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Постанова Кабінету
Міністрів України «Про
затвердження Програми
розвитку еталонної бази
на 2018—2022 роки»

Як працює єдиний у Державній
прикордонній службі України
кінологічний навчальний
центр, дізнавався журналіст
«Урядового кур’єра»

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П’ЯТНИЦЯ, 13 СІЧНЯ 2017 РОКУ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО: «Упевнений:
для України найгірші
й найважчі
випробування вже
позаду. І 2017-й буде
роком економічного
зростання, наведення
порядку, імплементації
децентралізації».

Нелегкі манівці
українського зерна
Фото з сайту gcorn.in.ua

ЦИТАТА ДНЯ

Президент про оптимістичний прогноз
розвитку країни

№6 (5875)

ЦІНА ДОГОВІРНА
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Цукровиробники
похвалилися результатами
ЕКОНОМІКА. Українські цукрові заводи станом на 11 січня завершили сезон цукроваріння, розпочатий 20 серпня 2016 року, і
переробили за цей період 13,7 мільйона тонн цукрових буряків.
Про це йдеться на сайті асоціації цукровиробників «Укрцукор».
«Попри не надто сприятливі погодні умови, українські виробники цукру змогли підтвердити наші прогнози й виробити понад
два мільйони тонн цукру, що майже на 40,5% перевищує показник минулого року», — цитує УНІАН керівника аналітичного відділу асоціації Руслану Бутило. Згідно з повідомленням, якість
цукрових буряків у цьому сезоні також поліпшилася порівняно з
2015 роком — середня цукристість становить 17,65%, а вихід
цукру — 14,68%. Загалом в Україні в сезон працювало 42 цукрових заводи.
За даними Укрцукру, в 2016 році вітчизняні цукровиробники
поставили на зовнішні ринки майже 470 тонн продукції. Це найкращий показник за останнє десятиріччя. Основними імпортерами стали Шрі-Ланка, Грузія і Туніс.

ЦИФРА ДНЯ

12,2%
становило скорочення споживання
природного газу у першій декаді
2017 року порівняно з торішнім
аналогічним періодом
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ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕННЯ. Через транспортні проблеми

зривається виконання експортних контрактів
і наші аграрії зазнають збитків

Законодавчий тест на фінансову довіру
ГРОШІ. Експерти вважають, що цього року дещо пожвавиться кредитування бізнесу

й населення, проте більш масовим буде вибивання боргів із клієнтів банків
Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
инулий рік став просто-таки
випробуванням для всієї фінансово-банківської системи країни. Нагадаємо, що на ринку

М

залишилося тільки 98 банків. 16
фінансових установ через неможливість докапіталізації чи порушення законодавства держави
зникли. На що чекають банкіри та
їхні клієнти у 2017 році? Чи поліпшаться кардинально умови креди-

тування населення та бізнесу і
особливо підприємців — фізичних
осіб, для яких мікрокредитування
банками на взаємовигідних для
обох сторін умовах вкрай важливе?
Спершу слід звернути особливу
увагу на ухвалені законопроекти,

які так чи інакше регулюють
фінансово-банківський ринок. Одним із найважливіших документів, який народився в 2016 році,
був Закон «Про фінансову реструктуризацію». Його ухвалили,
щоб подолати негативні наслідки

у фінансовому секторі, спричинені кризовими процесами в економіці країни, і на виконання
зобов’язань
української
сторони перед міжнародними фінансовими організаціями.
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 12 січня 2017 року
4 820103 080046

USD 2711.3199
EUR 2847.6993
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 4.5067
за 10 рублів

/ AU 319542.61

AG 4552.31
PT 263811.43
за 10 тройських унцій

PD 205789.18

13 січня 2017 року, п’ятниця, № 6

www.ukurier.gov.ua
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оголошення
Корюківський районний суд Чернігівської обл. повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Синиці Віталія Геннадійовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором призначено до розгляду на 16 січня 2017 року на 09 год. 00 хв.
Справа буде слухатись в приміщенні суду за адресою:
м. Корюківка Чернігівської обл., вул. Шевченка, 66, під головуванням судді Чурупченка М. І.
Для участі в справі як відповідач викликається Синиця Віталій Геннадійович (останнє відоме місце проживання:
с. Петрова Слобода Корюківського р-ну Чернігівської обл.,
вул. Першотравнева, 22).
Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вважається повідомленим про
час та місце розгляду справи, тому у випадку відсутності відомостей про причини неявки відповідачів, повідомлених належним чином, або причину буде визнано судом
неповажною суд вирішить справу на підставі наявних у ній
даних чи доказів.

Повістка про виклик обвинуваченого
для здійснення спеціального судового
провадження
Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької
області викликає як обвинуваченого Полонського
Сергія Сергійовича, 7 липня 1988 р.н., який зареєстрований в м. Сніжне Донецької обл., вул. Квітки,
буд. 4-6, кв. 2, у судові засідання, призначені на 23
січня 2017 року на 14 годину, 27 січня 2017 року на
09 год., 1 лютого 2017 року на 09 годину, 10 лютого
2017 року на 09 годину по кримінальному провадженню за його обвинуваченням за ч. 1 ст. 258-3
КК України, які відбудуться у приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, буд. 231, каб. 12.
Суддя А. М. Іванченко

В провадженні Роменського міськрайонного суду Сумської області перебуває цивільна справа № 585/4098/16-ц,
провадження № 2/585/1176/16 за позовом Бойко Тетяни
Володимирівни до Бойка Володимира Михайловича про
визнання особи такою, що втратила право користування
житловим приміщенням.
Роменський міськрайонний суд відповідно до ст. 74
ч. 9 ЦПК України викликає до суду Бойка Володимира
Михайловича, останнє відоме місце проживання та реєстрації: Сумська область, м. Ромни, вул. Пригородська,
175, як відповідача по справі на 31 січня 2017 року на 13
год. 00 хв.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Роменського міськрайонного суду Сумської області в м. Ромни
по вул. Соборній, 12, каб. № 1. Головуючий суддя
Яковець О. Ф. (р. т. 05448-2-17-70).
У разі неявки відповідача Бойка В.М. в дане судове засідання справа буде розглядатися в його відсутності на
підставі наявних в справі доказів.

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає відповідача Алексеєва Дмитра Володимировича, який проживає за адресою: вул. Котельникова,
п/б76, м. Амвросіївка, Донецька область, у судове засідання по цивільній справі за позовом Публічного
акціонерного товариства «Альфа Банк» до Алексеєва
Дмитра Володимировича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться 23 січня 2017 року
о 09.30 годині у приміщенні суду за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Йогана Янцена, 27-А,
під головуванням судді Гуцал О. П., кабінет №16.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи та у випадку неявки до суду справу
може бути розглянуто за його відсутності.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського,
буд. 2) розглядає:
Цивільну справу № 2/243/4062/2016 за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» до Зіненко Елли Станіславівни
про стягнення заборгованості за кредитним договором. Останнє відоме місце проживання відповідача
Зіненко Елли Станіславівни: Донецька область,
м. Горлівка, вул. Леніна, буд. 19, кв. 36.
Відповідач викликається до суду на 18 січня 2017
року на 09 год. 45 хв. для участі у судовому засіданні.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття в судове засідання відповідач повинен повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута
за його відсутністю.
Суддя О. В. Ільяшевич

Суворовський районний суд міста Одеси викликає як
відповідачів Лосеву Тетяну Петрівну, Белова Євгенія Олександровича, останнє відоме місце проживання:
м. Одеса, вул. Затонського, 18, кв. 126, у судове засідання,
яке відбудеться 17 січня 2017 року об 11-30 годині в приміщенні Суворовського районного суду міста Одеси за адресою: м. Одеса, вулиця Чорноморського козацтва, 68,
зала судових засідань №15, у якому буде слухатися цивільна справа за позовом Паніна Сергія Миколайовича до
Лосевої Тетяни Петрівни, Белова Євгенія Олександровича,
за участю третьої особи без самостійних вимог — Одеської товарної біржі — про визнання договору купівлі-продажу майна дійсним та визнання права власності.
До зазначеного часу відповідачам пропонується подати
до суду заперечення проти позову з посиланням на докази, якими вони обґрунтовуються. У разі неявки відповідачів у судове засідання без поважних на те причин,
справа буде розглянута за їх відсутності.

