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ЦИФРА ДНЯ

4G виходить 
на старт

ПОСТУП. Кабінет Міністрів України на вчорашньому засіданні
ухвалив рішення про початок процедури продажу ліцензій зв’язку
4G. Представляючи відповідне рішення, Прем’єр-міністр Володи-
мир Гройсман наголосив, що це черговий крок на шляху економіч-
ного зміцнення України, а розвиток телекомунікаційної галузі
—додатковий драйвер економічного зростання.

Глава уряду зауважив, що конкурс на продаж ліцензій відбува-
тиметься максимально прозоро, його результати в перспективі за-
безпечать державі нові технології, а бюджету —  додаткові доходи. 

У свою чергу перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів підкрес-
лив, що впровадження в Україні зв'язку 4G вкрай важливе, адже
наша держава в цьому аспекті відстає від провідних країн світу. І
ухвалення урядових рішень — давно назрілий крок. «Впроваджен-
ня 4G розширить можливості держави й бізнесу у різних сферах
життя, дасть змогу отримати приріст ВВП й забезпечить створення
нових робочих місць», — сказав він.    

ЦИТАТА ДНЯ

Геннадій ЗУБКО:
«Якщо буде
позитивне

рішення ЦВК, 
наприкінці року 

в Україні
налічуватимуть

близько 
665 громад».

Віце-прем’єр-міністр про очікуване призначення
місцевих виборів на осінь 2017-го
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Геопортал допоможе
відновити східні
регіони

КОНТРОЛЬ. Новий ресурс надасть змогу побачити, 
хто спрямовує кошти на потреби громад і як їх витрачають

100,2%
становив, за даними Держстату, індекс
споживчих цін (індекс інфляції) у липні

2017 року порівняно з червнем

Світові потрібні українські літаки
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Для полегшення роботи авіабудівних підприємств скасовують
плату за ввізне мито і ПДВ в імпорті комплектуючих

Катерина МАЦЕГОРА,
«Урядовий кур’єр»

Звільнення підприємств літако-
будівної галузі від сплати мита

й ПДВ, розвиток програм профі-
лактики серцево-судинних захво-

рювань і поточні проблеми в освіт-
ній сфері — цим темам урядовці
приділили найбільше уваги. По-
станова «Про затвердження по-
рядку та обсягів ввезення на митну
територію України товарів суб’єк-
тами літакобудування зі звільнен-

ням від сплати ввізного мита та по-
датку на додану вартість» перед-
бачає зменшення фінансового
навантаження на підприємства га-
лузі і надає її розвитку додаткових
стимулів. Рішення обумовлене
нормами Закону «Про розвиток лі-

такобудівної промисловості». Воно
діятиме до 1 січня 2025 року і 
напряму стосуватиметься підпри-
ємств,  які опікуються розроблен-
ням, виробництвом, ремонтом,
переобладнанням чи модифіка -
цією технічного об слуговування

авіаційної техніки й авіаційних
двигунів. 

Прем’єр-міністр Володимир
Гройсман вважає дію таких
норм ідеальним сценарієм
для розвитку вітчизняного
літакобудування. 2
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Звіт про роботу
Національного
антикорупційного
бюро 
України6

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!

На Херсонщині
підготовлено й видано
двотомник книжки
«Хронологія
мужності»
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Арцизький районний суд Одеської області викликає Грозова Євгена Зіновійовича 
(зареєстрованого за адресою: вул. Дзержинського, буд. 15, кв. 31, м. Арциз, Одеської 
області), як відповідача по цивільній справі № 492/389/17 за позовом Бондаренко Ві-
кторії Миколаївни до Грозова Євгена Зіновійовича, за участю третіх осіб: Органу опіки 
та піклування Арцизької районної державної адміністрації Одеської області про позбав-
лення батьківських прав. Розгляд справи призначено на 14.08.2017 року о 09.40 годин 
у залі № 2 Арцизького районного суду Одеської області за адресою: вул. Соборна, буд. 
29, м. Арциз, Одеської області, суддя Крутова О.М., тел./факс: (04845) 3-62-30, 3-14-38.

У разі неявки відповідача у судове засідання, або неповідомлення про причину йо-
го неявки, справа буде розглянута у його відсутність за наявними у справі матеріалами.

Суддя О.М. Крутова

Заводський районний суд міста Запоріжжя (вул. Л. Чайкіної, 65, каб. № 16) ви-
кликає Василькова Романа Петровича, 15.03.1982 року народження, як відповіда-
ча по цивільній справі № 332/676/17 за позовом Петренко Світлани Анатоліївни 
до Василькова Романа Петровича, третя особа: Орган опіки та піклування район-
ної адміністрації Запорізької міської ради по Заводському району про позбавлен-
ня батьківських прав на 06.09.2017 р. о 09.00 год.

У разі неявки та неповідомлення суду про причини неявки в судове засідання, 
справа буде розглянута за вашої відсутності за наявними у справі доказами відпо-
відно до ст. 169 ЦПК України.

Суддя Андрюшина Л.А.

Цюрупинський районний суд Херсонської обл. (адреса суду: 75100, Херсон-
ська обл., м.Олешки, вул. Поштова, 48) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться   
22.09.2017 о 13:00 до Охремчук Наталія Анатоліївна (останнє відоме місце реє-
страції: 75120, Херсонська обл., Олешківський р-н, с. Нова Маячка, вул. Садова, 
буд. 6) справа № 664/1114/17, суддя Савчак С. П.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причи-
ни неявки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними доказами на 
підставі ст. 169 ЦПК України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, день та місце прове-
дення судового засідання.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004 м. Добропілля Доне-
цької області вул. Банкова, буд. 39 а) розглядає цивільну справу за позовною заявою 
Ларіної Юлії Станіславівни до Ларіна Артема Михайловича про розірвання шлюбу.

