роздержавлення змі
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Минув рік після ухвалення
Закону «Про реформування
державних і комунальних
друкованих засобів масової
інформації». Що зроблено?

п’ятниця, 23 ГРУДНЯ 2016 РОКУ

Андрій ревА:
«До закінчення
опалювального сезону
субсидії не
переглядатимуть.
Людина навіть з
більшим заробітком
платитиме той обсяг,
який їй призначено».

№243 (5863)

ЦІНА ДОГОВІРНА

Навченому в бою
спокійніше
Фото з сайту facebook.com/theministryofdefence.ua

ЦИТАТА ДНЯ

Указ Президента України
«Про призначення стипендій Президента
України для видатних спортсменів
із паралімпійських і дефлімпійських
видів спорту та їх тренерів»

міністр соціальної політики про те, що підвищення
мінімальної платні не зменшить рівня призначених
субсидій

Як одна гривня
мільйони зберегла
ФІНАНСИ. Міністерство фінансів і Фонд гарантування вкладів фізичних уклали угоду про продаж 100% акцій ПАТ КБ «ПриватБанк».
Це результат чіткої та скоординованої роботи Мінфіну, НБУ, Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного депозитарію, АБ «Укргазбанк», АТ «Укрексімбанк».
У стислі терміни було забезпечено резерви під активні операції,
проведено додаткову емісію акцій та їх розміщення, внесено зміни до
статуту банку, розроблено перехідний баланс, завершено всі потрібні
процедури з продажу акцій та зміни власників банку, повідомляє пресслужба Мінфіну. Ще на 21 грудня капітал «ПриватБанку» був від’ємним, і Фонд гарантування, відповідно до Закону «Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб», продав повний обсяг акцій банку Міністерству фінансів за одну гривню. Передача банку в державну
власність стала гарантією його докапіталізації вже найближчим часом. Держава стала гарантом виконання всіх зобов’язань перед клієнтами зі збереженням валюти вкладів та інших умов.

ЦИФРА ДНЯ

1,7 млрд дол.
поповнили цьогоріч золотовалютні
резерви Національного банку.
Це навіть більше, ніж було передбачено
програмою МВФ

5
НА ЗАХИСТІ. Що останнім часом змінилося в бойовій

підготовці українського війська

Хвостаті переселенці
ТУРБОТА. Як на Луганщині евакуювали з-під обстрілів тварин і влаштовували

їх у нових умовах
Олена ОСОБОВА,
«Урядовий кур'єр»
війські тварини за власним бажанням ніколи не залишать
людей. Але іноді людям бракує любові або можливостей, щоб подбати

С

про краще життя чотириногих друзів.
Війна на сході вдарила і по тваринах. Нещодавно в сєверодонецькому
кінноспортивному
клубі
«Віртуоз» почула зворушливу історію, як люди подбали про нове жит-

тя для тварин-переселенців. Тут
вам покажуть двох коней й трьох
віслюків, для яких господар, щойно
сам облаштувався на підконтрольній Україні території, зумів організувати життя в нових умовах. «Ці
коні брали участь у бойових діях. Я

їх уперше побачив по телевізору в
новинному сюжеті із села Кримське, — проводить своєрідну екскурсію стайнею директор клубу
Павло Дебеда. — Російські рисаки
втекли зі стайні, коли почалися обстріли».

Виявляється, у селі Кримське
підприємець із Кадіївки напередодні АТО намагався облаштувати базу
відпочинку для працівників
свого підприємства. Там зібрався майже цілий зоопарк:
павичі, коні, віслюки.

4

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 22 грудня 2016 року
4 820103 080046

USD 2642.9366
EUR 2754.2042
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 4.3249
за 10 рублів

/ AU 299616.51

AG 4236.63
PT 239978.64
за 10 тройських унцій

PD 175755.28

23 грудня 2016 року, п’ятниця, № 243

www.ukurier.gov.ua
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 14 грудня 2016 р. № 937
Київ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 7 грудня 2016 р. № 936-р
Київ

Про внесення змін до пункту 16
Положення про покладення спеціальних
обов’язків на суб’єктів ринку природного
газу для забезпечення загальносуспільних
інтересів у процесі функціонування ринку
природного газу (відносини у перехідний
період)

Про внесення змін у додаток
до розпорядження
Кабінету Міністрів України
від 11 травня 2016 р. № 352

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до пункту 16 Положення про покладення спеціальних обов’язків
на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних
інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (відносини у
перехідний період), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 1 жовтня 2015 р. № 758 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 79, ст.
2651, № 81, ст. 2702, № 88, ст. 2945; 2016 р., № 26, ст. 1043, № 35, ст. 1365,
№ 78, ст. 2603, № 83, ст. 2731), такі зміни:
абзац перший після слів «постачання гарячої води» доповнити словами
«установам, що фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів,
та»;
абзац другий виключити.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 16 грудня 2016 р. № 976-р
Київ

На часткову зміну пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 18
квітня 2012 р. № 310 «Про затвердження складу Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 30, ст. 1119; 2016
р., № 55, ст. 1921) затвердити новий склад Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі згідно з додатком.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 16 грудня 2016 р. № 976-р
СКЛАД
Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі
КУБІВ Степан Іванович — Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економічного розвитку і торгівлі, голова Комісії
МИКОЛЬСЬКА Наталія Ярославівна — заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі — Торговий представник України, перший заступник
голови Комісії
КАНЦУРОВ Олег Олександрович — перший заступник Керівника Головного департаменту з питань економічної політики — керівник департаменту
реального сектору економіки Адміністрації Президента України, заступник
голови Комісії (за згодою)
ЗЕРКАЛЬ Олена Володимирівна — заступник Міністра закордонних
справ з питань європейської інтеграції
КАПІНУС Євгеній Валерійович — заступник Міністра фінансів — керівник апарату
КАРП Галина Василівна — перший заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості
КРАВЦОВ Євген Павлович — перший заступник Міністра інфраструктури
КРАВЧЕНКО Андрій Миколайович — заступник начальника управління
Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у
сфері економічної безпеки СБУ (за згодою)
НІЖНІК Марія Володимирівна — перший заступник Голови Антимонопольного комітету — державний уповноважений (за згодою)
ПРОДАН Мирослав Васильович — виконуючий обов’язки заступника Голови ДФС
СЕВОСТЬЯНОВА Наталія Іларіонівна — перший заступник Міністра юстиції
ТІТАРЧУК Михайло Іванович — заступник Міністра Кабінету Міністрів
України
ТРОФІМЦЕВА Ольга Василівна — заступник Міністра аграрної політики
та продовольства з питань європейської інтеграції
ЧУПРИНЕНКО Роман Сергійович — заступник Міністра регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства з питань європейської інтеграції

оголошення



1. Внести зміни у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 11 травня 2016 р. № 352 «Про розподіл коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 2101190 «Будівництво (придбання) житла
для військовослужбовців Збройних Сил України» на 2016 рік» — із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2016 р. № 709, виклавши його у редакції, що додається.
2. Міністерству оборони забезпечити погодження з Комітетом Верховної
Ради України з питань бюджету розподілу за напрямами коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 2101190 «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України» на 2016
рік», з урахуванням змін, внесених цим розпорядженням.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 11 травня 2016 р. № 352
(у редакції розпорядження
Кабінету Міністрів України
від 7 грудня 2016 р. № 936-р)
РОЗПОДІЛ
за напрямами коштів, передбачених у державному бюджеті
за програмою 2101190 «Будівництво (придбання) житла
для військовослужбовців Збройних Сил України», на 2016 рік
Напрями використання бюджетних коштів (найменування
об’єкта, його місцезнаходження)

Про затвердження нового складу
Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі