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської
області викликає у судове засідання як відповідача
Василюка Юрія Васильовича у цивільній справі
№ 274/4347/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк»
про стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться 17.01.2017 р. о 09.00 за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, вул. Житомирська,
30-А.
Суддя В. В. Корбут

Сосницький районний суд Чернігівської області
викликає відповідача Марунчака Валентина Андрійовича по справі № 745/915/16-ц за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Марунчака Валентина Андрійовича
про стягнення боргу за кредитним договором в судове засідання на 16.01.2017 року о 09:00, яке відбудеться в приміщенні зали суду за адресою:
Чернігівська область, смт Сосниця, вул. Чернігівська, 54, під головуванням судді Смаль І. А.
У випадку неявки відповідачів справа буде розглянута на підставі наявних у ній доказів.

Рівненський міський суд викликає Слободнюка Максима Вікторовича, останнє відоме місце реєстрації:
м. Севастополь, вул. Інженерна балка, 16, як відповідача
в судове засідання (м. Рівне, вул. Шкільна, 1), яке відбудеться 18 січня 2017 року о 09 годині 00 хвилин по цивільній справі за позовом Березинської Наталії
Вікторівни до Слободнюка Максима Вікторовича про
стягнення аліментів та надання дозволу на тимчасовий
виїзд дитини за кордон без згоди та супроводу батька.
У разі неявки до суду у вказаний час та неповідомлення про поважність причин неявки відповідача, справа
буде вирішена на підставі наявних у ній доказів з постановленням заочного рішення.

Національне антикорупційне бюро України, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 КПК України, викликає підозрюваного Чауса Миколу Олексійовича,
13.12.1966 р.н., який проживає за адресою: м. Київ,
вул. Російська, 64, кв. 72, 16 січня 2017 року о 09.00
до Національного антикорупційного бюро України за
адресою: м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3, каб. 371,
до старшого детектива Національного бюро Васильчука В. А. (тел.: (044) 246-32-02) для допиту як підозрюваного у кримінальному провадженні
№52016000000000073 від 14.03.2016 за підозрою
Чауса М.О. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4
ст. 368 КК України.

Рубіжанський міський суд Луганської області викликає як відповідача Сіланіна Дмитра Олексійовича по цивільній справі № 425/3638/16-ц; 2/425/913/16 за позовом
Сіланіної Яни Миколаївни до Сіланіна Дмитра Олексійовича про розірвання шлюбу, у судове засідання, яке відбудеться 18 січня 2017 року о 08 год. 30 хв. в приміщенні
Рубіжанського міського суду.
У разі неявки відповідача у судове засідання, суд розглядатиме справу без Вашої участі згідно ст. 169 Цивільно-процесуального кодексу України.
Адреса суду: Луганська область, м. Рубіжне, вул.
Миру, 34.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу № 233/5019/16-ц за
позовом Расулової Х. І. гизи до Расулова В. Р. Огли про розірвання шлюбу. Відповідач у справі Расулов Валяддін Різа
Огли, останнє відоме місце проживання: Донецька область,
м. Макіївка, кв-л Металург, буд. 16, кв. 28, викликається до
суду на 08 год. 00 хв. 18 січня 2017 року (корп. № 2, каб.
№ 21) для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу Расулову В.Р.Огли 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 О. Л. Овчаренко

Суддя Каліуш О. В.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове засідання, яке відбудеться 23 січня
2016 року о 08.00 годині в приміщенні Токмацького
районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська,
буд. 28, Петрова Івана Васильовича (зареєстрованого
за адресою: Донецька область, Старобешівський
район, с. Василівка, вул. Молодіжна, 40), Петрову
Інну Вікторівну, зареєстровану за адресою: Донецька
область, Старобешівський район, м. Кальміуське,
вул. Кірова, 17 а, кв.51, як відповідачів в цивільній
справі № 328/3739/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» до Петрова
Івана Васильовича, Петрової Інни Вікторівни про
стягнення заборгованості.
Суддя Погрібна О. М.

Краматорський міський суд Донецької області
(84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Краматорськтеплоенерго» до
Руднєва В. М.:
1) Руднєва Валерія Миколайовича про стягнення
заборгованості за опалення та гаряче водопостачання, який зареєстрований за адресою: Донецька
область, м. Краматорськ, вул. Двірцева, буд. 29, кв.
21, викликається на 17 січня 2017 року о 15-00 год.
до суду, каб. №23, для участі у розгляді справи по
суті (№ 2/234/966/16).
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття,
відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.
Суддя О. М. Малиновський
Суддя Переверзева Л. І.

Суддя Харечко С. П.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрювана Сагайдакова Галина Олександрівна, 04 листопада 1971 р. н.,
що проживає за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. 5 лінія 2 проспект, буд. № 69, на підставі ст. ст. 297-5, 133, 135, 139 КПК України Вам необхідно з’явитися 18 січня 2017 року до каб. № 412 прокуратури Донецької
області до прокурора відділу управління нагляду прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції Вознесенського Михайла Дмитровича за
адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Університетська, 6, для виконання вимог ст. 290 КПК України, а саме ознайомлення з матеріалами
кримінального провадження № 12015050000000403 від 25.05.2015, де ви є
підозрюваним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу
про витребування автомобіля з чужого незаконного володіння за позовом Стахова Руслана Володимировича до:
Відповідач Жардін Станіслав Валентинович, останнє місце реєстрації
та проживання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Армійська, б. 8, кв. 36,
викликається 17 січня 2017 року об 11 год. 00 хв. 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 відсутності.
Суддя Кузнецов Р. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОСОБИ
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваному Загребельному Віктору Васильовичу, 27 жовтня 1952
р.н., який проживає за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. Енгельса, буд. 89, кв. 29, на підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК України, Вам
необхідно з’явитися 16, 17 та 18 січня 2017 року, у період часу з 09 год. 00
хв. до 18 год. 00 хв. до каб. №3 3-го відділення (з дислокацією в м. Краматорськ) слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області, до слідчого Ковальова С. С., за адресою: Донецька область, м. Краматорськ,
вул. Ярослава Мудрого, буд.56-А, для повідомлення про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів досудового розслідування за
Вашою участю у кримінальному провадженні №22016050000000208 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Житомирський районний суд Житомирської області викликає Колосович Крістіну Дмитрівну
у судове засідання, що відбудеться о 16 годині 00 хвилин 16 січня 2017 року за адресою:
м. Житомир, вул. Покровська, 90, каб. 16, як відповідача у цивільній справі № 278/2539/16-ц за
позовом Купчинської Т. А. про визнання осіб такими, що втратили право користування житлом.
В призначений для слухання справи день і час ви маєте право з’явитись для прийняття участі
у судовому засіданні. Готуватись до слухання справи (знайомитись з матеріалами справи, знімати копії, заявляти клопотання про забезпечення доказів (виклик свідків, витребування письмових доказів) тощо, у випадку прийняття у ній участі, прошу завчасно до дати, визначеної для
слухання справи.
Крім того, повідомляю, що в судове засідання ви повинні надати всі оригінали документів,
якими обгрунтовуєте свої заперечення проти вимог або копії цих документів, завірених у встановленому законом порядку у випадку невизнання заявленого позову.
У разі вашого неприбуття в судове засідання, суд розгляне дану справу у вашу відсутність
за наявними в матеріалах справи доказами.
Для входу в приміщення суду ви повинні мати при собі паспорт або інший документ, що підтверджує особу.

