Волошка
Віктора Вікторовича у вчиненні злочинів, передбачених
ч. 1 ст.111, ч. 1 ст.408 КК України. В судове засідання ви-
кликаються сторона обвинувачення: обвинувачений Во-
лошко Віктор Вікторович та захисник Прицюк Вадим
Анатолійович.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі немож-
ливості з’явитися до суду, просимо повідомити про при-
чини неможливості прибуття в судове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого
судді Курбатової І. Л., суддів Федчишена С. А., Жмудя
О. О.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викли-
кає Грішпун Ольгу Луферівну, останнє відоме місце
проживання м. Чернівці, вулиця Й. Главки, 9/2, в су-
дове засідання по цивільній справі за позовом Кон-
стантинович Олени Марчелівни про забезпечення
позову по цивільній справі за позовом Константино-
вич Олени Марчелівни до Грішпун Ольги Луферівни
про визнання недійсним договору купівлі-продажу
нерухомого майна, укладеного між Лунгу В. П. та
Грішпун О. Л. від 12.09.2001 року, призначене на 11
годину 30 хвилин 21 жовтня 2016 року за адресою:
м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, кабінет № 12.

У разі неявки відповідача Грішпун Ольги Луфе-
рівни в судове засідання, справа буде розглянута у
її відсутність.

Суддя О. В. Семенко

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської об-

ласті знаходиться кримінальне провадження № 426/8742/2016-к
стосовно Божича Дмитра Вікторовича, 05.02.1980 року народ-
ження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого
ст.109 ч. 1, ст. 258-3 ч. 1, ст. 110 ч. 2 КК України, по якому здійс-
нювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, перед-
баченому, ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Божич Дмитро
Вікторович зареєстрований за адресою: Луганська область, 
м. Луганськ, кв. Молодіжний, б. 18, кв. 314.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський
районний суд Луганської області викликає Божича Дмитра Вік-
торовича, у підготовче судове засідання, яке розглядається в по-
рядку спеціального судового провадження та відбудеться 17
жовтня 2016 року на 10.00 годину в залі судових засідань Сва-
тівського районного суду Луганської області, що розташований
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючої
судді Половинки В. О., суддів Попової О. М., Реки А. С.

Суддя В. О. Половинка

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської об-

ласті знаходиться кримінальне провадження № 426/873 8/2016-к
стосовно Малихіна Олександра Сергійовича, 12.01.1981 року на-
родження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого 
ст. 258-3 ч. 1, ст. 110 ч. 2 КК України, по якому здійснювалось
спеціальне досудове розслідування в порядку, передбаченому
ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Малихін Олександр Сер-
гійович зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Лу-
ганськ, кв. Південний, б. 4-а, кв. 76.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський
районний суд Луганської області викликає Малихіна Олександра
Сергійовича, у підготовче судове засідання, яке розглядається
в порядку спеціального судового провадження та відбудеться
17 жовтня 2016 року на 09.30 годину в залі судових засідань
Сватівського районного суду Луганської області, що розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючої
судді Половинки В. О., суддів Попової О. М., Реки А. С.

Суддя В. О. Половинка

Поз. Продавець Видобуток 

Обсяг, що 
міститься 
в одному 
лоті, тонн

К-сть 
лотів, 

одиниць

Стартова 
ціна         

за 1 тонну 
(з ПДВ)*, 

грн.

Cтартова 
вартість 

одного лоту, 
грн (з ПДВ)

Загаль-
ний 

обсяг, 
тонн

Загальна 
вартість, грн.   

(з ПДВ)
Умови транспортування

1 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 50 4 15 350,15 767 507,50 200 3 070 030,00

залізницею: EXW - Гнідинцівський ГПЗ 
(Інкотермс - 2010). Обсяги виробництва 

листопада 2016 р. Термін відвантаження ІІ-ІІІ 
декада листопада І декада грудня 2016 р.

2 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 100 3 15 350,15 1 535 015,00 300 4 605 045,00

залізницею: EXW - Гнідинцівський ГПЗ 
(Інкотермс - 2010). Обсяги виробництва 

листопада 2016 р.Термін відвантаження ІІ-ІІІ 
декада листопада І декада грудня 2016 р.

3 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 150 3 15 350,15 2 302 522,50 450 6 907 567,50

залізницею: EXW - Гнідинцівський ГПЗ 
(Інкотермс - 2010). Обсяги виробництва 

листопада 2016 р.Термін відвантаження ІІ-ІІІ 
декада листопада І декада грудня 2016 р.

4 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 20 5 15 350,15 307 003,00 100 1 535 015,00

автотранспортом: EXW - Гнідинцівський ГПЗ 
(Інкотермс - 2010) Обсяги виробництва 

листопада 2016 р.Термін відвантаження ІІ-ІІІ 
декада листопада І декада грудня 2016 р.

5 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 40 4 15 350,15 614 006,00 160 2 456 024,00

автотранспортом: EXW - Гнідинцівський ГПЗ 
(Інкотермс - 2010)Обсяги виробництва 

листопада 2016 р.Термін відвантаження ІІ-ІІІ 
декада листопада І декада грудня 2016 р.

6 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 200 5 15 350,15 3 070 030,00 1 000 15 350 150,00

автотранспортом: EXW - Гнідинцівський ГПЗ 
(Інкотермс - 2010) Обсяги виробництва 

листопада 2016 р.Термін відвантаження ІІ-ІІІ 
декада листопада І декада грудня 2016 р.

7 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 20,00 14 15 360,84 307 216,80 280,00 4 301 035,20

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

виробництва  листопада 2016 р.Термін 
відвантаження ІІ-ІІІ декада листопада І декада 

грудня 2016 р.

8 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 200,0 9 15 360,84 3 072 168,00 1 800,00 27 649 512,00

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

виробництва  листопада 2016 р.Термін 
відвантаження ІІ-ІІІ декада листопада І декада 

грудня 2016 р.

9 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 20 25 15 325,38 306 507,60 500 7 662 690,00

автотранспортом: EXW  -  Глинсько-Розб.      в-
во. Качанівського ГПЗ (Інкотермс - 2010). 

Обсяги виробництва листопада 2016 р.Термін 
відвантаження ІІ-ІІІ декада листопада І декада 

грудня 2016 р.

10 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 200 17 15 325,38 3 065 076,00 3 400 52 106 292,00

автотранспортом: EXW  -  Глинсько-Розб.      в-
во. Качанівського ГПЗ (Інкотермс - 2010). 

Обсяги виробництва жовтня Термін 
відвантаження ІІ-ІІІ декада листопада І декада 

грудня 2016 р.

11 ПАТ «Укрнафта» Долинський ГПЗ 80 1 15 314,79 1 225 183,20 80 1 225 183,20

автотранспортом: EXW  - Долинський  ГПЗ 
(Інкотермс - 2010). Обсяги виробництва 

листопада 2016 р.Термін відвантаження ІІ-ІІІ 
декада листопада І декада грудня 2016 р.

12 ПАТ «Укрнафта» Долинський ГПЗ 200 6 15 314,79 3 062 958,00 1 200 18 377 748,00

автотранспортом: EXW  - Долинський  ГПЗ 
(Інкотермс - 2010). Обсяги виробництва 

листопада 2016 р.Термін відвантаження ІІ-ІІІ 
декада листопада І декада грудня 2016 р.

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 видобудку 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 19.10.2016 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.:
9 470
145 246 291,90

Оголошення про проведення аукціону №216 
з продажу енергоресурсів на базі ПрАТ «УМВБ»

20.10.2016 р. о 14-00 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська 
валютна біржа» відбудеться аукціон №216 з продажу енергоресурсів, які підлягають реалізації згідно

постанови КМУ №570 від 16.10.14 р. 

Обсяги нафти сирої та характеристики позицій запропоновані до продажу:

Поз. Продавець Видобуток 

Обсяг, що 
міститься 
в одному 
лоті, тонн

К-сть 
лотів, 

одиниць

Стартова 
ціна          

за 1 тонну 
(без ПДВ), 

грн.