оголошення



ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» у рамках реалізації
«Комплексної (Зведеної) Програми Підвищення Безпеки Енергоблоків Атомних Електростанцій» за кредитні кошти
ЄБРР/Євратом проводить відкриті міжнародні торги на закупівлю товарів і супутніх послуг за Принципами та правилами
закупівель товарів, робіт і послуг
ЄБРР на «Модернізацію системи збудження генератора»
(захід №15212) (RFP-15212-124-GOODS-1).
«Запрошення до участі в торгах» опубліковано на сайтах ДП
«НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» — http://energoatom.kiev.ua та ЄБРР —
http://ebrd.com.
Контактні телефони ГУП КзПБ: +380 (44) 277-79-87,
+380 (44) 206-97-97, e-mail: pmu@direkcy.atom.gov.ua

будівництво 80-квартирного житлового будинку у військовому
містечку № 10, м. Одеса
будівництво позамайданчикових інженерних мереж до групи
житлових будинків у військовому містечку № 10, м. Одеса
реконструкція будівлі казарми № 35 у військовому містечку
№ 217 під 80-квартирний житловий будинок з інженерними
мережами, м. Одеса
будівництво 81-квартирного житлового будинку, м. Вінниця,
вул. Стрілецька, 23
будівництво 80-квартирного житлового будинку у військовому
містечку № 1, м. Житомир
будівництво 80-квартирного житлового будинку у військовому
містечку № 1, м. Житомир
будівництво 60-квартирного житлового будинку у військовому
містечку № 1, м. Бердичів Житомирської області
реконструкція будівлі триповерхової казарми № 39 у
військовому містечку № 84 під житловий будинок, смт Озерне
Житомирського району Житомирської області
будівництво 79-квартирного житлового будинку, м. Рівне, вул.
Вербова, 41
будівництво 63-квартирного житлового будинку у військовому
містечку № 20, м. Тернопіль
будівництво 108-квартирного житлового будинку
у військовому містечку № 5, м. Кам’янець-Подільський
Хмельницької області
будівництво 108-квартирного житлового будинку у
військовому містечку № 2, шоста черга, м. Старокостянтинів
Хмельницької області
будівництво 75-квартирного житлового будинку,
м. Хмельницький, вул. Болбочана, 3/2а
реконструкція будівлі № 27 у військовому містечку № 106
під житловий будинок, м. Чернівці, вул. Луковецька, 2а
будівництво 108-квартирного житлового будинку, м. Луцьк,
вул. Даньшина, 52
будівництво десятиповерхового 60-квартирного житлового
будинку, м. Львів, вул. Стрийська, 85б
будівництво 100-квартирного житлового будинку, м. Львів,
вул. Стрийська, 85б
будівництво 48-квартирного житлового будинку у військовому
містечку № 1, м. Броди Львівської області
будівництво 40-квартирного житлового будинку, м. Стрий
Львівської області, вул. Грабовецька
будівництво 44-квартирного житлового будинку з
каналізаційною насосною станцією, м. Володимир-Волинський
Волинської області, вул. Академіка Глушкова, 42а
будівництво 129-квартирного житлового будинку, друга черга
— 69 квартир, м. Черкаси, вул. М. Грушевського, 97/3
будівництво позамайданчикових інженерних мереж до групи
житлових будинків у військовому містечку № 13, м. Миколаїв
реконструкція казарми № 1 у військовому містечку № 122 під
26-квартирний житловий будинок, м. Болград Одеської
області
реконструкція будівлі № 507 у військовому містечку № 1
під 45-квартирний житловий будинок, м. Подільськ Одеської
області
реконструкція казарми № 311 у військовому містечку № 53 під
32-квартирний житловий будинок, м. Яворів Львівської області
будівництво трьох чотириповерхових 72-квартирних житлових
будинків у військовому містечку № 72, м. Миколаїв
реконструкція будівлі під 28-квартирний житловий будинок,
м. Рівне, вул. Шевченка, 67а
будівництво гуртожитку, перша черга, у військовому містечку
№ 1, с. Старичі Яворівського району Львівської області
будівництво гуртожитку, друга черга, у військовому містечку
№ 1, с. Старичі Яворівського району Львівської області
2. Придбання житла на вторинному ринку та на умовах
пайової участі, усього
у тому числі:
придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової
участі за договорами, укладеними у 2015 році, усього
у тому числі:
с. Михайлівка-Рубежівка Києво-Святошинського району
Київської області, вул. Кірова, 9б
с. Михайлівка-Рубежівка Києво-Святошинського району
Київської області, вул. Кірова, 9б
м. Суми, просп. Лушпи Михайла, 5
смт Ворзель Київської області, вул. Леніна, 11б
с. Чайки Києво-Святошинського району Київської області, вул.
Коцюбинського, 9
м. Рівне, вул. Грушевського, 37а
м. Чорноморськ Одеської області, вул. Карла Маркса, 4
м. Коростень Житомирської області, вул. Грушевського, 108а
м. Мелітополь Запорізької області, пров. Бадигіна, 1/3
м. Біла Церква Київської області, вул. Шевченка, 103
м. Біла Церква Київської області, вул. Гайок, 224б, та
Леваневського, 58
м. Васильків Київської області, вул. Декабристів, 151
м. Кам’янське Дніпропетровської області, бульв.
Будівельників, 27б
м. Мелітополь Запорізької області, пров. Бадигіна, 1/2
смт Котельва Полтавської області, вул. Петровського, 2а
м. Харків, вул. Котлова, 76в і 76г, корпус 1
придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової
участі за договорами, що будуть укладені у 2016 році
3. Грошова компенсація військовослужбовцям та членам
їх сімей за належне їм для отримання жиле приміщення
____________
Усього

1. Будівництво (реконструкція) об’єктів, усього
у тому числі:
об’єктів, запланованих до введення в експлуатацію у 2016
році, — усього
у тому числі:
будівництво 129-квартирного житлового будинку, перша черга
— 60 квартир, м. Черкаси, вул. М. Грушевського, 97/3
будівництво 140-квартирного житлового будинку, друга черга
— 70 квартир, м. Кропивницький, вул. Космонавта Попова,
16/17
реконструкція будівлі медичного пункту № 112 у військовому
містечку № 1 під 4-квартирний житловий будинок,
м. Володимир-Волинський Волинської області
будівництво 36-квартирного житлового будинку,
м. Виноградів Закарпатської області, вул. Черняховського, 14
будівництво позамайданчикових інженерних мереж до групи
житлових будинків у військовому містечку № 6, м. Львів
об’єктів незавершеного будівництва, які заплановані
до фінансування у 2016 році, — усього
у тому числі:
виконання робіт з електропостачання житлових будинків
під службове житло для військовослужбовців у військовому
містечку № 1, смт Гостомель Київської області
будівництво десятиповерхового 144-квартирного житлового
будинку, м. Одеса, вул. С. Ріхтера, 125
будівництво 108-квартирного житлового будинку, перша
черга, м. Васильків Київської області, вул. Декабристів, 40
будівництво 40-квартирного житлового будинку, м. Миргород
Полтавської області, вул. Багачанська, 114а
реконструкція навчального корпусу (будівля № 7) у
військовому містечку № 6 під 51-квартирний житловий
будинок, м. Полтава
будівництво трьох п’ятиповерхових 40-квартирних житлових
будинків у військовому містечку № 1, с. Клугино-Башкирівка,
м. Чугуїв Харківської області
будівництво 61-квартирного житлового будинку, м. Харків,
Полтавський шлях, 181б
будівництво 288-квартирного житлового будинку, м. Харків,
вул. Семінарська, 46
будівництво 90-квартирного житлового будинку, перша черга,
м. Чугуїв Харківської області, пров. Чайковського
будівництво 120-квартирного житлового будинку у
військовому містечку № 2, м. Дніпро
реконструкція гуртожитку у військовому містечку № 35 під
100-квартирний житловий будинок, друга черга — 50
квартир, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області
будівництво 120-квартирного житлового будинку у
військовому містечку № 9 «Уральські казарми», м. Запоріжжя
будівництво 64-квартирного житлового будинку у військовому
містечку № 13, м. Миколаїв
будівництво 108-квартирного житлового будинку
у військовому містечку № 13, м. Миколаїв
реконструкція будівлі № 192 у військовому містечку № 62
під 68-квартирний житловий будинок, м. Миколаїв
будівництво 80-квартирного житлового будинку у військовому
містечку № 10, м. Одеса
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ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» у рамках реалізації
«Комплексної (Зведеної) Програми Підвищення Безпеки Енергоблоків Атомних Електростанцій» за кредитні кошти
ЄБРР/Євратом проводить відкриті міжнародні торги на закупівлю товарів і супутніх послуг за Принципами та правилами
закупівель товарів, робіт і послуг ЄБРР на «Модернізацію системи управління приводом СУЗ (системи управління і захисту),
включаючи систему силового живлення» (захід №14205) (RFP14205-145-GOODS-1).
«Запрошення до участі в торгах» опубліковано на сайтах ДП
«НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» — http://energoatom.kiev.ua та ЄБРР —
http://ebrd.com.
Контактні телефони ГУП КзПБ: +380 (44) 277-79-87,
+380 (44) 206-97-97, e-mail: pmu@direkcy.atom.gov.ua