Публічне акціонерне товариство «Айбокс Банк»
(код ЄДРПОУ 21570492) відповідно до рішення Шевченківського районного суду міста Києва від
26.12.2016 р. (справа №761/32833/16-ц, провадження №2/761/7693/2016) повідомляє про зміну управителя фонду фінансування будівництва (виду А)
житлового будинку (доступне житло) для працівників медичних закладів комунальної власності міста
Києва по вул. Професора Підвисоцького, 4-В у Печерському районі міста Києва, забудовником якого
є Комунальне підприємство з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення
«Спецжитлофонд», з Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Хрещатик» на Публічне
акціонерне товариство «Айбокс Банк».
Реквізити ПАТ «Айбокс Банк»:
- код банку: 322302;
- код ЄДРПОУ 21570492;
- місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Ділова,
9А;
- к/р в Національному банку України
32007107601026, МФО 300001 ;
- ІПН : 215704926659;
- Банківська ліцензія на право надання банківських послуг № 53 від 26.07.2016;
- тел. (044) 205-41-80;
- e-mail: bank@iboxbank.online
- http://www.iboxbank.online

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні спеціального
досудового розслідування
Підозрювана Ніколенко Вікторія Петрівна, 12.10.1977 року народження, уродженка смт Ківшарівка Kyп’янської міськради Харківської області, громадянка України, яка раніше мешкала за адресою: Харківська область,
м. Куп’янськ, смт Ківшарівка, буд. 18, кв. 80, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135,
297-5 КПК України викликається о 10 год. 00 хв. 16 січня 2017 року до слідчого
СВ Куп’янського відділу поліції ГУНП в Харківській області Редько О. Р. за адресою: Харківська область, м. Куп’янськ, вул. Харківська, 14, каб. 207, для відкриття
та надання доступу до матеріалів кримінального провадження, а також проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні
№ 12012220370000317. Поважні причини неприбуття особи на виклик слідчого
згідно зі статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття підозрюваного передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Слідчий Редько О. Р.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідання відповідача по справі № 409/1485/16-ц за позовом Гризунова Олександра Вікторовича до Аврамової Людмили Степанівни про
визнання права власності та витребування квартири з чужого незаконного володіння.
Судове засідання відбудеться 18.01.2017 року о 10-00 год. (резервна
дата 01.02.2017 року о 10-00 год.) в залі суду за адресою: Луганська
область, смт Білокуракине, пл.Шевченка, 2.
Викликається відповідач Аврамова Людмила Степанівна, останнє відоме місце реєстрації: м. Луганськ, кв. Левченко, буд. 15, кв. 13.
У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за її відсутності за наявними доказами.
Суддя Є. О. Грубіян
Суддя Максименко О. Ю.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької області,
пр. Ломоносова, № 157) розглядає кримінальне провадження № 233/66/17 за обвинуваченням Чемес О. Б.
за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Чемес Олександр Борисович, 10.04.1991 р.н., зареєстрований
за адресою: Донецька область, с. Курахівка, вул. Первомайська, буд. 15, фактично мешкає за адресою:
Донецька область, м. Гірник, вул. Котовського, буд. 34/32, викликається до суду на 14 годину 00 хвилин
17 січня 2017 року (корп. № 1, каб. № 12) для участі у підготовчому судовому засіданні. Ухилення від
явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є
підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Красноармійським міськрайонним судом Донецької області здійснюється спеціальне судове провадження щодо Олійника Дмитра Івановича, обвинуваченого за ч. 1 ст. 258-3 КК
України, підготовчий розгляд якого відкладено на 09.00 год. 20 січня 2017 р.
Обвинуваченому Олійнику Дмитру Івановичу необхідно з’явитись до зали судового засідання № 6 Красноармійського міськрайонного суду Донецької області за адресою: 85302,
Донецька область, м. Покровськ, вул. Європейська, 20, на 09.00 год. 20 січня 2017 р.

Суддя Т. Б. Сітніков

Суддя Стоілова Т. В.

Добровеличківський районний суд Кіровоградської області викликає Довгого Юрія Олексійовича та
Довгу Анну Григорівну в судове засідання як відповідачів у цивільній справі за позовом публічного акціонерного товариства комерційний банк «Правекс-Банк» до Довгого Юрія Олексійовича, Довгої Анни
Григорівни про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке призначене до слухання на 16
січня 2017 року о 09 годині 00 хвилин в приміщенні Добровеличківського районного суду Кіровоградської
області за адресою: смт Добровеличківка, вул. Центральна, 119, зал судових засідань № 4.
У разі неявки, справа буде розглянута за відсутності відповідачів за наявними в ній матеріалами.

Втрачену перепустку
від 16.06.2010 №539,
видану Секретаріатом Кабінету
Міністрів України, зареєстровану
на Дишльовську Олену Вікторівну,
вважати недійсною.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове засідання, яке відВтрачені документи:
будеться 25 січня 2017 року о 10.30 годині в приміщенні Токмацького районного суду Паспорт АН 239077, посвідчення водія
Запорізької області за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська,
та технічний паспорт на автомобіль
буд. 28, Тихонова Андрія Дмитровича, зареєстрованого за адресою: Донецька область,
МАЗДА СХ9 АЕ 6699ВМ на ім’я Малєєва
Старобешівський район, с. Олександрівка, вул. Молодіжна, 30, як відповідача в циАндрія Геннадійовича,
вільній справі № 328/3738/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства
вважати недійсними
«Альфа-Банк» до Тихонова Андрія Дмитровича про стягнення заборгованості.
Суддя Цоток В. В.
Суддя Погрібна О. М.
з 05 січня 2017 року.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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документи
Оголошення про проведення аукціону №219 з продажу енергоресурсів на базі ПрАТ «УМВБ»
20.01.2017 р. о 15-00 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська
валютна біржа» відбудеться аукціон №219 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 К-сть лотів,
одному лоті,
одиниць
тонн

Стартова
ціна за 1
тонну (без
ПДВ), грн.

Стартова
ціна за 1
тонну (з
ПДВ), грн.

Cтартова вартість
одного лоту, грн
(з ПДВ)

Загальний
обсяг, тонн

Загальна вартість,
грн.(з ПДВ)

1

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Полтаванафтогаз»

2 500

1

10 612,17 12 734,60 31 836 500,00

2 500

31 836 500,00

2

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Полтаванафтогаз»

2 900

1

10 612,17 12 734,60 36 930 340,00

2 900

36 930 340,00

3

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Охтирканафтогаз»

3 000

1

10 612,17 12 734,60 38 203 800,00

3 000

38 203 800,00

4

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Охтирканафтогаз»

3 000

1

10 612,17 12 734,60 38 203 800,00

3 000

38 203 800,00

5

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Охтирканафтогаз»

3 000

1

10 612,17 12 734,60 38 203 800,00

3 000

38 203 800,00

6

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Охтирканафтогаз»

3 000

1

10 612,17 12 734,60 38 203 800,00

3 000

38 203 800,00

7

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Охтирканафтогаз»

3 000

1

10 612,17 12 734,60 38 203 800,00

3 000

38 203 800,00

8

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Охтирканафтогаз»

3 000

1

10 612,17 12 734,60 38 203 800,00

3 000

38 203 800,00

9

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Охтирканафтогаз»

3 000

1

10 612,17 12 734,60 38 203 800,00

3 000

38 203 800,00

10

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Охтирканафтогаз»

3 000

1

10 612,17 12 734,60 38 203 800,00

3 000

38 203 800,00

11

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Охтирканафтогаз»

2 000

1

10 612,17 12 734,60 25 469 200,00

2 000

25 469 200,00

12

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Охтирканафтогаз»

2 900

1

10 612,17 12 734,60 36 930 340,00

2 900

36 930 340,00

13

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Охтирканафтогаз»

3 000

1

10 612,17 12 734,60 38 203 800,00

3 000

38 203 800,00

14

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Охтирканафтогаз»

3 000

1

10 612,17 12 734,60 38 203 800,00

3 000

38 203 800,00

15

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Охтирканафтогаз»

3 000

1

10 612,17 12 734,60 38 203 800,00

3 000

38 203 800,00

16

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Охтирканафтогаз»

3 000

1

10 612,17 12 734,60 38 203 800,00

3 000

38 203 800,00

17

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Охтирканафтогаз»

3 000

1

10 612,17 12 734,60 38 203 800,00

3 000

38 203 800,00

18

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Охтирканафтогаз»

3 000

1

10 612,17 12 734,60 38 203 800,00

3 000

38 203 800,00

19

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Охтирканафтогаз»

3 000

1

10 612,17 12 734,60 38 203 800,00

3 000

38 203 800,00

20

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Охтирканафтогаз»

1 000

1

10 612,17 12 734,60 12 734 600,00

1 000

12 734 600,00

21

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Охтирканафтогаз»

2 550

1

10 612,17 12 734,60 32 473 230,00

2 550

32 473 230,00

22

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Чернігівнафтогаз»

3 000

1

10 612,17 12 734,60 38 203 800,00

3 000

38 203 800,00

23

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Чернігівнафтогаз»

3 000

1

10 612,17 12 734,60 38 203 800,00

3 000

38 203 800,00

24

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Чернігівнафтогаз»

3 000

1

10 612,17 12 734,60 38 203 800,00

3 000

38 203 800,00

25

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Чернігівнафтогаз»

3 000

1

10 612,17 12 734,60 38 203 800,00

3 000

38 203 800,00

26

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Чернігівнафтогаз»

1 000

1

10 612,17 12 734,60 12 734 600,00

1 000

12 734 600,00

27

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Бориславнафтогаз»