Стартова 
ціна         

за 1 тонну 
(з ПДВ), 

грн.

Cтартова 
вартість 

одного лоту, 
грн (з ПДВ)

Загаль-
ний 

обсяг, 
тонн

Загальна 
вартість, грн.   

(з ПДВ)
Умови транспортування

1 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 2 500 1 9 676,61 11 611,93 29 029 825,00 2 500 29 029 825,00

по трубопроводам:філії «ПМН» ПАТ 
«Укртранснафта» знах. ТП ЦППН і Г НГВУ 

«Полтаванафтогаз» (Ресурс листопада    
2016 p.)

2 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 2 500 1 9 676,61 11 611,93 29 029 825,00 2 500 29 029 825,00

по трубопроводам:філії «ПМН» ПАТ 
«Укртранснафта» знах. ТП ЦППН і Г НГВУ 

«Полтаванафтогаз» (Ресурс листопада    
2016 p.)

3 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 2 300 1 9 676,61 11 611,93 26 707 439,00 2 300 26 707 439,00

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

Качанівського ГПЗ (Ресурс листопада      
2016 p.)

4 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 9 676,61 11 611,93 46 447 720,00 4 000 46 447 720,00

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

Качанівського ГПЗ (Ресурс листопада      
2016 p.)

5 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 9 676,61 11 611,93 46 447 720,00 4 000 46 447 720,00

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

Качанівського ГПЗ (Ресурс листопада      
2016 p.)

6 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 9 676,61 11 611,93 46 447 720,00 4 000 46 447 720,00

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

Качанівського ГПЗ (Ресурс листопада      
2016 p.)

7 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 9 676,61 11 611,93 46 447 720,00 4 000 46 447 720,00

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

Качанівського ГПЗ (Ресурс листопада      
2016 p.)

8 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 9 676,61 11 611,93 46 447 720,00 4 000 46 447 720,00

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

Качанівського ГПЗ (Ресурс листопада      
2016 p.)

9 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 9 676,61 11 611,93 46 447 720,00 4 000 46 447 720,00

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

Качанівського ГПЗ (Ресурс листопада      
2016 p.)

10 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 9 676,61 11 611,93 46 447 720,00 4 000 46 447 720,00

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

Качанівського ГПЗ (Ресурс листопада      
2016 p.)

11 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 1 980 1 9 676,61 11 611,93 22 991 621,40 1 980 22 991 621,40

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

Качанівського ГПЗ (Ресурс листопада      
2016 p.)

12 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 9 676,61 11 611,93 46 447 720,00 4 000 46 447 720,00

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

«Чернігівнафтогаз» (Ресурс листопада      
2016 p.)

13 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 9 676,61 11 611,93 46 447 720,00 4 000 46 447 720,00

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

«Чернігівнафтогаз» (Ресурс листопада     
2016 p.)

14 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 9 676,61 11 611,93 46 447 720,00 4 000 46 447 720,00

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

«Чернігівнафтогаз» (Ресурс листопада     
2016 p.)

15 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 9 676,61 11 611,93 46 447 720,00 4 000 46 447 720,00

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

«Чернігівнафтогаз» (Ресурс листопада     
2016 p.)

16 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 9 676,61 11 611,93 46 447 720,00 4 000 46 447 720,00

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

«Чернігівнафтогаз» (Ресурс листопада     
2016 p.)

17 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 9 676,61 11 611,93 46 447 720,00 4 000 46 447 720,00

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

«Чернігівнафтогаз» (Ресурс листопада     
2016 p.)

18 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 9 676,61 11 611,93 34 835 790,00 3 000 34 835 790,00

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

«Чернігівнафтогаз» (Ресурс листопада     
2016 p.)

19 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 1 900 1 9 676,61 11 611,93 22 062 667,00 1 900 22 062 667,00

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

«Чернігівнафтогаз» (Ресурс листопада     
2016 p.)

20 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» 4 000 1 9 676,61 11 611,93 46 447 720,00 4 000 46 447 720,00

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

«Чернігівнафтогаз» (Ресурс листопада     
2016 p.)

21 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» 4 000 1 9 676,61 11 611,93 46 447 720,00 4 000 46 447 720,00

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

«Чернігівнафтогаз» (Ресурс листопада     
2016 p.)

22 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» 4 000 1 9 676,61 11 611,93 46 447 720,00 4 000 46 447 720,00

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

«Чернігівнафтогаз» (Ресурс листопада     
2016 p.)

23 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» 4 000 1 9 676,61 11 611,93 46 447 720,00 4 000 46 447 720,00

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

«Чернігівнафтогаз» (Ресурс листопада     
2016 p.)

24 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» 3 000 1 9 676,61 11 611,93 34 835 790,00 3 000 34 835 790,00

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

«Чернігівнафтогаз» (Ресурс листопада     
2016 p.)

25 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 4 000 1 9 676,61 11 611,93 46 447 720,00 4 000 46 447 720,00

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

«Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ 
«Бориславнафтогаз» (Ресурс листопада 

2016 p.)

26 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 4 000 1 9 676,61 11 611,93 46 447 720,00 4 000 46 447 720,00

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

«Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ 
«Бориславнафтогаз» (Ресурс листопада 

2016 p.)

27 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 1 930 1 9 676,61 11 611,93 22 411 024,90 1 930 22 411 024,90

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

«Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ 
«Бориславнафтогаз» (Ресурс листопада 

2016 p.)

28 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 4 000 1 9 676,61 11 611,93 46 447 720,00 4 000 46 447 720,00

по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 
«Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ 
«Долинанафтогаз» (Ресурс листопада       

2016 p.)

29 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 4 000 1 9 676,61 11 611,93 46 447 720,00 4 000 46 447 720,00

по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 
«Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ 
«Долинанафтогаз» (Ресурс листопада      

2016 p.)

30 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 4 000 1 9 676,61 11 611,93 46 447 720,00 4 000 46 447 720,00

по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 
«Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ 
«Долинанафтогаз» (Ресурс листопада     

2016 p.)

31 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 4 000 1 9 676,61 11 611,93 46 447 720,00 4 000 46 447 720,00

по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 
«Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ 
«Долинанафтогаз» (Ресурс листопада     

2016 p.)

32 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 2 540 1 9 676,61 11 611,93 29 494 302,20 2 540 29 494 302,20

по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 
«Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ 
«Долинанафтогаз» (Ресурс листопада     

2016 p.)

33 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 3 000 1 9 676,61 11 611,93 34 835 790,00 3 000 34 835 790,00

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

«Пасічна" НГВУ "Надвірнанафтогаз» (Ресурс 
листопада 2016 p.)

34 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 2 600 1 9 676,61 11 611,93 30 191 018,00 2 600 30 191 018,00

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

«Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 
(Ресурс листопада 2016 p.)

35 СП «Бориславська нафтова компанія» Стинавське нафтове родовище 800 1 9 676,61 11 611,93 9 289 544,00 800 9 289 544,00 Нафта знаходиться на зберіганні у ПАТ   
«НПК-Галичина» (Ресурс жовтня 2016 p.)

36 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» СД №35/4 2 900 1 9 676,61 11 611,93 33 674 597,00 2 900 33 674 597,00
По трубопроводу ПАТ «УН» з подальшим 
відвантаженням по залізниці зі ст. Прилуки 

(Ресурс жовтня-листопада 2016 p.)

37 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» СД №35/4 2 100 1 9 676,61 11 611,93 24 385 053,00 2 100 24 385 053,00
По трубопроводу ПАТ «УН» з подальшим 
відвантаженням по залізниці зі ст. Прилуки 

(Ресурс жовтня-листопада 2016 p.)

38 ПрАТ «Галс-К Угода про спільну діяльність» 300 1 9 676,61 11 611,93 3 483 579,00 300 3 483 579,00
По трубопроводу ПАТ «УН» з подальшим 
відвантаженням по залізниці зі ст. Прилуки 

(Ресурс листопада 2016 p.)