Повідомляємо, що ТОВ «ТриМоб»:
з 29.12.2016 вносить зміни у:
1) тарифні плани «green», «Інтернет S», «Інтернет M», «Інтернет L», «Інтернет Безлім», «Мобільний Стандарт» та «Річний» для абонентів неконтрактної форми обслуговування;
2) у додаткову послугу «V» для абонентів неконтрактної форми обслуговування;
3) тарифні плани «Міні», «Інтернет М», «Інтернет L», «Інтернет XL», «Інтернет Безлім» для абонентів контрактної форми обcлуговування;
4) тарифні плани «Бізнес-Інтернет XS», «Бізнес-Інтернет S», «Бізнес-Інтернет М» та «Бізнес-Інтернет L» для абонентів контрактної форми обслуговування. Із детальною інформацією про внесені зміни можна ознайомитись
в місцях продажу послуг ТОВ «ТриМоб» або на сайті www.3mob.ua. Отримати
інформацію можна також за телефоном Контакт-центру 0-800-50-11-88.

Обсяг
коштів,
тис. гривень
73 824,3
10 397

1 791,8
7200

823,2

91,6
490,4
63 427,3

79

14 000
50
380
188

4893

520
1120
700
986
27

939
350
50
50
270
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ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО



270
196
10 000

15,3
50
359,1
5000
350

375

40
40

10,6

40
442
381
12
26,5
18,6
3403
5,2

3000
40
350

5000

2753
1005
5328
490
95
459 239,9

56 246,8

1 716,7
802,3
533,5
4 531,7
4 555,5
936,4
2 994,2
10 103,4
335
9 903,4
8 979,7
776,4
915,3
616,8
419,7
8 126,8
402 993,1
154 251,4

687 315,6
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ПАТ

Підозрюваному Венедиктову Пилипу Володимировичу,
11.08.1982 р.н., який зареєстрований за адресою: Дніпропетровська «БАНК ВЕЛЕС»
область, м. Кривий Ріг, вул. Симонова, буд. 4, кв. 8 (фактично меш(ЄДРПОУ 21593719)
кав: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Водоп’янова, буд.
6, кв. 29), на підставі ст.ст. 133, 135, 136 КПК України, Вам необхідно повідомляє: печатку
з’явитися 27 грудня 2016 року в період часу з 09 год. 00 хв. до 18
банку
год. 00 хв. до каб. № 309 слідчого відділу Управління СБ України в
Донецькій області, до слідчого Авєріна Павла Євгеновича, за адревважати
сою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена,
буд. 33, для ознайомлення з матеріалами кримінального проваднедійсною
ження, а також вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів
досудового розслідування у кримінальному провадженні з 19 грудня 2016
№ 22016050000000210, за ч. 1 ст. 258-3 КК України, в якості підозроку.
рюваного.

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає Павленко Ірину Вікторівну, ІПН 3039604302, Павленко Ольгу Миколаївну, ІПН 2079915245, які
проживають за адресою: вул. Кутузова, 41/28, м. Амвросіївка, Донецька область, 87300, у судове засідання по цивільній справі №323/3356/16-ц
(2/323/971/16) за позовом Державної іпотечної установи до Павленко Ірини
Вікторівни, Павленко Ольги Миколаївни про стягнення заборгованості за договором про іпотечний кредит.
Судове засідання відбудеться о 09.00 годині 27 грудня 2016 року в приміщенні суду за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Травнева, 23, під
головуванням судді Плечищевої Оксани Валентинівни, кабінет №12.
З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачі вважаються повідомленими про час та місце розгляду справи та у випадку неявки до суду справу
може бути розглянуто за їхньої відсутності на підставі наявних у ній даних чи
доказів (постановляє заочне рішення) на підставі ст. 169 ЦПК України.

Луцька Галина Іванівна, 18.10.1965 р.н., уродженка: м. Красний Луч Луганської області, останнє відоме місце проживання: вул. Княжиченка, 196,
м. Красний Луч, викликається Ставищенським районним судом Київської
області у попереднє судове засідання на 10 год. 00 хв. 27 грудня 2016 року
та в судове засідання на 10 год. 00 хв. 4 січня 2017 року як відповідачку в
справі за позовом Шаповалової Наталії Миколаївни до Луцької Галини Іванівни про визнання права власності на нерухоме майно за набувальною давністю.
У разі неявки відповідачки на вказані дати судове засідання відбудеться
о 14 год. 30 хв. 11 січня 2017 року.
Якщо суд не має відомостей про причину неявки відповідачки, повідомленої належним чином, або причину неявки буде визнано неповажною, суд
вирішує справу на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя О. В. Плечищева

Суддя Н. М. Марущак

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» повідомляє, що відповідно до постанови Національної комісії,
Офіційне повідомлення
що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 15.12.2016
№ 2259 з 1 січня 2017 року вводяться нові тарифи на послуги з транспортування природного газу
ПАТ «Укртелеком»
магістральними трубопроводами ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»:
З 01.01.2017 року ПАТ «Укртелеком» для фізичних
Для споживачів, які приєднані до мереж підприємств з газопостачання та газифікації – диференційовані тарифи на транспортування природного газу магістральними трубопроводами ПАТ «УКРТРАНС- осіб встановлює тарифи на підключення до мережі
ГАЗ», відповідно до територій ліцензованої діяльності підприємств з газопостачання та газифікації, в
тому числі: (див. табл.)
Інтернет за технологією ADSL і VDSL.

№
з/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Територія ліцензованої
діяльності

ПАТ "Вінницягаз"
ПАТ "Волиньгаз"
ПАТ "Гадячгаз"
ПАТ "Дніпрогаз"
ПАТ "Дніпропетровськгаз"
ПАТ "Донецькоблгаз"
ПАТ "Житомиргаз"
ПАТ "Закарпатгаз"
ПАТ "Запоріжгаз"
ПАТ "Івано-Франківськгаз"
ПАТ "Київгаз"
ПАТ "Київоблгаз"
ВАТ "Кіровоградгаз"
ПАТ "Коростишівгаз"
ПАТ "Кременчукгаз"
ПАТ "Криворіжгаз"
ПАТ "Лубнигаз"
ПАТ "Луганськгаз"
ПАТ "Львівгаз"
ПАТ "Маріупольгаз"
ПАТ "Мелітопольгаз"
ПАТ "Миколаївгаз"
ПАТ "Одесагаз"
ПАТ "Полтавагаз"
ПАТ "Рівнегаз"
ПАТ "Сумигаз"
ПАТ "Тернопільгаз"
ПАТ "Тернопільміськгаз"
ПАТ "Тисменицягаз"