3 000

1

10 612,17 12 734,60 38 203 800,00

3 000

38 203 800,00

28

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Бориславнафтогаз»

3 000

1

10 612,17 12 734,60 38 203 800,00

3 000

38 203 800,00

29

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Бориславнафтогаз»

2 580

1

10 612,17 12 734,60 32 855 268,00

2 580

32 855 268,00

30

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Долинанафтогаз»

3 000

1

10 612,17 12 734,60 38 203 800,00

3 000

38 203 800,00

31

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Долинанафтогаз»

3 000

1

10 612,17 12 734,60 38 203 800,00

3 000

38 203 800,00

32

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Долинанафтогаз»

3 000

1

10 612,17 12 734,60 38 203 800,00

3 000

38 203 800,00

33

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Долинанафтогаз»

3 000

1

10 612,17 12 734,60 38 203 800,00

3 000

38 203 800,00

34

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Долинанафтогаз»

3 150

1

10 612,17 12 734,60 40 113 990,00

3 150

40 113 990,00

35

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Надвірнанафтогаз»

3 000

1

10 612,17 12 734,60 38 203 800,00

3 000

38 203 800,00

36

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Надвірнанафтогаз»

2 100

1

10 612,17 12 734,60 26 742 660,00

2 100

26 742 660,00

37

СП «Бориславська
нафтова компанія»

Стинавське нафтове
родовище

2 500

1

10 612,17 12 734,60 31 836 500,00

2 500

31 836 500,00

38

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

5 000

1

10 612,17 12 734,60 63 673 000,00

5 000

63 673 000,00

5 000

1

10 612,17 12 734,60 63 673 000,00

5 000

63 673 000,00

500

1

10 612,17 12 734,60

500

6 367 300,00

39

та» НГВУ"Чернігівнафтогаз" СД №35/4

40

лс-К Угода про спільну діяльність»

6 367 300,00

Умови транспортування

по трубопроводам:філії «ПМН» ПАТ
«Укртранснафта» знах.ТП ЦППН і Г
НГВУ «Полтаванафтогаз» (Ресурс
лютого 2017 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ
«Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН
Качанівського ГПЗ (Ресурс лютого
2017 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ
«Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН
Качанівського ГПЗ (Ресурс лютого
2017 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ
«Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН
Качанівського ГПЗ (Ресурс лютого
2017 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ
«Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН
Качанівського ГПЗ (Ресурс лютого
2017 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ
«Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН
Качанівського ГПЗ (Ресурс лютого
2017 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ
«Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН
Качанівського ГПЗ (Ресурс лютого
2017 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ
«Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН
Качанівського ГПЗ (Ресурс лютого
2017 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ
«Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН
Качанівського ГПЗ (Ресурс лютого
2017 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ
«Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН
Качанівського ГПЗ (Ресурс лютого
2017 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ
«Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН
Качанівського ГПЗ (Ресурс лютого
2017 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ
«Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН
Качанівського ГПЗ (Ресурс лютого
2017 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ
«Укртранснафта» знах. ТП «Гнідинці»
НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс
лютого 2017 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ
«Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці»
НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс
лютого 2017 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ
«Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці»
НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс
лютого 2017 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ
«Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці»
НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс
лютого 2017 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ
«Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці»
НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс
лютого 2017 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ
«Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці»
НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс
лютого 2017 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ
«Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці»
НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс
лютого 2017 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ
«Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці»
НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс
лютого 2017 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ
«Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці»
НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс
лютого 2017 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ
«Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці»
НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс
лютого 2017 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ
«Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці»
НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс
лютого 2017 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ
«Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці»
НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс
лютого 2017 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ
«Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці»
НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс
лютого 2017 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ
«Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці»
НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс
лютого 2017 p.)
по трубопроводам: філії МН «Дружба»
ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ДППН
НЗП «Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ
«Бориславнафтогаз» (Ресурс лютого
2017 p.)
по трубопроводам: філії МН «Дружба»
ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ДППН
НЗП «Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ
«Бориславнафтогаз» (Ресурс лютого
2017 p.)
по трубопроводам: філії МН «Дружба»
ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ДППН
НЗП «Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ
«Бориславнафтогаз» (Ресурс лютого
2017 p.)
по трубопроводам: філії МН «Дружба»
ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН
НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс лютого
2017 p.)
по трубопроводам: філії МН «Дружба»
ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН
НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс лютого
2017 p.)
по трубопроводам: філії МН «Дружба»
ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН
НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс лютого
2017 p.)
по трубопроводам: філії МН «Дружба»
ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН
НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс лютого
2017 p.)
по трубопроводам: філії МН «Дружба»
ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН
НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс лютого
2017 p.)
по трубопроводам: ПАТ «Укрнафта» на
ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» знах. ТП
ДППН «Пасічна» НГВУ
«Надвірнанафтогаз» (Ресурс лютого
2017 p.)
по трубопроводам: ПАТ «Укрнафта»
на ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» знах.
ТП ДППН «Пасічна» НГВУ
«Надвірнанафтогаз» (Ресурс лютого
2017 p.)
Нафта знаходиться на зберіганні у ПАТ
«НПК-Галичина» (Ресурс листопадагрудня 2016 p., січня 2017р.)
По трубопроводу ПАТ «УН» з подальшим
відвантаженням по залізниці
зі ст. Прилуки (Ресурс січня-лютого
2017 p.)
По трубопроводу ПАТ «УН» з подальшим
відвантаженням по залізниці
зі ст. Прилуки (Ресурс січня-лютого
2017 p.)
По трубопроводу ПАТ «УТН» (Ресурс
лютого 2017 p.)

Загальний обсяг, тонн: 113 680
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 1 447 669 328,00

ПАТ «Укрнафта»
СП «Бориславська
нафтова компанія»
ПАТ «Укрнафта»
НГВУ
«Чернігівнафтогаз»
СД №35/4

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".

1. Продавець проводить продаж нафти на умовах франко-резервуар нафтозбірного пункту НГВУ.
2. Оплату за транспортування нафти трубопроводним транспортом здійснює покупець.
3. При транспортуванні нафти залізницею поставку цистерн та оплату за налив нафти в цистерни здійснює
покупець.
1. Продавець проводить продаж нафти на умовах франко-резервуар нафтозбірного пункту НГВУ.
ПрАТ «Галс-К Угода
2. Оплату за транспортування нафти трубопроводним транспортом здійснює покупець.
про спільну
3. При транспортуванні нафти залізницею поставку цистерн та оплату за налив нафти в цистерни здійснює
діяльність»
покупець.
Обсяги газового конденсату та характеристики позицій, запропоновані до продажу:
Поз.

1

Продавець

ПАТ «Укрнафта»

Видобуток

НГВУ «Полтаванафтогаз»

Обсяг, що
міститься в К-сть лотів,
одному лоті,
одиниць
тонн

1 700

1

Стартова
ціна за 1
тонну (без
ПДВ), грн.

Стартова
ціна за 1
тонну (з
ПДВ), грн.

Cтартова вартість
Загальний
одного лоту, грн (з
обсяг, тонн
ПДВ)

11 427,77 13 713,32 23 312 644,00

1 700

Загальна вартість,
грн. (з ПДВ)

Умови транспортування

23 312 644,00

по трубопроводу:філії «ПМН» ПАТ
«Укртранснафта» знах.ТП ЦППН
і Г НГВУ «Полтаванафтогаз» (Ресурс
лютого 2017 p.)

Загальний обсяг, тонн: 1 700
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 23 312 644,00

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.

Порядок подання заявок на участь в аукціоні та перелік документів, що додаються до них, розмір гарантійного внеску та порядок його сплати визначено в Регламенті організації та
проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу на ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа», що затверджений
протоколом Аукціонного комітету з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу №2 від 19.11.2014 р., ознайомитись з яким можна на офіційному вебсайті біржі: www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання заявок: до 18:00 19.01.2017 р., за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1. Довідки за телефоном: (044) 461-54-39 кожного робочого
дня з 9:00 до 18:00.