39 ПрАТ «Галс-К Угода про спільну діяльність» 500 1 9 676,61 11 611,93 5 805 965,00 500 5 805 965,00 По трубопроводу ПАТ «УТН» (Ресурс 
листопада 2016 p.)

ПАТ «Укрнафта»

СП «Бориславська нафтова компанія»

Поз. Продавець Видобуток 

Обсяг, що 
міститься 
в одному 
лоті, тонн

К-сть 
лотів, 

одиниць

Стартова 
ціна         

за 1 тонну 
(без ПДВ), 

грн.

Стартова 
ціна          

за 1 тонну 
(з ПДВ), 

грн.

Cтартова 
вартість 

одного лоту, 
грн (з ПДВ)

Загаль-
ний 

обсяг, 
тонн

Загальна 
вартість,       

грн. (з ПДВ)
Умови транспортування

1 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 1 500 1 11 250,76 13 500,91 20 251 365,00 1 500 20 251 365,00

по трубопроводу:філії «ПМН» ПАТ 
«Укртранснафта» знах.ТП ЦППН і Г НГВУ 

«Полтаванафтогаз» (Ресурс листопада    
2016 p.)

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 
видобудку 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 19.10.2016 р., за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1. Довідки за телефоном: (044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00

Загальний обсяг, тонн:
Загальна вартість (з ПДВ), грн.:

1 500
20 251 365,00

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

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

Обсяги газового конденсату та характеристики позицій запропоновані до продажу:

Загальний обсяг, тонн: 125 850
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 1 461 361 390,50

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».

ПАТ «Укрнафта» НГВУ«Чернігівнафтогаз» СД №35/4

3. При транспортуванні нафти залізницею поставку цистерн та оплату за налив нафти в цистерни здійснює покупець.

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

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.
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оголошення
Обухівський районний суд Київської області по

цивільній справі 2-857/16 за позовом ТОВ «Серпень-
груп» викликає як відповідача Микитенка Віктора
Івановича на 21 жовтня 2016 року на 13 годину 00
хвилин. Судове засідання відбудеться під головуван-
ням судді Потабенко Л. В. в приміщенні Обухівського
районного суду Київської області, що розташований
за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Київська,
б. 20. В разі неявки відповідача в судове засідання,
справа буде розглянута у його відсутність на підставі
наявних у справі доказів.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
(71001, Запорізька область, смт Більмак, вул. Цен-
тральна, 26а) розглядатиме цивільні справи за по-
зовом ПАТ «Державний ощадний банк України» в
особі філії — Донецьке обласне управління AT
«Ощадбанк» до фізичних осіб про стягнення забор-
гованості за кредитними договорами. Відповідачі:

справа № 319/1040/16-ц:
— Наумова Світлана Іванівна, остання відома ад-

реса проживання: Донецька область, м. Сніжне, вул.
Фучика, 13;

— Галигіна Тетяна Григорівна, остання відома ад-
реса проживання: Донецька область, м. Сніжне, вул.
Суворова, буд. 80;

— Федоренко Олена Анатоліївна, остання відома
адреса проживання: Донецька область, м. Сніжне,
вул. Радянська, буд. 108, кв. 17, в судове засідання,
яке призначене на 09 год. 15 хв. 31 жовтня 2016
року.

Справа № 319/1037/16-ц:
— Корнєєв Едуард Миколайович, остання відома

адреса проживання: Донецька область, м. Сніжне,
вул. Радянська, буд. 108, кв. 16, викликається до
суду на 09 год. 00 хв. 31 жовтня 2016 року.

Копію позову та доданих матеріалів, рішення суду
можна отримати в суді за вищевказаною адресою
або через «Електронний суд» e-court.mail.gov.ua.

Біловодський районний суд Луганської області
викликає в якості відповідача Сусліна Леоніда Оле-
говича для участі в цивільній справі за позовом Сус-
ліної Тетяни Вацлівни про розірвання шлюбу, яка
відбудеться 18 жовтня 2016 року о 09:30 годині 
у приміщенні суду за адресою: Луганська область,
смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сто-
рін вони вважаються повідомленими про час та
місце слухання справи. У разі неявки суд розгляда-
тиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК
України.

Суддя В. А. Карягіна

Пологівський районний суд Запорізької області
викликає у судове засідання, яке відбудеться 24
жовтня 2016 року о 08.30 годині в приміщенні По-
логівського районного суду Запорізької області за
адресою: Запорізька область, м. Пологи, вул. Єд-
ності, 28, Барабаш Людмилу Іванівну (останнє 
відоме місце реєстрації: Донецька обл., м. Докуча-
євськ, вул. Польова, буд. 5, кв. 102) в якості відпові-
дача по цивільній справі № 221/3881/16-ц за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Барабаш Люд-
мили Іванівни про стягнення заборгованості.

Суддя Кацаренко І. О.

Для проведення слідчих і процесуальних дій у

кримінальному провадженні № 42016010000000194

за ч. 1 ст. 111 КК України відповідно до вимог ст.ст.

133, 135, 297-5 КПК України викликається до на-

чальника відділу прокуратури Автономної Респуб-

ліки Крим Блудової С. М. за адресою: м. Київ, вул.

Московська, 8, каб. №346 (044-200-56-14) на 11 год.

17.10 2016 підозрюваний Безазієв Лентун Романо-

вич, 18.03.1942 р.н.

Біловодський районний суд Луганської області
викликає в якості відповідача Кравець Сергія Мико-
лайовича для участі в цивільній справі за позовом
Кравець Ганни Олександрівни про розірвання
шлюбу, яка відбудеться 18 жовтня 2016 року о 10:00
годині у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сто-
рін вони вважаються повідомленими про час та
місце слухання справи. У разі неявки суд розгляда-
тиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК
України.

Суддя В. А. Карягіна

Пологівський районний суд Запорізької області
викликає у судове засідання, яке відбудеться 24
жовтня 2016 року о 09.00 годині в приміщенні По-
логівського районного суду Запорізької області за
адресою: Запорізька область, м. Пологи, вул. Єд-
ності, 28, Кондратенко Ірину Петрівну (останнє ві-
доме місце реєстрації: Запорізька обл., Пологівський
р-н., с. Григорівка) в якості відповідача по цивільній
справі № 324/1443/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Кондратенко Ірини Петрівни про стягнення
заборгованості.

Суддя Кацаренко І. О.

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької об-
ласті повідомляє відповідача Забітчука Миколу Вікторо-
вича, 22.10.1951 р.н., проживаючого за адресою: 
м. Хмельницький, вул. Волочиська, буд. 17, кв. 16, про
те, що судовий розгляд цивільної справи за позовною
заявою Приватного акціонерного товариства комерцій-
ний банк «ПриватБанк» до Забітчука Миколи Вікторо-
вича про стягнення заборгованості відбудеться 19
жовтня 2016 року о 16 год. 00 хв. за адресою: м. Хмель-
ницький, вул. Кам’янецька, 117, каб. 10, 1-й пов. У разі
неявки відповідача справа буде розглянута за його від-
сутності за наявними у справі доказами.

Суддя В. О. Мороз

Южний міський суд Одеської області викликає
Зайцева Олександра Миколайовича як відповідача
по цивільній справі №519/429/16-а за позовом пред-
ставника ПАТ КБ «Приватбанк» до Зайцева Олексан-
дра Миколайовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором в розмірі 18 904,88 грн у су-
дове засідання на 15 листопада 2016 року об 11.30
год. у приміщенні суду за адресою: Одеська область,
м. Южне, пр. Григорівського Десанту, 26 «а», зал 
№ 3. У разі неявки відповідача Зайцева Олександра
Миколайовича у судове засідання, справа буде роз-
глянута у його відсутність.

Суддя З. І. Барановська

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської об-
ласті викликає в судове засідання на 09 год. 30 хв. 20
жовтня 2016 року як відповідача Мельника Віталія Гри-
горовича (останнє відоме місце проживання: вул. Ру-
ська, 18, кв. 11, у м. Тернопіль) в справі за позовом
Драгомірова Михайла Володимировича до Мельника Ві-
талія Григоровича про визнання договору купівлі-про-
дажу нерухомого майна дійсним. Засідання відбудеться
в приміщенні Вознесенського міськрайонного суду за
адресою: м. Вознесенськ Миколаївської області, вул.
Кібрика, 11, каб. № 4. В разі неявки відповідача в судове
засідання, справа буде розглянута без його участі на під-
ставі наявних в ній матеріалів.