Тариф на
транспортування
природного газу
магістральними
трубопроводами
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
(крім споживачів, власні
газопроводи яких
безпосередньо
підключені до
магістральних
трубопроводів
3
(без ПДВ), грн за 1000 м
47,60
19,20
191,10
266,50
128,50
210,10
97,80
21,20
302,50
19,60
520,80
165,50
119,40
403,90
512,50
436,90
33,50
10,60
24,60
161,10
63,50
2,20
363,60
29,20
7,20
192,10
100,80
376,90
22,20

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ПАТ "Тисменицягаз"
ПАТ "Уманьгаз"
ПАТ "Харківгаз"
ПАТ "Харківміськгаз"
ПАТ "Херсонгаз"
ПАТ "Хмельницькгаз"
ПАТ "Черкасигаз"
ПАТ "Чернівцігаз"
ПАТ "Чернігівгаз"
ПАТ "Шепетівкагаз"
ДП "Новороздільське
ДГХП "Сірка"
ДП "Монтажник"
ТОВ "Газовик"
ТОВ "Газпостачсервіс"
ДП "Кременецьке УПРГ"
ТОВ "Спектргаз"
Середньозважений
тариф на
транспортування
природного газу
магістральними
трубопроводами ПАТ
«УКРТРАНСГАЗ»

22,20
174,20
11,60
463,60
132,50
137,50
416,20
9,00
105,20
273,10
12,70

Отримати детальнішу інформацію можна також
за телефоном Контакт-центру 0-800-506-800 або на
сайті www.ukrtelecom.ua.

Офіційне повідомлення
ПАТ «Укртелеком»
ПАТ «Укртелеком» з 1 січня 2017 року вводить
нові тарифи на послугу підключення обладнання
охоронної сигналізації для юридичних осіб (нових та
існуючих споживачів), а саме вартість користування
пристроєм охоронної сигналізації, встановленого на
кросі АТС становитимете 19,80 грн з ПДВ.
Детальну інформацію про тарифи можна отримати за телефоном Контакт-центру 0-800-506-801
(дзвінки безкоштовні).

8,70
5,80
52,80
8,60
581,60
219,00

Офіційне повідомлення
ПАТ «Укртелеком»
ПАТ «Укртелеком» з 01.01.2017 змінює вартість тарифних планів на послуги фіксованого телефонного
зв’язку для юридичних осіб, що включають абонентну
плату за користування телефонним апаратом, в тому
числі відповідно до рішення Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та
інформатизації від 08.11.2016 № 589 про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги. Також для них змінюється
вартість дзвінків на деякі міжнародні напрямки.
Крім того, повідомляємо про зміну умов надання
послуги «Інтернет від Укртелеком» для юридичних
осіб, а саме з 01.01.2017 року буде змінена вартість
користування тарифними планами для нових та існуючих абонентів.
Звертаємо Вашу увагу, що ПАТ «Укртелеком» розроблені спеціальні акційні пропозиції «Телефон та Інтернет від Укртелекому» та «Півроку безкоштовного
Інтернету», які дадуть можливість заощаджувати при
одночасному отриманні послуг Інтернет та телефонії.
Детальна інформація про тарифи розміщена на
офіційному сайті товариства www.ukrtelecom.ua, а
також її можна отримати за телефоном Контакт-центру 0-800-506-801 (дзвінки безкоштовні).

Інформація для абонентів

До уваги

ПрАТ «Фарлеп-Інвест»

ТОВ «СВІТ АВТО»
(м. Київ, ідентифікаційний код — 30867247)

(код ЄДРПОУ 19199961)

Повідомляємо, що з 1 січня 2017 року змінюються
деякі тарифи на послугу до мережі Інтернет для іс-

Примітки:
Для споживачів, власні газопроводи яких безпосередньо
підключені до магістральних трубопроводів ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» – тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» у розмірі
615,10 грн. за 1000 куб.м. без урахування податку на додану
вартість.
Окрім того, ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» надає інформацію про
перелік послуг, які надаються споживачам і включені до тарифів на транспортування природного газу магістральними
трубопроводами: приймання газу до газотранспортної системи в пунктах входу (на об’єктах видобування, прикордонних газовимірювальних станціях, підземних сховищах газу),
забезпечення контролю за обсягами та якістю газу, що надходить; переміщення газу до пунктів виходу за допомогою
газоперекачувальних агрегатів та мереж магістральних газопроводів; забезпечення обліку газу, що передається на газорозподільчих станціях підприємств з газопостачання та
газифікації, або споживачам, які безпосередньо підключені
до магістральних мереж (споживачі на «прямих трубах»);
одоризація газу у випадку потреби; балансування обсягів
природного газу (відповідність між надходженням та споживанням газу).

нуючих абонентів – фізичних осіб.
Детальна інформація за телефоном (044) 507 00 00
або 177 (з телефонних ліній Vega) та на сайті
www.vegatele.com.
Слідчий відділ управління СБ України в Запорізькій
області викликає Гришу Ірину Вікторівну, 27.12.1986
року народження, зареєстровану за адресою: Запорізька
область, Новомиколаївський район, смт Новомиколаївка, вул. Войкова, 81, для повідомлення про підозру та
надання доступу для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 22015080000000105 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення
(злочину), передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, на
09 год. 00 хв. 27.12.2016 року, кабінет № 113, слідчого
відділу УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, буд. 62.

За результатами розгляду справи № 20-26.13/91-15 про
порушення законодавства про захист економічної конкуренції, Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК» і
Товариством з обмеженою відповідальністю «СВІТ АВТО»,
передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом
1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів відкритих
торгів на закупівлю Публічним акціонерним товариством
«Укртрансгаз» одоранту [оголошення про проведення
процедури закупівлі № 209119, опубліковане в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від
09.12.2013 № 97 (840)], Антимонопольний комітет України
прийняв рішення від 11.10.2016 № 458-р «Про порушення
законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу» (надалі - Рішення).
Інформація про прийняте Рішення розміщена на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України
(http://www.amc.gov.ua) у розділі «Рішення та роз’яснення».
Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого
частини першої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як відповідача Зауральську Любов Михайлівну по справі за позовом Есауленко Світлани
Михайлівни до Зауральської Любові Михайлівни, третя особа: Товарна
біржа «Центральна Одеська біржа» про визнання договору купівлі-продажу дійсним. Судове засідання відбудеться 26.12.16 p. о 09 год. 45
хв. у приміщенні Суворовського районного суду м. Одеси за адресою:
м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68, зала судових засідань
№ 8. У разі неявки Зауральської Любові Михайлівни, судове засідання
буде проведене у її відсутність.
Суддя Аліна С.С.

Слідчий відділ Управління СБ України в Запорізькій області викликає
Колодія Анатолія Миколайовича, 02.06.1967 року народження, проживаючого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежності, 12, кв. 7, для
повідомлення про підозру та надання доступу для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №22016080000000041 за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України,
на 10 год. 00 хв. 27.12.2016 р. у кабінет №110 слідчого відділу УСБУ в
Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська,
буд. 62.

Сінчук Іван Олексійович, останнє відоме місце проживання: м. Докучаєвськ Донецької області, вул. Будьонного, буд. 1, кв. 12, викликається в судове засідання до Пологівського районного суду Запорізької
області як відповідач по цивільній справі № 324/966/16-ц за позовом
Моторного (транспортного) страхового бюро України до Сінчук Івана
Олексійовича про відшкодування в порядку регресу витрат, пов’язаних
із виплатою страхового відшкодування, яке відбудеться 26.12.2016
року о 10 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: вул. Єдності, 28,
м. Пологи Запорізької області.
Суддя Іванченко М.В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваному Порохні Володимиру Миколайовичу, 13.11.1978 р.н.,
що зареєстрований за адресою: Донецька обл., м. Сніжне, вул. Чапека,
буд. 12, кв. 25, на підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 28 грудня 2016 року до каб. 307 СВ УСБУ в Донецькій
області, до слідчого Тимка В.С., за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд. 33, для проведення слідчих
(процесуальних) дій за вашою участю у кримінальному провадженні
№ 22016050000000206 за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Апеляційний суд Хмельницької області викликає Кононенка Олександра Васильовича в судове засідання, яке відбудеться 27 грудня
2016 року о 14 годині 30 хвилин в приміщенні суду за адресою:
м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1, у справі за позовом виконавчого комітету Хмельницької міської ради (орган опіки та піклування)
в інтересах малолітнього Кононенка Владислава Олександровича до Кононенко Наталії Петрівни, Кононенка Олександра Васильовича про відібрання дитини без позбавлення батьківських прав.
Суддя Спірідонова Т.В.