Апеляційний суд Запорізької області викликає
Козловського Олександра Сергійовича як відповідача в судове засідання на 09 год. 20 хв. 31 січня
2017 року на розгляд апеляційної скарги Козловського Олександра Сергійовича на заочне рішення
Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 29
травня 2015 року по справі за позовом Народницького Олександра Борисовича, в інтересах якого діє
Ільницький Олег Петрович до Козловського Олександра Сергійовича, третя особа: приватний нотаріус
Кобельницький Сергій Іванович, про визнання договору купівлі-продажу недійсним.
Судове засідання відбудеться в приміщенні суду
за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 162, фойє,
2-й поверх. Останнє відоме місце проживання Козловського Олександра Сергійовича: 49010, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, буд. 84, кв. 10.
У випадку неявки відповідача у судове засідання
справа буде розглянута за його відсутності.
З моменту публікації оголошення Козловський
Олександр Сергійович вважається повідомленим
про розгляд справи.
Суддя А. В. Дашковська

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача по справі
№ 409/2857/16-ц за позовом ПАТ «Альфа Банк» до
Усова Володимира Миколайовича про стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться 31.01.2017 року
о 10.00 год. (резервна дата — 03.02.2017 року о 10.00
год.) в залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.
Викликається як відповідач Усов Володимир Миколайович, адреса: Луганська область, м. Луганськ, селище Ювілейне, вул. Запорожченко, буд. 13, кв. 80.
У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто
за його відсутності за наявними доказами.

Дарницький районний суд м. Києва викликає відповідача Миронова Євгена Володимировича, останнє місце реєстрації якого: м. Київ, вул. Вереснева,
9, кв. 41, з судове засідання, яке відбудеться
21.02.2017 року о 09 год. 50 хв. за адресою: м. Київ,
вул. Кошиця, 5-а, каб. 204, для участі у судовому
розгляді цивільної справи за позовом ПАТ «АльфаБанк» до Миронова Євгена Володимировича про
стягнення заборгованості.
При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про день, час та
місце розгляду справи і в разі неявки його до суду,
справа може бути розглянута за його відсутності.
Відповідач у випадку неявки в судове засідання
зобов’язаний повідомити суд про поважність причини неявки.
Суддя О. М. Колесник

У провадженні Голованівського районного суду
Кіровоградської області, смт Голованівськ, знаходиться цивільна справа № 386/716/16-ц за позовом
Публічного Акціонерного Товариства Комерційний
банк «Приватбанк» до Кашпіровської Олени Борисівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором.
Судовий розгляд справи призначено на 06 лютого 2017 року на 13 год. 00 хв. у Голованівському
районному суді за адресою: смт Голованівськ, вул.
Соборна (Леніна), 18.
Суд викликає Кашпіровську Олену Борисівну у
судове засідання як відповідача.
Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповідача до суду та неповідомлення про причини неявки, справа буде розглянута за наявними у справі
доказами з постановленням заочного рішення.
Суддя Гут Ю. О.

У провадженні Голованівського районного суду
Кіровоградської області, смт Голованівськ, знаходиться цивільна справа № 386/603/16-ц за позовом
Публічного Акціонерного Товариства Комерційний
банк «Приватбанк» до Пуляєва Олександра Михайловича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.
Судовий розгляд справи призначена на 06 лютого
2017 року на 13 год. 15 хв. у Голованівському районному суді за адресою: смт Голованівськ, вул. Соборна (Леніна), 18.
Суд викликає Пуляєва Олександра Михайловича
у судове засідання як відповідача.
Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповідача до суду та неповідомлення про причини неявки,
справа буде розглянута за наявними у справі доказами з постановленням заочного рішення.
Суддя Гут Ю. О.

Деснянський районний суд міста Чернігова викликає як відповідача Бобрика Валерія Петровича,
дата народження: 01.06.1966, останнє відоме місце
проживання: м. Чернігів, вул. Шевченка, буд. 110,
кв. 54, для участі в судовому розгляді по цивільній
справі
№
750/12046/16-ц
(провадження
№ 2/750/301/17) за позовом ПАТ КБ «Приват Банк»
до Бобрика Валерія Петровича про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 30 січня 2017 року
о 09 год. 00 хв., під головуванням судді Супруна О. П.,
в приміщенні суду за адресою: м. Чернігів, пр. Перемоги, 141, каб. 311.
Попереджаємо, що в разі неявки відповідача в судове засідання без поважних причин або неповідомлення про причини неявки, справу буде розглянуто
за його відсутності.

Бобринецький районний суд Кіровоградської області викликає у судове засідання як відповідача Миронька В’ячеслава Леонтійовича у справі
№383/1000/16-ц за позовною заявою Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Миронька В’ячеслава Леонтійовича про
стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 17 січня 2017 року
об 11 год. 00 хв. в залі судових засідань Бобринецького районного суду Кіровоградської області, що
розташоване за адресою: вул. Миколаївська (Леніна), 80, м. Бобринець Кіровоградської області.
В разі неявки в судове засідання відповідача Миронька В. Л. справа буде розглядатись за його відсутності за наявними у справі доказами. Крім того,
суд роз’яснює відповідачу Мироньку В. Л. його
обов’язок повідомити суд про причини неявки у судове засідання.
Суддя Бевз О.Ю.

Широківський районний суд Дніпропетровської області викликає в судове засідання Коваленка Дмитра Володимировича, 18.01.1987 року народження, який був
зареєстрований за адресою: смт Широке Широківський
район Дніпропетровської області, вул. Карла Маркса,
буд. 31, як відповідача по цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк
«ПРИВАТБАНК» до Коваленка Дмитра Володимировича
про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 15 лютого 2017 року о
10.00 год. за адресою: смт Широке Широківський район
Дніпропетровської області, вул. Соборна, 86 (зал судового засідання № 1), суддя Леонідова О. В.
На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Коваленко Дмитро
Володимирович вважається повідомленим про час та
місце розгляду справи.
У разі неявки справа буде розглянута за його відсутності.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» до Кривик Віктора Сергійовича про стягнення заборгованості.
Відповідач по справі Кривик Віктор Сергійович (зареєстрований за адресою: 85200, м. Дзержинськ, вул. Володимирська, 29/56) викликається на 17 січня 2017 року
на 09-00 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді
справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності.

Ставінський Олег Ростиславович, згідно наказу

Суддя Полєно B.C.

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область,
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає
Мірошнікова Віталія Олександровича як відповідача
в судове засідання по цивільній справі
№426/11344/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Альфа Банк» до Мірошнікова Віталія Олександровича про стягнення заборгованості,
що відбудеться 17 січня 2017 року о 16-00 год. У разі
неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК
України.
Суддя Л. М. Осіпенко

№417-01-К від 14.11.2016 з Вами припинено дію
трудового договору. Ви запрошуєтесь у відділ кадрів
ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект» (м. Миколаїв, проспект Богоявленський, 42) для отримання трудової
книжки. При собі необхідно мати документ, що засвідчує особу.

Суддя О. Г. Геря

Адміністрація ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект»

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє
Кензова Олега Олеговича про те, що 16 січня 2017 року
о 14 год. 00 хв. за адресою: 03113, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1, каб. 11, відбудеться судове засідання в
цивільній справі за позовом Полубесової Любові Володимирівни до Кензова Олега Олеговича про визнання
особи такою, що втратила право користування квартирою та зобов’язання зняти з реєстраційного обліку.
При цьому повідомляємо, що у разі вашої неявки в
судове засідання без поважних причин або неповідомлення про причини своєї неявки, суд вирішує справу на
підставі наявних у ній доказів.

Великолепетиський районний суд Херсонської області викликає як відповідача Личак Світлану Тадіївну, 17.08.1960 року народження, у судове засідання
під головуванням судді Соловйова В. В. у цивільній
справі № 649/799/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Личак Світлани Тадіївни про стягнення заборгованості, що відбудеться 16.01.2017 року о
09.45 год. Адреса суду: Херсонська область, Великолепетиський район, смт Велика Лепетиха, вул.
Чкалова, 7а. У разі неявки позивача у судове засідання, справа буде розглянута за її відсутності на
підставі наявних у справі доказів.

Суддя Л. А. Шереметьєва

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Татарбунарський районний суд викликає на судове засідання Пташенко Людмилу Михайлівну, 05
травня 1968 року народження, на 19 січня 2017 року
на 10 год. 00 хв. як відповідача по справі за позовною заявою ПАТ КБ «Приватбанк» до Пташенко Л. М.
про стягнення заборгованості. В разі неявки відповідача в судове засідання або визнання причини її
неявки неповажною, справа може бути розглянута
за її відсутності.
Суддя Чебан А. П.

Татарбунарський районний суд викликає на судове засідання Ткаченко Аліну Леонідівну, 22 грудня
1990 року народження, на 19 січня 2017 року на 09
год. 30 хв. як відповідача по справі за позовною заявою ПАТ КБ «Приватбанк» до Ткаченко Аліни Леонідівни про стягнення заборгованості. В разі неявки
відповідача в судове засідання або визнання причини її неявки неповажною, справа може бути розглянута за її відсутності.
Суддя Семенюк Л. А.