Суддя О. В. Вуїв

Іванківський районний суд Київської області розглядає
цивільну справу за позовом ПАТ Комерційний банк «При-
ватБанк» до Дещенка Василя Васильовича про стягнення за-
боргованості. Відповідач по справі Дещенко Василь
Васильович, який за останніми відомостями був зареєстро-
ваний за адресою: 07201, Київська область, смт Іванків, вул.
Щербакова, буд.10-а, кв.16, знятий з реєстрації з 29.07.2014
року, викликається на 17 жовтня 2016 року о 12 год. 00 хв.
до суду за адресою: смт Іванків, вул. І. Проскури, 14 а, Київ-
ська область, для участі у розгляді справи по суті. Відпові-
дачу пропонується надати свої заперечення щодо позовної
заяви та докази. У разі неявки відповідач повинен повідо-
мити суд про причину неявки, інакше справа буде розгля-
нута за його відсутності.

Суддя Н. П. Слободян

Рівненський міський суд викликає Ільюка Сергія
Дозіковича, адреса останнього місця проживання не
відома, як відповідача в судове засідання за позовом
Ільюк Лідії Олексіївни до Ільюка Сергія Дозіковича
про стягнення аліментів на дітей у твердій грошовій
валюті, яке відбудеться о 09 год. 00 хв. 20 жовтня
2016 року в приміщенні Рівненського міського суду
за адресою: м. Рівне, вул. Шкільна, 1. Явка до суду
є обов’язковою.

Суддя Т. М. Бучко

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (суддя Гаврилов В. А.) викликає в судове
засідання відповідача: Сову Віру Іванівну за позовом
Сови Миколи Анатолійовича про розірвання шлюбу.

Останнє місце проживання відповідача: м. Донецьк,
вул. Чернігівська, 2, кв. 158. Судове засідання призна-
чене на 20 жовтня 2016 року о 08:30 год. за адресою: 
м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 407.

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

Шевченківський районний суд м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, викликає на
14.12.2016 року об 11 год. 00 хв. Товариство з об-
меженою відповідальністю «Спецбудресурс» в
якості відповідача по справі за позовом Козака
Олександра Михайловича до Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Спецбудресурс» про визнання
майнового права на об’єкт інвестування.

Відповідач викликається в судове засідання, у разі
його неявки справа розглядатиметься в його відсут-
ність.

Суддя О. А. Савицький 

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська (ад-
реса: м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. № 84, каб. № 102,
суддя Зосименко С. Г.) викликає у судове засідання, яке від-
будеться 24 жовтня 2016 року о 14 годині 00 хвилин, гро-
мадянина Годуна Володимира Володимировича в якості
відповідача по цивільній справі № 202/3954/16-ц; провад-
ження № 2/202/2112/2016 за позовом Філь Тетяни Юріївни
до Годуна Володимира Володимировича, третя особа: Пуб-
лічне акціонерне товариство комерційний банк «Приват-
банк» про визнання права власності на грошові кошти в
порядку спадкування.

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

Комунарський районний суд м. Запоріжжя (вул. Малиновського, 7, каб. № 48) ви-
кликає у судове засідання, яке відбудеться 31.10.2016 року о 15 год. 00 хв. у каб. 
№ 48, як відповідача Черепніна Олександра Сергійовича по цивільній справі 
№ 333/3723/16 за позовом Черепніної О. О. до Черепніна О. С. про надання дозволу
на виїзд за кордон.

У разі неявки у судове засідання справа буде розглянута за його відсутності за на-
явними у справі доказами.

Суддя І. Й. Наумова

Новокаховський міський суд Херсонської області викликає Таркан Аллу Миколаївну у су-
дове засідання як відповідача по цивільній справі №661\4855\15-ц за позовом Таркан Романа
Вячеславовича до Таркан Алли Миколаївни про розірвання шлюбу, яке відбудеться 17 жов-
тня 2016 року о 13.00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Нова Каховка, прт. Дніпров-
ський, 1 а, під головуванням судді Чирського Г. М.

З опублікуванням оголошення про виклик особа вважається повідомленою про час і місце
розгляду справи та у випадку неявки справа може бути розглянута за її відсутності.

Договір дарування квартири, 

завірений 2-ю державною 

нотаріальною конторою 21.12.2004 р.,

вважати втраченим.

Красноармійський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85302, м. Покровськ, вул. Європейська, 20) роз-
глядає цивільну справу за позовом AT «Ощадбанк» про
стягнення заборгованості.

Відповідачі: Демчук Дмитро Степанович, Шмаркова
Алла Вікторівна, Малишева Анастасія Сергіївна, Тере-
щенко Сергій Геннадійович, Терещенко Ольга Михай-
лівна, Донченко Костянтин Олександрович, Донченко
Наталя Сергіївна, Колле Геннадій Михайлович, Дешовий
Сергій Олександрович, Євдокимов Олександр Володи-
мирович, Стрюков Дмитро Володимирович виклика-
ються на 19 жовтня 2016 року о 09.00 год. до суду, каб.
№ 7, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хмельова C. M.

Вінницький міський суд Вінницької області пові-
домляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушев-
ського, 17 в залі судових засідань № 19, 14.11.2016
року о 14.00 годині відбудеться судове засідання у
кримінальному провадженні за обвинуваченням Гав-
риша Миколи Миколайовича у вчиненні злочинів,
передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408, ч. 2 ст. 402 КК
України.

В судове засідання викликаються сторона обви-
нувачення: обвинувачений Гавриш Микола Мико-
лайович та захисник Найчук Ольга Євгенівна.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі не-
можливості з’явитися до суду, просимо повідомити
про причини неможливості прибуття в судове засі-
дання.

Справу розглядає колегія суддів у складі головую-
чого судді Курбатової І. Л., суддів Гайду Г. В., Ко-
вальчук Л. В.

В провадженні Миргородського міськрайонного суду
Полтавської області заходиться цивільна справа 
№ 541/1600/16-ц провадження № 2/541/806/2016 за по-
зовом Публічного акціонерного товариства комерційного
банку «Приват Банк» до Гасанової Оксани Миколаївни
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд зазначеної справи призначено об 11 годині
00 хвилин 08 листопада 2016 року в приміщенні Мирго-
родського міськрайонного суду за адресою: Полтавська
обл., м. Миргород, вул. Гоголя, 133.

Суд викликає в це судове засідання Гасанову Оксану
Миколаївну (останнє відоме місце проживання: Полтав-
ська область, м. Миргород, вул. Довге Озеро, 17) як від-
повідача.

Явка на виклик до суду є обов’язковою. В разі неявки
відповідача, справа розглядатиметься у її відсутність за
наявними матеріалами. Відповідач зобов’язаний повідо-
мити суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя Ю. В. Сидоренко

Дворічанський районний суд Харківської області викли-
кає Проніну Наталію Іллівну, 1968 року народження, яка зна-
читься зареєстрованою за адресою: Харківська область,
Дворічанський район, с. Митрофанівка, вул. Дружби, буд.
50, як відповідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 618/535/16-ц (провадження № 2/618/209/16) за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Проніної Наталії Іллівни про стяг-
нення заборгованості, призначене на 17 жовтня 2016 року
о 09.00 год. Судове засідання відбудеться в залі № 2 примі-
щення Дворічанського районного суду Харківської області
за адресою: смт Дворічна, вул. Осіння, 1, Дворічанського
району Харківської області.

За неможливості явки відповідач зобов’язаний повідо-
мити суд про причини неявки. У разі неявки до суду в за-
значений день та час без поважних причин, неповідомлення
про причини неявки, справа буде розглянута за відсутності
відповідача на підставі наявних доказів із постановленням
заочного рішення.