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відповідача
у судове засідання Сізімову Ольгу Сергіївну по справі № 433/2211/16-ц
за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Сізімової Ольги Сергіївни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Засідання відбудеться 28 грудня 2016 року о 10 год. 00 хв. за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.
У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.
Суддя Крівоклякіна Н.В.

Путильський районний суд Чернівецької області викликає Забродоцького Валерія Миколайовича, 28.03.1970 р.н., зареєстрований: смт Путила, вул. Мешкова, 1/2, Путильський район,
Чернівецька область, як відповідача в судове засідання по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Альфа-банк» до Забродоцького Валерія Миколайовича про стягнення заборгованості.
Справа призначена на 10 год. 30 хв. 26 грудня 2016 року за адресою: смт Путила, вул. Українська, 86, Путильський район, Чернівецька область.
У разі неявки в судове засідання, справу буде розглянуто без
вашої участі.

Лисичанський міський суд Луганської області повідомляє, що 7 грудня 2016 року було винесено заочне рішення
по справі № 415/5831/16-ц, н.п. 2/415/2425/16 за позовом
Лебедєва Ігоря Ігоровича до Алчевської міської ради Луганської області, Перевальської міської ради Луганської області
про визнання права власності на спадкове майно. Позовні

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє Буханевича
Сергія Леонідовича, Буханевич Оксану Адамівну, Буханевича Дениса Сергійовича, місце
перебування яких невідоме, що судовий розгляд по цивільній справі провадження № 2о/484/149/16 р. за заявою Тросиненко Олени
Анатоліївни про встановлення факту належності правовстановлюючого документа, відкладено на 28.12.2016 року о 08.45 годині.
На призначений час зацікавленим особам
Буханевичу С.Л., Буханевич О.А. та Буханевичу Д.С. слід з’явитись до суду Первомайського міськрайонного суду Миколаївської
області із паспортами.
У разі неявки зацікавлених осіб, заява на
підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України, буде розглянута за їхньої відсутності на підставі наявних у справі даних чи доказів
(постановлене заочне рішення).
Суддя О. В. Мельничук

грудня 2016 року о 10 годині 00 хвилин буде слухатись цивільна справа за позовом МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» до Сапарової Оксани Василівни про зобов’язання
вчинити певні дії в приміщенні суду по вулиці Кам’янецькій,
117, м. Хмельницький, 2 поверх, кабінет № 8.

вимоги задоволено.

Суддя Проскурняк С. П.

Хмельницький міськрайонний суд повідомляє, що 28

Суддя Л. Б.Чернобривко

Бучацький районний суд Тернопільської області викликає в судове засідання як відповідача Варгуна Сергія Володимировича, місце
перебування якого невідоме, останнє місце
проживання: вул. Галицька, 51, с. Трибухівці
Бучацького району Тернопільської області, по
справі за позовом Варгун Надії Ярославівни до
Варгуна Сергія Володимировича, третя особа:
Орган опіки та піклування Бучацької РДА, про
надання тимчасового дозволу на виїзд з України дитини.
Розгляд справи призначено на 11 год. 30 хв.
27 грудня 2016 року в приміщенні Бучацького
районного суду Тернопільської області за адресою: м. Бучач, вул. Міцкевича, 11. Явка до
суду обов’язкова. Відповідачу пропонується
надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі неявки, відповідач повинен повідомити суд про причини. В разі неявки без
поважної причини справу буде розглянуто у
його відсутності згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК України за наявними в ній доказами.

В провадженні Ренійського районного суду
Одеської області знаходиться цивільна справа №
510/1880/15-ц за позовом Кучера Віктора Миколайовича до Гольцової (Дєрба) Ганни Василівни
(третя особа - Барбер Ганна Андріївна) про визнання права власності на нерухоме майно.
Судове засідання по справі призначено на
28.12.2016 р. о 08 годині 00 хвилин у Ренійському районному суді за адресою: Одеська область, м. Рені, вул. Соборна, 122, суддя Дудник
В.І., тел. (04840)42129.
Суд викликає відповідачку (Дєрба) Гольцеву
Ганну Василівну, остання відома адреса: Одеська
обл., м. Рені, вул. Тиха, 105/1, та третю особу —
Барбер Ганну Андріївну, остання відома адреса:
Одеська обл., м. Рені, вул. Тиха, 105/1.
Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповідачки Гольцової (Дєрба) Ганни Василівни та
третьої особи Барбер Ганни Андріївни в судове
засідання, справа буде розглянута без їхньої
участі.

Суддя В. Б. Федорончук

Суддя В. І. Дудник

Суддя С. Л. Стефанишин
Cлов’янський міськрайонний суд Донецької
області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу про стягнення заборгованості за позовом ПАТ «Дельта
Банк»:
Відповідач Мішина Анна Юріївна, останнє місце
реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Рудакова, буд. 66, кв. 25, викликається
27 грудня 2016 року о 10 год. 00 хв. до суду для
участі у розгляді справи по суті.
Відповідачка Кисельова Віта Юріївна, останнє
місце реєстрації та проживання: Донецька обл.,м.
Горлівка, вул. Матросова, буд. 97, кв. 63, викликається 27 грудня 2016 року о 10 год. 00 хв. до
суду для участі у розгляді справи по суті.
Відповідач Мішин Володимир Володимирович,
останнє місце реєстрації та проживання: Донецька
обл., м. Горлівка, вул. Герцена, буд. 37, кв. 9, викликається 27 грудня 2016 року о 10 год. 00 хв.
до суду для участі у розгляді справи по суті. Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у їхню
відсутність. Суддя Кузнецов Р. В.

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

Втрачені документи на ім’я
Поляков Андрій Юрійович: паспорт громадянина України
(ВК111660); код ІПН; водійське
посвідчення РРВ 365809; свідоцтво реєстрації ТЗ №СХО22374;
Тимчасове посвідчення (замість військового квитка) та обліково-послужну картку №157088;
кредитні картки,

вважати
недійсними.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк
(Дзержинськ), вул. Дружби (50 років
Жовтня), 4) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк»
до Комарова Дмитра Ігоровича, Комарова Андрія Ігоровича, Комарової
Любові Василівни про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідачі по справі: Комаров
Дмитро Ігорович, Комаров Андрій
Ігорович, Комарова Любов Василівна
(зареєстровані за адресою: м. Донецьк, вул. Кашена, 2/1) викликаються на 27 грудня 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, відповідачі повинні повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде
розглянута за їхньої відсутності.