Артемівський міськрайонний суду Донецької області
(84500, м. Бахмут Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до
Кравченко Катерини Сергіївни про стягнення боргу за кредитним договором.
Відповідач по справі Кравченко Катерина Сергіївна (останнє місце реєстрації: с. Переїзне Бахмутського району
Донецької області, вул. Горького,11) викликається на 18
січня 2017 року на 09 годину 00 хвилин до суду, кабінет
№ 313, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача,
він повинен повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність.

Роменський міськрайонний суд Сумської області повідомляє Помазана Олега Володимировича про те, що 01
лютого 2017 року о 08 год. 45 хв. у приміщенні Роменського міськрайонного суду Сумської області за адресою
м. Ромни Сумської області, вул. Соборна, 12, буде слухатися в судовому засіданні цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» до Помазана Олега Володимировича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
Помазан Олег Володимирович вважається повідомленим
про час і місце розгляду справи і у випадку його неявки
справа підлягає розгляду за його відсутності.

Суддя Радченко Л. А.

Білокуракинський районний суд Луганської об-

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 10.11.2016 року було винесено ласті повідомляє, що 13.12.2016 року було винесено
рішення по цивільній справі № 409/2255/16-ц за по- заочне рішення по цивільній справі № 409/2292/16-ц
зовною заявою Стеценко Олени Вікторівни до Сте- за позовною заявою Захарової Тетяни Анатоліївни
ценка Андрія Олександровича про розірвання до Захарова Євгена Вікторовича про розірвання
шлюбу, яким позовні вимоги задоволено у повному шлюбу, яким позовні вимоги задоволено у повному
обсязі.

обсязі.
Суддя Максименко О. Ю.

Суддя Максименко О. Ю.

Новомиколаївський районний суд Запорізької області (вул. Лесі України, 11, смт Новомиколаївка, Запорізька область, 70101) викликає у судове
засідання Пекарніка Руслана Антоновича як відповідача на 15 год. 30 хв. 01 березня 2017 року у справі
за позовом публічного акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк» про стягнення заборгованості. Наслідки нез’явлення у судове
засідання передбачені статтею 169 ЦПК України.
Суддя В. І. Євтюшенкова
Суддя С. С. Гасанбеков

Скадовський районний суд Херсонської області викликає в судове засідання як відповідача на 27.01.2017
року на 08:00 год. Верхогляд Івана Івановича, 26.08.1966
року народження, останнє відоме місце проживання:
вул. Мангубінська (Пролетарська), 43, кв. 15, м. Скадовськ Херсонської області, у цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «ПРИВАТБАНК» до Верхогляд Івана Івановича про
стягнення заборгованості.
У разі неявки в судове засідання відповідача Верхогляд Івана Івановича, справу буде розглянуто за його відсутності відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України за
наявними в справі доказами.

Суддя С. В. Пухальський

Недригайлівський районний суд Сумської області
повідомляє, що 07 лютого 2017 року о 9 годині в залі
судових засідань Недригайлівського районного суду
за адресою: Сумська обл., смт Недригайлів, вул.
Шевченка, 4, відбудеться розгляд справи
№ 582/1144/16-ц, провадження № 2/582/562/16, за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Татаренка Сергія
Сергійовича, 25.03.1986 року народження, про стягнення заборгованості.
Головуючий по справі суддя Жмурченко В. Д. У
разі неявки відповідача Татаренка С. С. в судове засідання, справу буде розглянуто на підставі наявних
у справі доказів.

Великобагачанський районний суд Полтавської
області викликає у судове засідання, яке відбудеться
03 лютого 2017 року о 16.00 годині в приміщенні Великобагачанського районного суду Полтавської області за адресою: 38300, Полтавська область, смт
Велика Багачка, вул. Шевченка, 69, Голян Євгенія
Васильовича (останнє відоме місце реєстрації —
Полтавська обл., Великобагачанський р-н, с. Красногорівка) як відповідача по цивільній справі
№ 525/1043/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Голян Євгенія Васильовича про стягнення заборгованості.
Суддя Ячало Ю. І.

Нетішинський міський суд Хмельницької області
(адреса: м. Нетішин, просп. Незалежності, 12) викликає в судове засідання, що відбудеться 07 березня
2017 року о 15.00 год. Васильчук Оксану Ніктарівну,
останнє відоме місце проживання: м. Нетішин, вул.
Миру, буд. 3, кв.77 Хмельницької області, як відповідача у справі за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Васильчук Оксани Ніктарівни про стягнення заборгованості (головуюча у справі суддя Сопронюк О. В.).
У випадку неявки відповідача, справа буде розглянута на підставі наявних у ній доказів.

Первомайський міськрайонний суд Харківської
області викликає Вітхен Дмитра Валерійовича,
25.08.1968 року народження у судове засідання,
призначене на 19 січня 2017 року о 13 годині 30 хвилин по цивільній справі № 632/2242/16-ц, пров.
№ 2/632/1008/16 за позовом ПАТ КБ «Приват Банк»
до Вітхен Дмитра Валерійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Адреса суду: 64102, Харківська область, м. Первомайський, вул. Бугайченко, 34, зал судових засідань № 4.
Суддя О. В. Кочнєв

Здолбунівський районний суд Рівненської області
викликає Лісненко Ніну Петрівну, як відповідача в
судове засідання по цивільній справі за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Лісненко Ніни Петрівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором,
яке відбудеться 31.01.2017 р. o 12 год. 00 хв, в приміщенні суду (м. Здолбунів Рівненської області, вул.
Незалежності, 10).
У разі неявки відповідача у судове засідання, суд
розглядатиме справу без його участі на підставі наявних доказів у справі, відповідно до ст. 169 ЦПК України.
Суддя Ковалик О. А.

Садгірський районний суд м. Чернівці викликає
Войцехович Ларису Олександрівну, 07.05.1971 року
народження, яка зареєстрована по вул. Учительській, 65, м. Чернівці, проживає: вул. Учительська,
93, як відповідача по справі за позовом Журавльова
Анатолія Павловича про виселення.
Розгляд справи відкладено на 23.01.2017 року о
12:30 годині у приміщенні Садгірського районного
суду м. Чернівці, вул. Хотинська, 3.
Явка до суду є обов’язковою. У разі Вашої неявки
в судове засідання справу буде розглянуто у Вашу
відсутність за наявними матеріалами.
Суддя Тріска A. I.

Першотравневий районний суд м. Чернівці викликає
Дудирєва Віктора Аркадійовича (р.н. невідомий), місце
проживання якого відоме за адресою: м. Чернівці, вул.
Головна, буд.187, кв.9, як відповідача у судове засідання
по цивільній справі №725/4830/16-ц за позовом Падурарь
З. Ф. до Ватаман О. М., Ватаман М. П., Дудирєва В. А. про
визнання договору дарування недійсним та витребування майна із чужого незаконного володіння у власність на 09 год. 30 хв. 17 січня 2017 року за адресою:
м. Чернівці, вул. Головна, 105, каб. №6.
У разі вашої неявки в судове засідання, справу буде
розглянуто без вашої участі.

Дарницький районний суд міста Києва викликає Принцева Євгена Михайловича, 13.03.1988 року народження,
місце реєстрації якого по м. Києву та Київській області
не встановлено, останнє відоме місце проживання: місто
Київ, провулок Краснокутський, будинок 16, кв.15, як відповідача по цивільній справі за позовом Принцевої Кристини Валеріївни до Принцева Євгена Михайловича про
розірвання шлюбу та стягнення аліментів, яке відбудеться о 10 год. 00 хв. 26 січня 2017 року за адресою
м. Київ, вул. Севастопольська, 14, зал 27.
З опублікуванням оголошення відповідач Принцев
Є.М. вважається повідомленим про час та місце розгляду
справи.

Суддя Піхало Н. В.