Суддя Є. А. Рябоконь

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільну справу за позовом  Публічного акціонерного то-
вариства «Укрсоцбанк» до:

Горфінкель Євгена Львовича, 03.10.1975 року народ-
ження, про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором. Відповідач викликається на 27 жовтня 2016
року о 09.00 годині до суду, каб. № 8, для участі у роз-
гляді справи по суті;

Алексеєва Валерія Федоровича, 16.02.1958 р. н., про
стягнення заборгованості за кредитним договором. Від-
повідач викликається на 27 жовтня 2016 року о 09.30 го-
дині до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по
суті.

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

Суддя Пікалова Н. М.

КС «ОЩАДНА КАСА»
(код ЄДРПОУ 35332686)

повідомляє своїх членів про проведення загальних
зборів, які відбудуться 13 листопада 2016 р. 

о 10 годині за адресою: м. Київ, 
вул. Машинобудівна, 37, оф. 4.

Реєстрація з 09.00 до 10.00
Порядок денний:

1. Внесення змін і доповнень до Статуту кредитної
спілки.

2. Обрання та відкликання членів спостережної ради
та ревізійної комісії.

3. Прийняття рішення про збільшення пайового ка-
піталу кредитної спілки.

4. Інші питання.

Дарницький районний суд м. Києва викликає як відпові-
дачів Якимчука Юрія Віталійовича, Якимчука Віталія Івано-
вича, Гору Лесю Віталіївну, останнє відоме місце
проживання яких: м. Київ, вул. Ревуцького, буд. 11-А, кв. 12,
в судове засідання, яке відбудеться 27 жовтня 2016 року о
17.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 124,
для участі у судовому розгляді цивільної справи за позовом
ПАТ «Дельта Банк» в особі Уповноваженої особи Фонду га-
рантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Дельта
Банк» Кадирова В. В. до Якимчука Юрія Віталійовича, Яким-
чука Віталія Івановича, Гори Лесі Віталіївни про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідачі

вважаються повідомленими про день, час та місце розгляду
справи і в разі їх неявки до суду справа може бути розгля-
нута за їх відсутності.

Відповідачі у випадку неявки в судове засідання зо-
бов’язані повідомити суд про поважність причини неявки.

Суддя В. В. Даниленко

Дніпровський районний суд м. Києва повідомляє, що
21.10.2016 року о 10 год. 00 хв. розглядатиметься ци-
вільна справа № 755/13423/16-ц за позовом Волошиної
Любові Іванівни до Волошиної Ірини Олександрівни, яка
діє в інтересах неповнолітньої Волошиної Милани Тара-
сівни, Волошина Руслана Тарасовича, Волошиної Кате-
рини Тарасівни, треті особи: Волошин Петро Григорович,
Волошин Тарас Петрович, Волошин Олег Петрович,
Служба у справах дітей Дніпровської районної у м. Києві
державної адміністрації про визнання осіб такими, що
втратили право користування.

Волошина Ірина Олександрівна, Волошин Руслан Та-
расович, Волошина Катерина Тарасівна, останнє відоме
місце реєстрації: м. Київ, вул. Вершигори Петра, 7-а, кв.
173, викликаються в судове засідання як відповідачі.

У разі неявки відповідачів справа буде розглянута на
підставі наявних в матеріалах справи доказів.

Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 202.
Суддя Бартащук Л. П.

Попаснянський районний суд Луганської області повідомляє, що 02 вересня
2016 року Попаснянським районним судом Луганської області було ухвалено за-
очне рішення по цивільній справі № 423/1810/16-ц за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Альфа-Банк» до Мусатової Лідії Юріївни про стягнення
боргу за кредитним договором, яким позовні вимоги задоволено, стягнуто за-
боргованість за кредитним договором в розмірі 512,12 грн. та витрати на сплату
судового збору у сумі 1378 грн.

Рішення може бути оскаржене до апеляційного суду Луганської області шля-
хом подання апеляційної скарги через Попаснянський районний суд протягом
десяти днів з дня опублікування оголошення.

Суддя І. В. Лизенко

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, вул. Мая-
ковського, 21) розглядає цивільні справи за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Ощадбанк» до:

Сармасової Лариси Анатоліївни, Сармасова Віктора Миколайовича, Хорошкової На-
талії Юріївни, Єгошиної Крістіни Олегівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором, місце проживання яких невідомо, викликаються на 20.10.2016 року о 14-
00 годині до суду, каб. №3, для участі у розгляді справ по суті; 234/12426/ 16-ц.

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

Суддя Літовка В. В.

ПП «СК «Комфорт-Київ»

інформує мешканців ж/б 

по вул. Вознесенський узвіз, 16 

про перегляд та затвердження

тарифу з утримання будинку 

та прибудинкової території 

у розмірі 6 грн. 16 коп.

18.10.2016 року о 15-30 год. в
приміщенні Новоайдарського район-
ного суду Луганської області відбу-
деться розгляд цивільної справи 
№ 419/2615/16-ц за позовом Кова-
ленка Володимира Володимировича
до Коваленко Кристини Юріївни про
розірвання шлюбу, у разі неявки від-
повідача, справа буде розглянута у її
відсутність.

Суддя О. М. Іванова
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Старобільський районний суд Луганської області викли-
кає відповідача по цивільній справі за провадж.
2/431/1206/16 Фішича Максима Сергійовича, який зареєс-
трований за адресою: Луганська область, м. Первомайськ,
вул. Клименко, буд. 1, у судове засідання по цивільній справі
за позовом Фішич Мар’яни Сергіївни до Фішича Максима
Сергійовича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 17 жовтня 2016 року о 08
годині 00 хвилин в приміщенні суду за адресою: Луганська
область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-а, судова зала №4.

У разі неявки, на вказане судове засідання, суд розгля-
датиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя В. О. Озеров

Кремінський районний суд Луганської області, 
що розташований за адресою: Луганська область, 
м. Кремінна, вул. Тітова, 5, викликає Назаренко
Юлію Іванівну та Рябініна Валентина Івановича як об-
винувачених в судове засідання по кримінальному
провадженню № 414/1899/15-к, провадження 
№1-кп/414/26/2016 стосовно Назаренко Юлії Іва-
нівни та Рябініна Валентина Івановича, обвинуваче-
них за ч. 2 ст.110 КК України, що відбудеться 19
жовтня 2016 року о 09 годині 00 хвилин.

Суддя Є. М. Акулов

Оболонський районний суд м. Києва викликає як від-
повідача Небесну Кароліну Олексіївну (останнє відоме
місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Калі-
ніна, 33, кв. 16) по цивільній справі №2/756/3923/16, уні-
кальний №756/6735/16 за позовом Публічного
акціонерного товариства «Державний експортно-імпор-
тний банк України» до Небесної Кароліни Олексіївни про
стягнення заборгованості в судове засідання на 08 лис-
топада 2016 року на 14 год. 20 хв.

Наслідки неявки в судове засідання передбачені 
ст. 169 ЦПК України. Адреса суду: м. Київ, вул. Тимо-
шенка, 2 є, каб. 23. 

Суддя Маринченко М. М. 

Оболонський районний суд м. Києва викликає як від-
повідача Вартанова Артема Рафаельовича (останнє ві-
доме місце проживання: АР Крим, м. Севастополь, вул.
Н. Музики, 92, кв. 210, 211-а, 212) по цивільній справі
№ 2/756/3924/16, унікальний № 756/6736/16 за позовом
Публічного акціонерного товариства «Державний екс-
портно-імпортний банк України» до Вартанова Артема
Рафаельовича про стягнення заборгованості в судове
засідання на 08 листопада 2016 року на 14 год. 35 хв.

Наслідки неявки в судове засідання передбачені 
ст. 169 ЦПК України.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб. 23. 
Суддя Маринченко М. М.