Суддя Н. В. Нємиш

23 грудня 2016 року, п’ятниця, № 243
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оголошення
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Шепелев Олександр Олександрович, 04.07.1970 року народження, проживаючий за адресою: м. Київ, вул. Панфіловців, 27, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137, 297-5 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) викликається 26 грудня
2016 року о 09.00 год. до Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, кабінет 130 (тел. 044-200-56-28), для участі
в проведенні процесуальних дій у кримінальному провадженні № 42016000000003900 від
13.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 1
ст. 14, п.п. 6, 9, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 27, ч. 2
ст. 15, ч. 3 ст. 371; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 372 КК України.
У відповідності до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний зобов’язаний прибути
за викликом до слідчого, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк
- заздалегідь повідомити про це слідчого.
Згідно зі ст. 138 КПК України, поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні
обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого 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.
Статтею 139 КПК України передбачені наслідки неприбуття на виклик:
ч. 1 - якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний
(зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з
її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини
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.
ч. 2 - у випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного може
бути застосовано привід.
ч. 5 - ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді,
суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою
для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.
Згідно з п. 201 розділу XI «Перехідних положень» КПК України, положення ч. 5 ст. 139
цього Кодексу поширюються також на осіб, які понад шість місяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно
яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.
Старший слідчий в особливо важливих справах Головної військової прокуратури
Генеральної прокуратури України О. Ралдугін

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну справу
за позовом Дорохової Олександри Анатоліївни до Дорохова Сергія Володимировича про надання дозволу на виїзд дитини. Відповідач у справі
Дорохов Сергій Володимирович, останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Горлівка, вул. Нансена, буд. 9, кв. 7, викликається на
29 грудня 2016 року о 08 годині 30 хвилин до суду, для участі у розгляді
справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Бердянським міськрайонним судом, що знаходиться за адресою: вул. Консульська, 64, м. Бердянськ, 29 грудня 2016 року
о 08.15 годині буде проведено судове засідання у цивільній
справі №310/8093/16-ц за позовом Мостової Ольги Юріївни до
Мостового Олега Анатолійовича про розірвання шлюбу.
Суд викликає Мостового Олега Анатолійовича, як відповідача.
Явка відповідача до суду обов’язкова. У разі неявки відповідача в судове засідання воно буде проведене за наявними матеріалами.
Суддя Чемодурова Н. О.
Суддя В. В. Петягін

Оболонський районний суд м. Києва викликає як відповідача
Мотрич Тетяну Анатоліївну (останнє відоме місце проживання:
м. Київ, вул. Автозаводська, 99/4, кв. 180) по цивільній справі
№ 2/756/5773/16 за позовом, Мішкова Михайла Миколайовича
до Мотрич Тетяни Анатоліївни, про стягнення коштів, в судове
засідання на 28.02.2017 року на 15.00 год.
Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 23.
Наслідки неявки передбачені ст. 169 ЦПК України.
Суддя М. М. Маринченко

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє, що 23 березня 2016 року розглянуто цивільну справу
№ 409/410/16-ц за позовною заявою Товариства з обмеженою
відповідальністю «Порше Мобіліті» до Гудкової Ірини Борисівни
про стягнення заборгованості за кредитним договором та винесено заочне рішення про задоволення позову в повному обсязі.
Суддя Полєно B. C.

Юридична особа ТОВ «Проектно-технологічний інститут скла
та фарфору» припиняє діяльність в результаті її ліквідації.
Заявленя кредиторами своїх вимог до Товариства приймається за місцем знаходження Товариства – м. Київ, 03080, проспект Науки, буд. 86, корпус 2, кв. 3.
Строк заявлення кредиторами своїх вимог — 30 діб починаючи з 16.12.2016 р.
Контактний тел./факс 5249883.

Лисичанський міський суд Луганської області повідомляє,

(м. Пирятин, вул. Соборна, 41) викликає як відповідача Потапова Михайла Юрійовича по справі
№ 544/826/16-ц про усунення перешкод у здійсненні
права власності на 16.01.2017 р. о 10.00 год. У разі
неявки, суд розглядатиме справу без участі відповідача на підставі ст. 169 ЦПК України.

йнято заочне рішення по справі за позовною заявою Товариства
з обмеженою відповідальністю «Порше Мобіліті» до Денисенко
Світлани Дмитрівни про звернення стягнення на предмет застави.
Суддя Л. Б. Чернобривко

Обвинувачений Єрмаков Віктор Дмитрович, 19.08.1969 р.н., зареєстрований за адресою: Сумська область, місто Ромни, вул. Берегова (колишня вулиця Артема), 37, відповідно до вимог ст. ст. 134,
135, 290, 297-5 КПК України викликається на 13 год. 30 хв. 10 січня
2017 року до Роменського міськрайонного суду Сумської області за
адресою: Сумська область, місто Ромни, бульвар Шевченка, 14 (тел.
(05448) 5-13-88), для проведення підготовчого судового засідання
у кримінальному провадженні № 42014200240000005 відносно Єрмакова Віктора Дмитровича за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 388 КК України.
Наслідки неприбуття передбачені ст. 139 КПК України.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,
м. Костянтинівка, Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає
цивільну справу № 233/5258/16-ц за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Рябова М.В. про стягнення заборгованості. Відповідач у справі Рябов Михайло Володимирович, останнє відоме місце проживання: Донецька
область, м. Макіївка, кв-л Шахтарський, буд. 10, кв. 84, викликається до
суду на 09 год. 15 хв. 04 січня 2017 року (корп. № 2, каб. № 21), для участі
у розгляді справи по суті.
Відповідачу Рябову М.В. пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У разі неприбуття відповідач повинен повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя В. І. Євтюшенкова

Суддя О. В. Каліуш

Семенівський районний суд Чернігівської області викликає як відповідачів Ганіну Світлану Анатоліївну, Ганіна Ярослава Юрійовича (останнє відоме місце
проживання: вул. В. Коробко, 38, м. Семенівка, Чернігівська область, 15400) для участі у цивільній справі за позовом Кекуха Леоніда Євгеновича до Ганіної Світлани
Анатоліївни, Ганіна Ярослава Юрійовича про визнання
осіб такими, що втратили право користування жилим будинком, розгляд якої відбудеться 28 грудня 2016 року о
09 годині 00 хвилин в приміщенні Семенівського районного суду Чернігівської області (зала № 1, вул. Центральна, 6, м. Семенівка, Чернігівської області, 15400).

Пирятинський районний суд Полтавської області

що 01.11.2016 року Лисичанським міським судом було при-

Борзнянський районний суд Чернігівської області викликає Будику В’ячеслава Вікторовича як відповідача у цивільній справі № 730/1198/16-ц за позовом Будики Валентини
Григорівни до Будики В’ячеслава Вікторовича про визнання
особи такою, що втратила право користування житловим
приміщенням, яка призначена до розгляду на 26 січня 2017
року о 10.00 год. у приміщенні Борзнянського районного
суду Чернігівської області за адресою: вул. Незалежності, 4,
м. Борзна, Борзнянського району, Чернігівської області.
Крім того, суд роз’яснює, що відповідно до ст. 74 ЦПК України з опублікуванням даного оголошення про виклик відповідач вважається належним чином повідомленим про час
і місце розгляду справи.

Підозрюваному Бєляніну Юрію Івановичу,
26.01.1959 року народження, який мешкає за адресою: Донецька обл., м. Мирноград, м-н Світлий, буд.
№5, кв. №6, на підставі ст.ст.297-5, 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 27 грудня 2016 року
та 28 грудня 2016 року, до кабінету 306 слідчого відділу УСБУ в Донецькій області, до слідчого Дейнеги
Дениса Ігоровича, за адресою: Донецька область,
м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд. №33,
для проведення слідчих (процесуальних) дій за
Вашою участю в якості підозрюваного у кримінальному провадженні №22014050000000470 за ч. 1
Суддя І. І. Тіслюк ст. 258-3 та ч. 1 ст. 263 КК України.

Суддя Сайко О. О.

Суддя О. І. Гнип

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходиться цивільна справа № 310/7062/16-ц
за позовом Військового прокурора Криворізького гарнізону
Південного регіону України, в інтересах держави в особі Міністерства оброни України, військової частини А0593 до Губерука Віктора Володимировича, треті особи: Бердянська
районна державна адміністрація, Управління Держгеокадастру у Бердянському районі Запорізької області про визнання
недійсним державного акта на право власності на земельну
ділянку, повернення земельної ділянки.
Розгляд справи призначено на 29.12.2016 року о 08.00
годині в приміщенні Бердянського районного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська,
64, зал судового засідання 411.
Суд викликає Губерука Віктора Володимировича як відповідача.
Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідача у
судове засідання справа буде розглянута за наявними матеріалами.