Суддя А. М. Коренюк

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає в
судове засідання Соборова Олександра Миколайовича (який був зареєстрований з 01.02.2009 р. по
15.09.2016 р. за адресою: м. Суми, вул. Героїв Крут,
62, кв.102), як відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ АБ «Укргазбанк» до Соборова Олександра
Миколайовича,
Соборової
Валентини
Станіславівни про стягнення заборгованості по кредиту.
Засідання суду відбудеться 26.01.2017 року о 0900 год. за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева,
12, каб. 16, пов. 2.
Суддя М. М. Косолап

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає в судове
засідання як відповідачів Холіна Миколу Яковлевича та Холіна Володимира Яковлевича по цивільній справі за позовом Лапенка Івана Григоровича, Лапенко Тамари
Макарівни, яка діє в інтересах Лапенко Лідії Григорівни,
Лапенка Ростислава Григоровича до Холіна Миколи Яковлевича, Холіна Володимира Яковлевича про припинення
права власності на житловий будинок з господарськими
будівлями. Останнє місце проживання м. Суми, вул. Робітниче селище, 14. Явка в судове засідання обов’язкова. Про
причини неявки необхідно повідомити суд. Засідання суду
відбудеться 27.01.2017 року о 08-50 год. за адресою:
м. Суми, вул. Першотравнева, 12, зал с/з 23, пов. 3.

Сватівський районний суд Луганської області розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.50-річчя Перемоги, 34, викликає як
відповідача: 1. Хохлачова Олексія Володимировича,
ідентифікаційний номер: 2749005432, в судове засідання по цивільній справі № 426/5882/16-ц за позовом
Публічного
акціонерного
товариства
«Укрсоцбанк» до Хохлачова Олексія Володимировича про стягнення заборгованості , що відбудеться
17 січня 2017 року об 11-30 год. У разі неявки на
вказане судове засідання, суд розглядатиме справу
без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя О. А. Котенко
Суддя О. М. Попова

Садгірський районний суд м. Чернівці викликає Крутофіста Руслана Миколайовича, 30.04.1977 року народження, який зареєстрований по вул. Січова, 38-А,
м. Чернівці, як відповідача по справі за позовом Макарова Миколи Тимофійовича, Макарової Людмили Василівни про визнання особи такою, що втратила право
користуватися житловим приміщенням.
Розгляд справи відкладено на 02.02.2017 року о 10:00
годині у приміщенні Садгірського районного суду
м. Чернівці, вул. Хотинська, 3.
Явка до суду є обов’язковою. У разі Вашої неявки в
судове засідання справу буде розглянуто у Вашу відсутність за наявними матеріалами.

Добровеличківський районний суд Кіровоградської
області викликає Штукатурова Василя Миколайовича в
судове засідання як відповідача у цивільній справі за позовом ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Штукатурова Василя Миколайовича про стягнення
заборгованості по кредитному договору, яке призначене
до слухання на 01 лютого 2017 року о 13 годині 00 хвилин в приміщенні Добровеличківського районного суду
Кіровоградської області за адресою: смт Добровеличківка, вул. Центральна, 119, зал судових засідань № 2.
У разі неявки, справа буде розглянута за відсутності
відповідача за наявними в ній матеріалами.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача по справі
№ 409/2858/16-ц за позовом ПАТ «Альфа Банк» до Лещенко Павла Олексійовича про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 26.01.2017 року о 10:00
год. (резервна дата на 02.02.2017 року о 10:00 год.) в залі
суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Шевченка, 2.
Викликається відповідач Лещенко Павло Олексійович,
адреса: Луганська область, Лутугинський район, селище
Біле, вулиця 1-го Травня буд. 29.
У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто
за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Тріска А. І.
Ізюмський міськрайонний суд Харківської області повідомляє, що 17 січня 2017 року о 08 годині 30 хвилин
в приміщенні Ізюмського міськрайонного суду Харківської області за адресою: Харківська область, м. Ізюм,
вул. Соборна, 52, буде розглядатись цивільна справа за
позовом Ізюмського комунального підприємства теплових мереж до Біроваш Миколи Юрійовича про стягнення
заборгованості за послуги теплопостачання.
У разі неявки відповідача в судове засідання, вказане
повідомлення буде вважатись належним повідомленням
і справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Майстер І. П.

Вишгородський районний суд Київської області
повідомляє, що Мозгунов Валерій Миколайович викликається в судове засідання, яке відбудеться
24.01.2017 р. о 14.40 годині (м. Вишгород, вул. Кургузова, 7, каб. 7) як відповідач по цивільній справі
№363/4230/16-ц за позовом Мозгунової Тетяни Вікторівни до Мозгунова Валерія Миколайовича про розірвання шлюбу та стягнення аліментів на
неповнолітню дитину у твердій грошовій сумі.
В разі неявки відповідача в судове засідання
справа буде розглянута за наявними матеріалами в
справі.
Суддя Полєно В. С.
Суддя О. Д. Рудюк

Деснянський районний суд м. Києва викликає як
відповідача Касанова Салавата Вагітовича у судове
засідання по справі № 754/9312/16-ц за позовом Моторного (транспортного) страхового бюро України
до Касанова Салавата Вагітовича про відшкодування
в порядку регресу витрат, пов’язаних з виплатою
страхового відшкодування, яке відбудеться 30 січня
2017 року о 10 годині 00 хвилин в приміщенні суду
за адресою: м. Київ, пр-т Маяковського, 5-В. У разі
неявки в судове засідання на призначену дату Касанова Салавата Вагітовича, справа буде розглянута за
його відсутності.
Суддя Журавська О. В.

Деснянський районний суд м. Києва викликає як
Приморський районний суд м. Одеси викликає Гувідповідача Кириченко Олену Арнольдівну, останнє тиря Віктора Костянтиновича у судове засідання по
відоме місце проживання якої: м. Київ, військове справі за позовом ПАТ «ВіЕйБі Банк» до Гутиря Віктора Костянтиновича про звернення стягнення на
містечко-161, буд. 25, кв. 19, в судове засідання, яке
предмет іпотеки. Засідання відбудеться 22 лютого
призначене на 20.02.2017 року на 12 год. 00 хв., для
2017 року об 11 год. 15 хв. в приміщенні Приморрозгляду справи за позовом Кириченка О.В . до Киського районного суду, за адресою: м. Одеса, вул.
риченко О.А. про розірвання шлюбу. Адреса суду: Балківська, 33, каб. № 218. У разі Вашої неявки
м. Київ, пр. Маяковського, 5-в, каб. 34.
справу буде розглянуто у Вашу відсутність.
Суддя Грегуль О. В.
Суддя О. П. Шенцева

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької
області повідомляє відповідача Педро Ортіз Діаз,
20.11.1972 р.н., проживаючого за адресою:
м. Хмельницький, вул. Довженка, 16, кв. 58, про те,
що судовий розгляд цивільної справи за позовною
заявою Хроменкової Інни Василівни до Педро Ортіз
Діаз про розірвання шлюбу, відбудеться 24 січня
2017 року о 17 год. 00 хв. за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 117, каб. 10, 1-й пов.
У разі неявки відповідача справа буде розглянута
за його відсутності за наявними у справі доказами.
Суддя В. О. Мороз

Саратський районний суд Одеської області (68200,
смт Сарата, Одеської області, вул. Крістіана Вернера,
105, каб. 1, суддя Бучацька А. І.) викликає в судове засідання на 06 лютого 2017 року на 15 годину 00 хвилин,
Комишан Наталію Анатоліївну, зареєстровану в с. Ройлянка, вулиця Центральна, № 7 Саратського району Одеської області, як відповідача у цивільній справі за
позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приват Банк» до Комишан Наталії Анатоліївни
про стягнення заборгованості за кредитним договором.
В разі неявки та невиконання обов’язку повідомити
суд про причину неявки, справу буде вирішено без вашої
Суддя А. С. Река участі за наявними у справі доказами.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50річчя Перемоги, 34, викликає: Вороніна Артема Сергійовича,
як відповідача в судове засідання по цивільній справі
№ 426/453/16-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Вороніна
Артема Сергійовича про стягнення заборгованості, що відбудеться 26 січня 2017 року о 13-30 год.; Хворостянову
Юлію Дмитрівну, як відповідача в судове засідання по цивільній справі № 426/495/16-ц за позовом ПАТ «Дельта
Банк» до Хворостянової Юлії Дмитрівни про стягнення заборгованості, що відбудеться 26 січня 2017 року о 13-00 год.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Саратський районний суд Одеської області (68200,
смт Сарата Одеської області, вул. Крістіана Вернера, 105,
каб. 1, суддя Бучацька А. І.) викликає в судове засідання
на 06 лютого 2017 року на 14 годину 30 хвилин, Ганєву
Людмилу Власівну, зареєстровану в с. Зоря, вулиця І. С.
Боєва, № 38 Саратського району Одеської області, як
відповідача у цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приват Банк»
до Ганєвої Людмили Власівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
В разі неявки та невиконання обов’язку повідомити
суд про причину неявки справу буде вирішено без вашої
участі за наявними у справі доказами.