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійс-
ненні судового впровадження, викликає як обвинуваченого
Цибенка Романа Євгеновича, 24.04.1980 року народження,
зареєстрованого та мешкаючого за адресою: Луганська об-
ласть, м. Рубіжне, пр. Переможців, 25/57, за матеріалами кри-
мінального провадження № 425\2550\16-к, 1-кп\425\277\16,
на підставі обвинувального акту відносно Цибенко Р.Є. за 
ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 185, ч. 2, 3 ст. 187, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 
ст. 262, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 296 КК України.

Обвинуваченому Цибенку Р.Є. необхідно прибути до під-
готовчого судового засідання, яке відбудеться 20 жовтня
2016 року о 09 год. 30 хв. в приміщенні Рубіжанського мі-
ського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул.
Миру, 34.

Суддя В. В. Козюменська

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл.50-річчя Перемоги, 34, викликає 
Смєтанкіна Олександра Анатолійовича, як відпові-
дача в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/6262/16-ц за позовом Смєтанкіної Марини
Вікторівни до Смєтанкіна Олександра Анатолійовича
про розірвання шлюбу, що відбудеться 18 жовтня
2016 року о 09-00 год. У разі неявки на вказане су-
дове засідання суд розглядатиме справу без Вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя А. С. Река 

У Подільському районному суді м. Києва
19.10.2016 р. об 11 год. 30 хв. під головуванням
судді Декаленко B.C. буде розглядатись цивільна
справа за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Дельта Банк» до Вовк (Квамладзе) Софії
Дмитрівни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, 3-тя особа Національний банк Ук-
раїни. Явка вищезазначених осіб (сторін по справі)
в судове засідання обов’язкова.

При неявці відповідача — справа буде слухатись
за його відсутності згідно ст.169 ЦПК України.

Суддя В. С. Декаленко

В провадженні Бориспільського міськрайонного суду
Київської області знаходиться цивільна справа 
№ 359/5956/16-ц 2/359/2047/2016 за позовом Терещенка
Леоніда Сергійовича до Ся Суну про визнання договору
купівлі-продажу дійсним та визнання права власності.

Розгляд вищезазначеної справи призначено на 11.30
год. 8 грудня 2016 р. за адресою: м. Бориспіль, вул. Ки-
ївський шлях, 72, каб.№7. У зв’язку з цим суд викликає
відповідача Ся Суну, останнє відоме місце проживання
за адресою: м. Київ, вул. Лаврухіна, 7, к. 253, в судове
засідання на вищезазначений час та день. В разі неявки
в судове засідання відповідача суд прийме рішення на
підставі наданих позивачем доказів. 

Суддя В. М. Саган

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Київ,
Вознесенський узвіз, 10-Б, каб.20) викликає на
08.11.2016 року на 14 год. 00 хв. Рикову Олесю Олек-
сандрівну як відповідача у цивільній справі 
№ 760/10717/16-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Дельта Банк» в особі уповноваженої
особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на
ліквідацію AT «Дельта Банк» Кадирова В. В. до Рикова
Віталія Ігоровича, Рикової Олесі Олександрівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

У разі неявки, справу буде розглянуто за відсут-
ності відповідача.

Суддя О. М. Букіна

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) проводить розгляд цивільної справи за
позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» до Мирошниченко Олени Олександрівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі — Мирошниченко Олена Олександрівна,
проживає за адресою: 84500, Донецька область, м. Бахмут, вул.
Благовіщенська, буд. 16, кв. 37, викликається в судове засі-
дання, призначене на 14 год. 30 хв. 19.10.2016 р., до суду, каб.
№213, для участі у розгляді справи по суті. Відповідачу пропо-
нується надати свої заперечення на позов та відповідні докази.
У випадку неможливості прибуття, відповідач повинен повідо-
мити суд про причини неявки. За інших обставин розгляд справи
відбудеться у його відсутності.

Суддя Чопик О. П.

Соломатов Євген Миколайович викликається до
Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Ки-
ївської області, що знаходиться за адресою: м. Пере-
яслав-Хмельницький Київської області, вул. Богдана
Хмельницького, 65, на 15 год. 30 хв. 26 жовтня 2016
року як відповідач по справі № 373/1605/16-ц за по-
зовом до нього Соломатової Маргарити Володими-
рівни про розірвання шлюбу.

В разі його неявки до суду, він вважається пові-
домленим про час і місце судового розгляду і роз-
гляд справи буде проводитися без його участі.

Суддя Залеська А. О.

Куйбишевський районний суд Запорізької об-
ласть викликає відповідача Ткаченка  Юрія Олексан-
дровича, 1961 року народження, в судове засідання,
яке призначене на 16.00 годину 24.10.2016 року, для
розгляду цивільної справи за позовом Тітаренко На-
талії Євгенівни до Ткаченка Юрія Олександровича
про надання дозволу на багаторазові тимчасові ви-
їзди в зону проведення антитерористичної операції
неповнолітньої дитини без згоди батька, яке відбу-
деться за адресою: вул. Центральна, 26 а, смт Біль-
мак Більмацького району Запорізької області.

Суддя Мальований В. О.

Стадницька Світлана Валеріївна викликається до Бі-
ляївського райсуду Одеської області як відповідач по ци-
вільній справі № 522/3474/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства «Кредобанк» до Стадницької
Світлани Валеріївни про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Судове засідання призначене на 10.00 год. 26.10.2016
року – каб. № 2.

У разі неявки відповідачки до судового засідання
справу буде розглянуто за її відсутності згідно статті 224
ЦПК України (заочно).

Адреса суду: Одеська область, м. Біляївка, вул. Кі-
пенко, 1.

Суддя С. В. Крачкова

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Мусієнко Дмитро Миколайович,

08.09.1983 р.н., що проживає за адресою: Харківська об-
ласть, Чугуївський район, смт Есхар, пров. Миру, 1, кв. 10,
на підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України. Вам необ-
хідно з’явитися 18.10.2016 о 09.00 год. до першого слідчого
відділу слідчого управління прокуратури Харківської області
(м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 4, каб. 51, т. 732-
92-92) до слідчого в ОВС Сластіна Ю. О. для допиту вас як
підозрюваного, ознайомлення з матеріалами досудового
розслідування та проведення інших процесуальних дій у
кримінальному провадженні № 42014220000000728 за ч. 1
ст. 365, ч. 2 ст. 365 КК України.

Липовецький районний суд Вінницької області ви-
кликає як відповідача Осадчого Івана Олександро-
вича на судове засідання, яке відбудеться в
приміщенні Липовецького районного суду по вул.
Шевченка 1, м. Липовець, Липовецького району, Він-
ницької області 17 жовтня 2016 року о 10 годині 00
хвилин, по цивільній справі за позовом Осадчої Єв-
генії Віталіївни до Осадчого Івана Олександровича
про розірвання шлюбу та пропонує надати всі наявні
у нього докази для підтвердження своїх заперечень
проти позову.

Суддя Л. Т. Мочульська

Мазур Марина Сергіївна, 22.02.1988 року народ-
ження, уродженка с. Тарасівка Скадовського району
Херсонської області, останнє відоме місце проживання:
Херсонська область, Скадовський район, с. Тарасівка,
вул. Виноградівська, буд. № 58, викликається як відпо-
відачка по цивільній справі за позовом Мазур Володи-
мира Володимировича про розірвання шлюбу. Судовий
розгляд відбудеться 18.10.2016 року о 08 год. 30 хв. в
приміщенні Скадовського районного суду розташова-
ного в м. Скадовську, Херсонської області, вул. Мангу-
бінська, 39. У разі неявки, справа розглядатиметься за
наявними доказами.

Суддя Н. І. Ведмідська

Токмацький районний суд Запорізької області викликає
в судове засідання Пікалову Любов Валентинівну, Алексєєву
Марину Олександрівну, Фоміну Тетяну Володимирівну про
стягнення заборгованості за кредитним договором, як від-
повідачів в цивільній справі № 328/2939/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний
банк України» в особі філії: Донецьке обласне управління
AT «Ощадбанк» до Пікалової Любові Валентинівни, Алексєє-
вої Марини Олександрівни, Фоміної Тетяни Володимирівни
про стягнення заборгованості за кредитним договором. Су-
дове засідання відбудеться 31 жовтня 2016 року о 09.00 го-
дині в приміщенні Токмацького районного суду Запорізької
області за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Во-
лодимирська, буд. 28. 