Арцизький районний суд Одеської області викликає Вялікову Тетяну Михайлівну, 01.01.1978 р.н., Вялікову Валентину Сергіївну, 24.10.1998 р.н., Вялікову Аліну
Олександрівну, 24.05.2006 р. н., Вялікову Ганну Сергіївну,
13.12.2012 р.н., які зареєстровані за адресою: вул. Калмикова, 11, кв. 32, м. Арциз Одеської області, як відповідачів
по цивільній справі № 492/925/16-ц за позовом Арцизької
міської ради Одеської області до Вялікової Тетяни Михайлівни, Вялікової Валентини Сергіївни, Вялікової Аліни Олександрівни, Вялікової Ганни Сергіївни про визнання осіб
такими, що втратили право користування житловим приміщенням. Розгляд справи призначено на 18.01.2017 р. о 13
год. 00 хв. у залі № 1 Арцизького районного суду Одеської
області за адресою: вул. Соборна, буд. №29, м. Арциз Одеської області, тел./факс: (04845) 3-62-30, 3-14-38.
У разі неявки відповідачів у судове засідання, або неповідомлення про причину неявки, справа буде розглянута у
їхню відсутність за наявними в ній матеріалами.

Арцизький районний суд Одеської області викликає Зеновича Віктора Олександровича, 01.05.1947 р.н., Зенович
Адилину Олександрівну, 06.08.1947 р.н., Зенович Олену Вікторівну, 27.06.1975 р.н., Зеновича Богдана Вікторовича,
14.05.1978 р.н., які зареєстровані за адресою: вул. Калмикова, 20, кв. 83, м. Арциз Одеської області, як відповідачів
по цивільній справі № 492/923/16-ц за позовом Арцизької
міської ради Одеської області до Зеновича Віктора Олександровича, Зенович Адилини Олександрівни, Зенович Олени
Вікторівни, Зеновича Богдана Вікторовича про визнання осіб
такими, що втратили право користування житловим приміщенням. Розгляд справи призначено на 18.01.2017 р. о 10
год. 00 хв. у залі № 1 Арцизького районного суду Одеської
області за адресою: вул. Соборна, буд. №29, м. Арциз Одеської області, тел./факс: (04845) 3-62-30, 3-14-38.
У разі неявки відповідачів у судове засідання, або неповідомлення про причину неявки, справа буде розглянута у
їхню відсутність за наявними в ній матеріалами.

Арцизький районний суд Одеської області викликає
Балабана Бориса Петровича, 05.10.1956 р.н., Балабана
Олександра Борисовича, 31.12.1982 р.н., які зареєстровані за адресою: вул. Калмикова, 25, кв. 3, м. Арциз Одеської області, як відповідачів по цивільній справі
№ 492/924/16-ц за позовом Арцизької міської ради Одеської області до Балабана Бориса Петровича, Балабана
Олександра Борисовича про визнання осіб такими, що
втратили право користування житловим приміщенням.
Розгляд справи призначено на 18.01.2017 р. о 15 год. 00
хв. у залі № 1 Арцизького районного суду Одеської області за адресою: вул. Соборна, буд. №29, м. Арциз Одеської області, тел./факс: (04845) 3-62-30, 3-14-38.
У разі неявки відповідачів у судове засідання, або неповідомлення про причину неявки, справа буде розглянута у їхню відсутність за наявними в ній матеріалами.

Суддя Полянчук Б. І.

Суддя О. М. Крутова

Суддя О. М. Крутова

Суддя О. М. Крутова

Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського 17
в залі судових засідань № 19, 10.01.2017 року о 14.30
годині, відбудеться підготовче судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням Слободянюк Людмили Олександрівни у вчиненні злочину,
передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В судове засідання викликається сторона обвинувачення: обвинувачена Слободянюк Людмила
Олександрівна та захисник Мазур Олександр Валентинович.
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 Курбатової І. Л., суддів Бернади Є. В.,
Жмудя О. О.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17 в
залі судових засідань № 19, 10.01.2017 року о 15.00 годині, відбудеться підготовче судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням Синиці
Володимира Валерійовича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст.111, ч. 1 ст. 408 КК України.
В судове засідання викликаються сторона обвинувачення: обвинувачений Синиця Володимир Валерійович
та захисник Прицюк Вадим Анатолійович.
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 Курбатової І. Л., суддів Бернади Є. В., Чезганової A. M.

Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що 28.12.2016 року о 16.00 год. в приміщенні Вінницького міського суду Вінницької області за адресою:
м. Вінниця, вул. Грушевського, 17 в залі судових засідань № 10 відбудеться судове засідання в кримінальному провадженні № 42016020420000019 за
обвинуваченням Задорожного Миколи Михайловича у
вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408
КК України.
В судове засідання викликається обвинувачений Задорожний Микола Михайлович 06.10.1970 р.н., який
зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим,
м. Феодосія, вул. Федька, 38.
Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливості з’явитися до суду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання.
Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Ковальчук Л. В., суддів Іванченка Я. М.,
Старинщук О. В.

Повідомлення повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в м. Вінниці
за адресою: вул. Грушевського,17 в залі судових засідань №14, 11.01.2017
року о 10.00 годині, відбудеться підготовче судове засідання в кримінальному провадженні по обвинуваченню Стоцького Олексія Аркадійовича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст.111, ч. 1 ст.408 КК України.
В судове засідання викликаються сторона обвинувачення, обвинувачений
Стоцький O. A. та захисник Яворський В. В.
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 Бернади Є. В.

До уваги
ПП «Збалансоване харчування»
(ідентифікаційний код 35002661)
За результатами розгляду справи № 20-26.13/148-16 про
вчинення ПП «Збалансоване харчування» (ідентифікаційний код 35002661) порушення, передбаченого пунктом 13
статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації Антимонопольному комітету України на вимогу Голови Комітету про надання
інформації від 14.04.2016 № 20-29/01-3815 у встановлений
ним строк Антимонопольний комітет України прийняв рішення від 11 жовтня 2016 року № 455-р і від 25 жовтня
2016 року № 23-рп.
Інформація про прийняті рішення розміщена на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України
(http://www.amc.gov.ua) в розділі «Головна-Рішення та розпорядження-Архів рішень Комітету-2016 рік».
Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого частини першої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Підозрюваному Чемесу Олександру Борисовичу, 10.04.1991 р.н.,
який зареєстрований за адресою: Донецька область, с. Курахівка, вул.
Первомайська, буд. 15 та проживає за адресою: Донецька область,
м. Гірник, вул. Котовського, буд. 34/32, на підставі ст.ст. 133, 135, 136,
КПК України, Вам необхідно з’явитися 27 грудня 2016 року в період
часу з 09 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв. до каб. № 308 слідчого відділу
Управління СБ України в Донецькій області, до слідчого в ОВС Челах
Юлії Олександрівни, за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул.
Архітектора Нільсена, буд. 33, для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, а також вручення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному
провадженні № 22015050000000052, за ч. 1 ст. 258-3 КК України, в
Суддя Солодовніков Р. С. якості підозрюваного.