Суддя М. П. Одарюк

Саратський районний суд Одеської області (68200,
смт Сарата Одеської області, вул. Крістіана Вернера, 105,
каб. 1, суддя Бучацька А. І.) викликає в судове засідання
на 06 лютого 2017 року на 12 годину 00 хвилин Єсауленко Іраїду Григорівну, зареєстровану в с. Крива Балка,
вулиця Садова, № 18 Саратського району Одеської області, як відповідача у цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк
«Приват Банк» до Єсауленко Іраїди Григорівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
В разі неявки та невиконання обов’язку повідомити
суд про причину неявки справу буде вирішено без вашої
участі 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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фотофакт
ЩЕДРОЇ ДОРОГИ! Наступного
року Національна заслужена капела
бандуристів України імені Георгія
Майбороди святкуватиме столітній
ювілей. І обіцяє до цієї дати організувати кілька особливих концертів у незвичних місцях. А передвісником
майбутніх виступів стали два дійства
«Нині в нас Різдво!», які цими святковими днями приємно подивували
гостей української столиці на центральному залізничному вокзалі та в
міжнародному аеропорту «Київ». Зокрема в терміналі «А» повітряних воріт
столиці музиканти виконали створені
в різний час колядки та щедрівки з різних куточків України. Давні та сучасні.
Музиканти кажуть, у своїй творчості
намагаються зберегти автентичність
звучання, передати колорит місцевості, з якої походить та чи та пісня. А хто
найкраще може оцінити таке розмаїття? Звісно, самі представники регіону.
А де їх найімовірніше зустріти? Звісно,
в аеропортах-вокзалах. А яке найкраще побажання у період між Різдвом і
Маланкою-Василем? Щедрої дороги!

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 14 СІЧНЯ
Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Симоненкову премію вручили
в день його народження
Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
«У КОЖНОГО «Я» Є СВОЄ
ІМ’Я…» Видатному поетові
Василеві Симоненку цього року виповнилося б 82. Його
день народження громадськість відзначила в Черкаській обласній філармонії.
Учасники вечора наголошували на величезному значенні
його літературного спадку, видатної особистості. Таких талановитих людей радянська
тоталітарна система намага-

лася знищувати. Однак не
могла вбити волю української
нації до свободи.
Традиційно відзначили лауреатів Всеукраїнської літературної премії імені Василя Симоненка. Голова конкурсної
комісії професор Черкаського
національного університету
імені Богдана Хмельницького
Володимир Поліщук нагадав,
що переможців конкурсу визначають вже удвадцять друге. Престиж премії зростає,
щороку збільшується кількість
учасників конкурсу. Цього ра-

зу на премію за найкращу поезію претендували семеро
осіб, за прозу — сімнадцятеро.
Полтавка Олена Задорожна, яка перемогла в номінації
«За кращу першу поетичну
збірку», сказала: їй надзвичайно приємно отримати премію ще й тому, що вперше за
останні роки вона дісталася
саме представникові поетової
батьківщини. А це символічно:
Василь Симоненко, неначе
місточок, з’єднує Черкащину й
Полтавщину. Причиною появи
збірки стала теперішня війна

на сході України. У ній описано
думки та переживання бійців.
До речі, в одній з поезій згадано черкащанина Максима
Преснякова, командира розвідроти 93-ї бригади, який загинув під донецьким аеропортом, прикривши собою солдата. Отож нагорода — це посвята і йому зокрема.
Переможці конкурсу отримали почесні відзнаки та грошові премії. Звучали поезії Василя Симоненка, пісні на його
вірші, розповіді про видатного
земляка.

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

вузької стрічки. Її виготовляють з кольорових намистин,
що утворюють геометричний
орнамент. Свою прикрасу я назвала «Барвиста Україна», —
каже Наталя. І додає, що спершу робила з бісеру маленькі
прикраси. Багато дарувала людям. Її роботи є й за кордоном.
Щодо цього велета, сподівається майстриня, що її витвір
прикрасить якийсь музей національної культури.
Наталя Мудрик подала заявку на встановлення національного рекорду. А в Книзі рекордів Гіннесса вже перевірили,
що такої великої шийної прикраси у світі ще ніхто не створював. Отже «Барвиста Україна» — рекордсменка.

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступники головного редактора:
Павло БЕБа, Лариса УСЕНКО

Ґердан від Наталії Мудрик
не лише найбільший у
світі, а й дуже красивий
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З українцями
колядували таджики
Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»

Фото надані прес-службою Дніпропетровської ОДА

ТВОРЧІСТЬ. Унікальну шийну прикрасу ґердан створила
Наталя Мудрик з Кривого Рогу. Це найбільша у світі прикраса з бісеру. Раніше її авторка такою творчістю не займалася, а працювала у міліції. Та
одного разу під час затримання порушника вона зазнала серйозної травми хребта. Інвалідність змусила залишити небезпечну службу, але не завадила зайнятися кульовою
стрільбою. Та й ще стати майстром спорту України міжнародного класу. Наталя Мудрик —
11-разова чемпіонка України,
чемпіонка Європи, срібна при-

зерка чемпіонату світу. Та й
тут не обійшлося без травмування. Під час одного з тренувань спортсменка пошкодила
біцепс. У лікарні Наталя і захопилася рукоділлям. Два роки
майстриня планувала створити
великий ґердан: детально розробляла схему майбутнього
виробу, підраховувала кількість бісеру, підбирала кольори
тощо. Нарешті у січні 2016-го
розпочала роботу. Днями унікальний ґердан завершено.
Він восьмиколірний, має 1920
грамів ваги і понад 3 метри
завдовжки.
«Я українка, тому хотіла
встановити рекорд з національним виробом. Ґердан саме
такий. Це прикраса у вигляді

Oбласть
Черкаська
Кіровоградська
Полтавська
Дніпропетровська
Одеська
Миколаївська
Херсонська
Запорізька
Харківська
Донецька
Луганська
Крим
Київ

Укргiдрометцентр

Прикраса від чемпіонки йде на рекорд
Наталія БІЛОВИЦЬКА,
«Урядовий кур’єр»
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ФЛЕШМОБ. «Возвеселімся всі купно нині», — закликає нас одна з колядок. Купно, отже разом, гуртом, юрбою. На це зважила
й заслужена артистка України Оксана Нікітюк. Крім того, що вона
виступає в Національній заслуженій академічній капелі «Думка»,
пані Оксана керує капелою бандуристів Національної музичної
академії України ім. П. Чайковського. Каже, що спочатку зі студентами вирішили поколядувати в одному зі столичних торговельних центрів. Але молодь наша креативна. Ось і запрагли, щоб до
них долучилася вся Україна й ініціювали проведення флешмобу
«Нова радість-2017». Умову поставили одну: виконати одночасно протягом одного дня 10 січня
чи не найпопулярнішу українську
колядку «Нова радість стала».
Місцем проведення спільного
колядування студенти-бандуристи обрали торговельний центр на
столичному майдані Незалежності. Їхній гурт поповнили церковні хори з православної та греко-католицької церков, студенти
диригентсько-хорового відділу
рідної академії, вищого музичного училища ім. Р. Глієра, артисти
з хорів «Думка» та «Київ» студії
хору ім. Г. Верьовки, інші.
Тернопіль також відгукнувся
на добру святкову справу бандуристів. В Українському домі «Перемога», де діє виставка різдвяних дідухів, зазвучала відома коляда. До гурту «Пшеничне перевесло» долучилися художні колективи сіл Кутківці та Пронятин,
тернопільці й гості міста. Була серед них і заслужена артистка України Віра Самчук.
Флешмоб підтримали й колядники зі Львова, Івано-Франківська, Дніпра, Луцька, Херсона, Дрогобича, Ромен, Вижниці, інших
українських міст. Колядницькі ватаги складали дорослі, учні, студенти, професійні виконавці та аматори сцени. «Нову радість» із
материзни сповна відчули й виконали в межах акції українці з Канади та США. Приємний подарунок піднесли студенти зі столиці
Таджикистану Душанбе. Етнічні таджики заколядували українською мовою. Колядницька акція отримала схвальні відгуки і під
час її проведення, й у соцмережах.
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«Нову радість» із
материзни сповна
відчули й виконали
в межах акції
українці з Канади
та США. Приємний
подарунок піднесли
студенти зі столиці
Таджикистану
Душанбе.
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