Суддя Андрущенко О. Ю.

Васильківський міськрайонний суд Київської об-
ласті викликає Сердюченко Лялю Андріївну (останнє
відоме місце реєстрації: вул. Котляревського, буд.12,
смт Гребінки, Васильківський район, Київська об-
ласть) як відповідача по цивільній справі за позовом
Оверчук Віктора Миколайовича до Сердюченко Лялі
Андріївни про визнання договору дійсним та ви-
знання права власності на житловий будинок, в су-
дове засідання, що відбудеться 25 листопада 2016
року о 10 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою:
08600, Київська область, м. Васильків, вул. Шев-
ченка, 8, зал 208.

Суддя К. В. Медведєв

Дубенський міськрайонний суд (м. Дубно, вул. 
Д. Галицького, 22) викликає в судове засідання на
11 год. 30 хв. 04 листопада 2016 року як відповідача
Шмигельського Ярослава Вікторовича по справі за
позовом Ісаєва Юрія Михайловича про відшкоду-
вання матеріальної шкоди.

В разі неявки відповідача в судове засідання
справа буде розглянута у його відсутність на підставі
наявних доказів.

Суддя Р. В. Ралець

Оболонський районний суд м. Києва викликає, як
відповідача, Садову Ірину Борисівну по цивільній
справі № 2/756/4326/16, за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Державний експортно-ім-
портний банк» до Садової Ірини Борисівни про
стягнення заборгованості, розгляд якої призначено
на 14.12.2016 на 15.00 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 
№ 18, суддя Жук М. В. У разі неявки, справу буде
розглянуто у відсутності відповідача.

Оріхівським районним судом Запорізької області
розглядається цивільна справа за позовом ПАТ
«Державний ощадний банк України» в особі філії
Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Зу-
бенко Олени Павлівни про стягнення заборгованості
за кредитним договором. Справа призначена слу-
ханням на 13 годину 00 хвилин 18 жовтня 2016 року
за адресою: 70500, Запорізька обл., м. Оріхів, вул.
Першотравнева, 23. У разі неявки відповідача справа
буде розглянута у її відсутність. 

Суддя Л. С. Щербань

Оболонський районний суд м. Києва викликає в су-
дове засідання представника «УСК Гарант-Авто» та Кри-
куна Артема Вікторовича як відповідачів по цивільній
справі № 2/756/4929/16 (756/10170/16-ц) за позовом Сі-
ліщука Бориса Івановича до Публічного акціонерного то-
вариства «УСК Гарант-Авто», Крикуна Артема
Вікторовича про стягнення матеріальної та моральної
шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної
пригоди.

Судове засідання відбудеться 25 жовтня 2016 р. о
09.30 годині в приміщенні Оболонського районного суду
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-є,
каб. 15.

Суддя Д. Г. Камбулов

Оболонський районний суд м. Києва викликає Скля-
ренка Юрія Миколайовича, останнє відоме місце реєс-
трації: м. Київ, пр-т Оболонський, 16-А, кв. 19, як
відповідача по цивільній справі за позовом Скляренко
Олександри Юріївни до Скляренка Юрія Миколайовича,
третя особа: Скляренко Галина Яківна про надання до-
зволу на виїзд повнолітньої дитини за кордон на по-
стійне місце проживання без дозволу батька.

Судове засідання відбудеться 21 жовтня 2016 р. о 12
год. 00 хв. в приміщенні Оболонського районного суду
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-є,
каб. 22.

Суддя І. В. Белоконна

Новопсковський районний суд Луганської області

розглянув цивільну справу за позовом ПАТ «БАНК

ФОРУМ» до Поверенного Дмитра Олександровича

про стягнення заборгованості та виніс заочне рі-

шення по справі № 420/2435/15-ц. Відповідачу

роз’яснюються вимоги ст. 228 ЦПК України: Заочне

рішення може бути переглянуте судом, що його ух-

валив, за письмовою заявою відповідача.

Біловодський районний суд Луганської області
викликає у судове засідання як відповідача по справі
за позовом Сухомлінової Я.С. про розірвання
шлюбу, яке відбудеться 19.10.2016 року о 08.00:

Сухомлінова Дмитра Євгеновича, 20.12.1989 р.н.,
останнє відоме зареєстроване місце проживання
(перебування) - Луганська обл., с. Тепле.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ,
вул. Луганська, 30. У разі неявки справу буде роз-
глянуто без вашої участі на підставі Глави 8 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя Г. В. Булгакова

Богуславський районний суд Київської області, в
зв’язку з розглядом цивільної справи № 358/814/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства Ко-
мерційний банк «Приватбанк» до Саченка Володи-
мира Івановича про стягнення заборгованості,
викликає в судове засідання, яке відбудеться 02 лис-
топада 2016 року об 11 год. 30 хв. за адресою: вул.
Франка, 29-А, м. Богуслав, Київської області, як від-
повідача:

Саченка Володимира Івановича, 06 липня 1983
року народження (зареєстрований: вул. Кірова, 42, 
с. Медвин, Богуславського району, Київської області).

Суддя В. М. Корбут

Сєвєродонецький міський суд Луганської області
викликає як відповідача Гречишкіна Сергія Васильо-
вича у судове засідання з розгляду цивільної справи
за позовом Гречишкіної Юлії Павлівни про стягнення
аліментів, яке відбудеться 20.10.2016 року об 11 го-
дині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби
Народів, 19. У разі неявки на вказане судове засі-
дання суд розглядатиме справу без вашої участі на
підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Д. Б. Баронін

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає в судове засідання як відповідача Мироненка Сергія
Олексійовича, м. Луганськ, у справі за позовом Миро-
ненко Наталії Володимирівни до Мироненка Сергія Олек-
сійовича, третя особа: Служба у справах дітей
Біловодської РДА про надання дозволу дитині на виїзд
за межі держави без згоди та супроводу батька на 20
жовтня 2016р. на 09 годину 00 хвилин.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за
адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Лу-
ганська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої участі
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Є. О. Соболєв

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача по справі Тараненка Володимира Сер-
гійовича в судове засідання з цивільної справи 
№ 408/6860/16-ц (2/408/1535/16) за позовом Тараненко
Галини Петрівни до Тараненка Володимира Сергійовича
про розірвання шлюбу, що відбудеться 17 жовтня 2016
року о 08.00 год. у приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, смт Біловодськ, вул. Комсомольська, 30.

У разі неявки відповідача Тараненка Володимира Сер-
гійовича на вказане засідання суд розглядатиме справу
без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя М. С. Рукас

Богуславський районний суд Київської області, в
зв’язку з розглядом цивільної справи № 358/815/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства Ко-
мерційний банк «Приватбанк» до Хоменка Віктора
Олександровича про стягнення заборгованості, ви-
кликає в судове засідання, яке відбудеться 02 лис-
топада 2016 року о 12 год. 00 хв. за адресою: вул.
Франка, 29-А, м. Богуслав, Київської області, як від-
повідача:

Хоменка Віктора Олександровича, 10 грудня 1984
року народження (зареєстрований: с. Саварка, Бо-
гуславського району, Київської області).

Суддя В. М. Корбут

Рубіжанський міський суд викликає Беденко Га-
лину Олександрівну у судове засідання, як відпові-
дача у цивільній справі № 425/2296/16-ц за
позовною заявою ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Бе-
денко Галини Олександрівни про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, яке відбудеться
17.10.2016 року о 10.00 годині в приміщенні Рубі-
жанського міського суду за адресою: м. Рубіжне, ву-
лиця Миру, 34 (каб. 11-а).

У випадку вашої неявки, суд врахує це та розгляне
справу 24.10.2016 року о 10 годині 00 хвилин.