Куйбишевський районний суд Запорізької області (71001, Запорізька область. смт Більмак. вул. Центральна, 26а) розглядатиме:
- цивільну справу № 319/1499/16-ц за позовом ПАТ «КБ «Правекс банк» до Гладира С. М.
про стягнення заборгованості за кредитним договором в сумі 82468,99 грн. Відповідач Гладир
Сергій Миколайович, останнє відоме місце проживання: Донецька обл. м.Сніжне, вул. Горячкіна, 5 викликається до суду на 12 год 30 хв. 10 січня 2017 року;
- цивільну справу № 319/1527/16-ц за позовом ПАТ КБ «Правекс банк» до Частникова О.В.
про стягнення заборгованості за кредитним договором в сумі 123707,73 грн.
Відповідач Частников Олександр Васильович, останнє відоме місце проживання: Донецька
обл . м. Сніжне, вул. 30 років Визволення Донбасу, 29 викликається на 12 год. 00 хв. 10 січня
2017 року.
Копію позову та доданих матеріалів, рішення суду можна отримати в суді за вищевказаною
адресою або через «Електронний суд» e-court.mail.gov.ua.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення проти позову та докази на їх підтвердження. У випадку неявки відповідача в судове засідання та неповідомлення суду про поважну
причину неявки позов буде розглянутий за його відсутності за наявними у справі доказами.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
погода на завтра
Фото УНIAН

фотофакт

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 24 ГРУДНЯ

ЗИМОВА КАЗКА НА КИЛИМІ. Традиційний міжнародний турнір з
художньої гімнастики «Зимова казка-2016» цьогоріч зібрав понад 350
учасниць віком від п’яти років і старших, які представляли 38 команд
з України, а також з Польщі, Молдови та Словенії. Змагання організувала львівська ДЮСШ «Галеон» ФСТ «Україна» за підтримки управління фізичної культури та спорту Львівської обласної державної
адміністрації та управління сім’ї, молоді та спорту Львівської міської
ради. Турнір юних грацій відбувся у по-справжньому святковій та
дружній атмосфері. Розпочинали змагання наймолодші учасниці за

програмою юнацьких розрядів, а вже справжню майстерність продемонстрували майстри спорту України з художньої гімнастики, кращими серед яких виявилися: львів’янки Юлія Бекерська (перше місце),
Росина Нгуєн (друге місце), Ярослава Дух (третє місце) з Кривого Рогу та Даша Микитюк (четверте місце) з Дніпра.
Усі призери й переможці змагань від першого до шостого місця,
лауреати в окремих номінаціях, представники суддівського корпусу
після заключного святкового гала-концерту отримали заслужені нагороди та подарунки, зокрема й з рук Святого Миколая.

КОВЗАНКА ПІД ЯЛИНКУ. У
Маріуполі ударними темпами
триває підготовка до відкриття
ковзанки просто неба. Такий
своєрідний подарунок землякам
до Нового року та Різдва готує
металургійний комбінат імені Ілліча в межах святкування 120річчя підприємства, запланова-

ного на лютий наступного року.
Льодовий атракціон на 800
квадратних метрів працюватиме впродовж наступних трьох
місяців навіть за умов імовірних перепадів зимової температури. Адже сучасне обладнання гарантуватиме якісне
ковзання навіть за температури повітря 12—15 градусів тепла. За попередніми підрахунками, під час кожного сеансу 45

хвилин тут одночасно зможуть
кататися 250 осіб. Таке задоволення всім охочим пропонують
безкоштовно.
«Це подарунок від нашого
підприємства, а подарунок не
продається: і вхід, і прокат ковзанів будуть стовідсотково безкоштовними», — публічно підтвердив генеральний директор
металургійного комбінату імені
Ілліча Юрій Зінченко. Свого ча-

су в Маріуполі працював критий
льодовий комплекс «Айсберг»,
який, на жаль, перестав існувати два роки тому.
Тож можна зрозуміти нетерпіння жителів і гостей приморського міста, з яким вони очікують 28 грудня, коли відкриття
безкоштовної ковзанки від металургів дасть їм змогу урізноманітнити дозвілля і під час
зимових свят, і в будні.

Ялинки захищають від вандалів
спеціальним розчином
Євген ЛОГАНОВ,
«Урядовий кур’єр»
ДОСВІД, ВАРТИЙ УВАГИ.
Перед Новорічними святами
актуальним є збереження ялинок та інших хвойних дерев,
що ростуть в запорізьких парках і скверах. Тож фахівці
КРСП «Зеленбуд» обробляють ялинки і сосни спеціальним розчином. Так комунальники захищають дерева від
вандалів.
Зовні здається, що на гілочках лежить білий іній, хоч
насправді це розчин, в який
додають речовину білого кольору, щоб люди бачили, що

дерева захищені і непридатні
для новорічних прикрас у будинках. Побіліли ялинки та
сосни в парку Нагнибіди та
Південному мікрорайоні.
Тут ще зранку фахівці комунального
підприємства
розфарбували всі хвойні дерева.
— Це вимушений захід, —
коментує подію працівниця
Зеленбуду Світлана Журба,
— бо торік невідомі пошкодили три хвойні дерева. Верхів’я
однієї ялинки в цьому парку
вкрали, а після свят тут і викинули. У розчин додаємо як
маячок речовину, що фарбує,
зокрема вапно, та інсектицид.

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)

Для хвойних порід дерев
цей розчин навіть корисний,
бо захищає від багатьох хвороб. Проте комунальники попереджають, що для здоров’я
людей він дуже небезпечний.
Якщо таке дерево занести в
дім, то розчин почне випаровуватися, з’явиться їдкий запах, що викличе головний біль
та запаморочення. Змити його
неможливо. Діє він понад 30
діб.
Комунальники зазначають:
цей захід виявився ефективним, тож оброблення ялинок і
сосен спеціальним розчином
здійснюють у всіх районах Запоріжжя. Планують обробити

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступники головного редактора:
Павло БЕБа, Лариса УСЕНКО
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Зробили лебедю…
протез
Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

Лід гарантують металурги
Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»

Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

до півтори тисячі хвойних дерев.
А за межами міста, зокрема
в лісосмугах, для запобігання
незаконному
вирубуванню
ялинок проводять рейди. Перевіряють транспортні засоби
на стаціонарних блокпостах
та перехрестях. А ще Запорізькому обласному управлінню лісового та мисливського
господарства рекомендовано
заготовляти новорічні гілки та
ялинки лише на спеціально
відведених лісових ділянках.
Продаж новорічних ялинок
для оптових покупців відбувається з обов’язковим маркуванням штрих-кодом.

ДОПОМОГА. Недавня звістка про те, що на річці Сумка в центрі
Сум замерзає лебідь, нікого не залишила байдужим. Першими на
допомогу птахові прийшли рятувальники, які визволили його з
льодового полону і передали до міського центру еколого-натуралістичної творчості молоді. Тут птаха відігріли, нагодували.
Та самостійно рухатися лебідь не міг, бо мав закривавлену кінцівку. Вочевидь, як кажуть місцеві орнітологи, десь необачно заплутався в сітці, і бідолашному довелося позбутися защемленої
ноги.
Однак світ не без добрих людей. Як розповів завідувач відділу
центру Григорій Кужель, юні природолюби разом із дорослими вирішили виготовити протез: пошили своєрідну панчоху, використавши синтепон та інші матеріали. Спершу лебідь не міг призвичаїтися до обнови, однак із часом почав ходити.
Нині він нічим не вирізняється серед родичів, яких аж п’ять. До
слова, останнього привезли цими днями із села Доценківка Лебединського району — лебідь замерзав на місцевому ставку, залишившись наодинці після того, як його зграя полинула в теплі краї.
Ось так і живуть у вольєрах лебеді, за якими постійно доглядають.
На волю їх не випускають, бо в суворих умовах вони не виживуть.
На місцевій навчальній тваринницькій фермі затишно не тільки
їм. Нині в центрі мешкає справжнє пташине братство — лелеки,
фазани, голуби, качки, павичі, які, схоже, й не здогадуються, наскільки складно довелося б їм без людської турботи і підтримки.

оголошення
Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідання заінтересовану особу по справі № 409/2447/16-ц за
заявою Тараканової Наталії Петрівни про встановлення факту родинних відносин.
Судове засідання відбудеться 26.12.2016 року о 10.00 год. (резервна дата на 16.01.2017 року о 10.00 год.) у залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.
Викликається представник заінтересованої особи — Лутугинська
міська рада Луганської області, останнє відоме місцезнаходження:
вул. Крупської, буд. 15, м. Лутугіне Луганської області.
У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності за наявними доказами.
Суддя Максименко О. Ю.
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