Суддя Д. С. Коваленко

Рубіжанський міський суд викликає Гун Ірину Во-
лодимирівну у судове засідання, як відповідача у ци-
вільній справі № 425/2298/16-ц за позовною заявою
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Гун Ірини Володимирівни
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром, яке відбудеться 17.10.2016 року о 09.30 годині
в приміщенні Рубіжанського міського суду за адре-
сою: м. Рубіжне, вулиця Миру, 34 (каб. 11-а).

У випадку вашої неявки, суд врахує це та розгляне
справу 24.10.2016 року о 09 годині 30 хвилин.

Суддя Д. С. Коваленко
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Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 13 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська 0   +5         0    +5
Житомирська 0   +5         0    +5
Чернігівська -2   +3         0    +5
Сумська -2   +3         0    +5
Закарпатська +1   +6      +6 +11
Рівненська 0   +5         0    +5
Львівська 0   +5         0    +5
Івано-Франківська 0   +5         0    +5
Волинська 0   +5         0    +5
Хмельницька 0   +5      +2    +7
Чернівецька 0   +5      +2    +7
Тернопільська 0   +5         0    +5
Вінницька 0   +5      +5 +10

Oбласть Нiч          День
Черкаська 0     +5      +3    +8
Кіровоградська +2     +7      +5  +10
Полтавська 0     +5        0    +5
Дніпропетровська +2     +7      +6  +11
Одеська +5   +10   +11  +16
Миколаївська +7   +12   +11  +16
Херсонська +9   +14   +12  +17
Запорізька +5   +10   +11  +16
Харківська 0     +5      +3    +8
Донецька +3     +8      +6  +11
Луганська +1     +6      +3    +8
Крим +7   +12   +11  +16
Київ +1     +3      +3    +5

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Повістка про виклик підозрюваного
Підозрюваний Мосьпак Євген Федорович, 25.05.1957 року народ-

ження, проживає за адресою: вул. В.Симоненка, 9, кв. 36, м. Львів, на
підставі статті 297-5 КПК України, відповідно до вимог статей 133, 135
КПК України, вам необхідно з'явитися 19.10.2016р. о 10.00 годині до
старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Львівській області Се-
мочка Ю.Г. (тел. 0677296735) за адресою: м. Львів, вул. С.Бандери, 1,
каб. №26, для проведення процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні № 12013150010000306, розпочатому за ознаками кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Сучасні козаки
перепоховали 
свого предка

Євген ЛОГАНОВ,
«Урядовий кур’єр»

НАПЕРЕДОДНІ СВЯТОЇ ПОКРОВИ. Завдяки зусиллям чле-
нів координаційної ради з питань козацтва Запорізької ОДА, ок-
ремих отаманів та козаків-патріотів у селі Стрілкове  Генічесько-
го району Херсонської області вперше у новітній історії урочисто
перепоховали  безіменного запорозького козака ХVII сторіччя,
героя, учасника переможних походів.  Створили цілий меморі-
альний комплекс, зібрали козацьке коло, за старовинним хрис-
тиянським звичаєм прочитали молитву по всіх загиблих воїнах
минулих битв. 

— Уперше ми поховали прах лицаря степу майже на території
прифронтової зони, де спільно несуть службу, охороняючи мир-
не життя, козаки та прикордонники. Це  символ незламної волі,
любові до Батьківщини, віри в перемогу, сакральний сигнал во-
рогу, — наголосив керівник Міжнародного союзу козаків «За-
порозька Січ» Дмитро Сухінін. 

Біля церкви Київського патріархату, що будується силами
Азовського козацтва та волонтерів-підприємців, також вперше
в історії району відкрили Меморіальний комплекс пам’яті загиб-
лим воїнам Збройних сил України, які віддали життя за мир та
спокій на нашій землі, — 427 солдатам та офіцерам 80-ї ,79-ї,
25-ї та 95-ї ОДШБ, 199-го навчального центру ЗСУ та воїнам з
Генічеського району. 

Учасники заходу започаткували алею Козацької слави, а на
завершення урочистостей традиційно склали присягу молоді
козаки Новоолексіївського куреня Усть-Азовського полку. 

фотофакт

ВІЗИТІВКА ОСЕНІ. Уже згасають чорнобривці і жоржини, а ця
квітка почувається королевою. Справді, важко уявити нинішню по-
ру  без хризантем. Столичні фахівці озеленення заспівали осанну
осені  в звичний спосіб — на Співочому полі Печерського лан-
дшафтного парку триває виставка хризантем.  А сучасну нотку в

«Мелодію осені»  вплели завдяки тривимірній квітковій композиції,
що внесена до Національного реєстру рекордів України: 15 000
хризантем на 3700  квадратних метрів  об’єднали 100 000 метрів
кольорових шнурів, 200 кг декоративної мульчі і 100 кг кольорової
мармурової крихти. 

Вони разом малюють світ
ЮВІЛЕЙ. Чернігівські художники відсвяткували 
перше 100-річчя своєї творчої спілки

Євдокія ТЮТЮННИК,
«Урядовий кур’єр»

Кожен мистецький жанр
по-своєму зображує су-

часність. Та найбільше вра-
жають художні полотна, на-
писані фарбами і душею мит-
ця. Тому ще 1916 року при-
деснянські майстри пензля
об’єдналися у творчу спілку
«Товариство художників
Чернігова». Ініціював цей
крок викладач малювання і
креслення місцевого реаль-
ного училища Микола Тар-
ловський. Навчаючись  у кла-
сі живопису видатного ху-
дожника Валентина Сєрова
та побачивши трохи світу,
митець перейнявся ідеєю
виставок картин на кшталт
«французьких салонів». Тим
паче що в Чернігові на той час
було багато талановитих жи-
вописців. У кожного був влас-
ний стиль і секрети, обмін
якими надихав на нові творчі
знахідки.

До складу товариства
увійшло два десятки профе-
сійних художників та амато-
рів. Перша велика спільна
виставка картин відбулася в
готелі Биховського. Трохи
згодом Микола Борисович
почав створювати студію для
навчання молодих талантів.

Головний зберігач Черні-
гівського обласного худож-
нього музею імені Григорія
Галагана Світлана Курач до-
слідила тогочасний період ді-
яльності товариства. «Напри-
кінці 1917 року відбулася вже
п’ята виставка творів черні-
гівських художників. Прохо-
дила вона в будинку Дворян-
ського зібрання і представля-
ла роботи молоді, яка згодом

зробила великий внесок у
скарбницю вітчизняного жи-
вопису. Це Олександр Сав-
ченко-Більський, Арон
Ржезніков, Олександр Ан-
тіох-Вербицький та інші. 

За спогадами Зіновія Гор-
бовця, навіть у скрутні часи
революційних катаклізмів у
студії тривала робота: розти-
рали фарби, готували клей та
пастель, шукали шматки
тканини та картону, щоб учні
могли вправлятися у худож-
ньому баченні світу. Досвід-
чені майстри навчали молодь
працювати з освітленням, із
кольорами тощо. На жаль,
мало залишилося картин того
часу. Але вони є і презентова-
ні на сьогоднішній виставці»,
— розповіла пані Світлана.

«Об’єднані мистецтвом» —
так назвали проект, присвя-
чений ювілею Товариства ху-

дожників Чернігова, праців-
ники обласного художнього
музею, у стінах якого твори
митців початку ХХ століття
обійнялися із творчим дороб-
ком молодих сучасників. 

91 картина в експозиції де-
монструє, якими були крає-
види міста, який вигляд мали
люди, що турбувало митців
багато років тому. Час минає,
змінюються стилі й жанри
живопису, нові майстри пен-
зля вносять нове бачення. Та
залишені на полотні відбитки
дійсності ще довго розповіда-
тимуть  нащадкам про світ,
який спостерігали їхні пред-
ки. Тому чернігівських ху-
дожників можна вітати з пер-
шим сторіччям дружного та-
лановитого і майстерного гур-
ту, адже, безперечно, будуть
й інші такі самі значущі юві-
леї, тому що мистецтво вічне.
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Сучасні майстри Андрій Сагайдачний та Володимир
Кравченко репрезентували на виставці зв’язок поколінь
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оголошення

Промовистий погляд 
як засіб виразності…