Відповідач Ларін Артем Михайлович (останнє відоме місце реєстрації: смт Городище 
Перевальського району Луганської області; остання відома адреса проживання: Доне-
цька обл., м. Білозерське, вул. Будівельна, буд. 23, кв.45 ), викликається на 08 год. 30 хв. 
22 серпня 2017 року до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 2, для участі у 
розгляді справи. До розгляду справи пропонується надати суду письмові пояснення та 
заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача, необхідно повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність на підставі наяв-
них у ній даних чи доказів. 

Суддя Мацишин Л.С.

Новогродівський міський суд Донецької області (85483, Донецька область, м. Ново-

гродівка, вул. Риночна, 110) розглядає цивільну справу за позовом Сидоренко Раїси Во-

лодимирівни до Білоуса Владислава Андрійовича про визнання таким, що втратив пра-

во користуванням жилим приміщенням.

Відповідач у справі Білоус Владислав Андрійович (зареєстрований за адресою: До-

нецька область, місто Новогродівка, вул. Лермонтова, буд. 8, кв.1 викликається на 

21.08.2017 року о 10 год. 00 хвил. до суду в каб. №6 для участі у розгляді справи.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову. У випадку непри-

буття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, в іншому випадку справа 

буде розглянута у його відсутність, на підставі наявних у ній даних чи доказів. 

Суддя Грідяєва М.В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, Донецька область, м. 
Бахмут, вул. Миру, буд. 5) розглядає цивільну справу № 219/8504/15-ц; 2/219/12/2017 за 
позовною заявою Публічного акціонерного товариства «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗ-
ВИТКУ» до Федорова Андрія Вікторовича, Данилової Людмили Григорівни, третя осо-
ба, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору Сільськогосподарське Товари-
ство з обмеженою відповідальністю «Ілюс» про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Відповідач по справі Данилова Людмила Григорівна (останнє відоме суду місце ре-
єстрації за адресою: 87202, Донецька обл., Старобешівський р-н, с. Старобешеве, вул. 
Садова, буд. 15-А) викликається 17 серпня 2017 року о 10 годині 30 хвилин до суду, каб. 
301, для участі в розгляді справи по суті.

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

Суддя Конопленко О.С.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Кос-
тянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу  
№ 233/1630/17 за позовом Бабічева Сергія Віталійовича до Сімброус Володимира 
Сергійовича, Сімброус Світлани Леонідівни про стягнення боргу.

Відповідачі у справі — Сімброус Володимир Сергійович, 01.05.1959 року на-
родження, Сімброус Світлана Леонідівна, останнє відоме місце реєстрації яких 
м.Макіївка, Донецької області, мкрн Центральний, буд. З, кв. 81, викликаються до 
суду на 21 серпня 2017 року о 08-30 годині, каб.№ 15, для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У 
випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інак-
ше справа буде розглянута за його відсутності. 

Суддя О.С.Малінов. 

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області знахо-
диться кримінальне провадження № 22014000000000334 від 07.08.2017 року (єд. 
унік. № 243/6996/17, провадження № 1-кп/243/636/2017) за обвинуваченням Ко-
лоснюка Володимира Володимировича у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 1 ст. 258-3 , ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України.

Обвинувачений Колоснюк Володимир Володимирович, 18.10.1964 р. н., уро-
дженець м. Первомайськ Луганської області, який зареєстрований за адресою: 
Донецька обл., м. Горлівка, вул. Мазікових, буд. 18, кв. 61, викликається в судові 
засідання по справі, призначені на 22.08.2017 року о 15-30 год., 08.09.2017 року о 
08-45 год., 25.09.2017 року о 13-15 год.

У випадку неприбуття обвинувачений повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя І.М. Мінаєв

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004 м. Добропілля Доне-
цької області вул. Банкова, буд. 39 «А») розглядає цивільну справу 227/2215/17 за позо-
вом Сегеди Анни Юріївни до Сегеди Сергія Сергійовича про розірвання шлюбу.

Відповідач: Сегеда Сергій Сергійович, місце реєстрації: Донецька область, 
м.Харцизьк, вул.Совєтська, буд.6, кв.90, викликається на 18 серпня 2017 року на 09:30 
годину до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 7, для участі у розгляді 
справи. До розгляду цивільної справи пропонується надати суду письмові пояснення та 
заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача, необхідно повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність на підставі наяв-
них у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення. 

Суддя Тимофєєва Г.Л. 

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Доне-
цької області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, Зі) знаходиться 
цивільна справа за позовом Виконавчого комітету Маріупольської 
міської ради до Коновалова Павла Анатолійовича, Коновалової Окса-
ни Василівни, Коновалової Софії Павлівни, Коновалової Карини Пав-
лівни, Коновалова Артема Павловича, Шинкаренка Максима Васи-
льовича, треті особи — Керуюча компанія «Західна», Відділ у спра-
вах дітей Центральної районної адміністрації Маріупольської місь-
кої ради, про визнання осіб такими, що втратили право користуван-
ня жилим приміщенням.

Коновалов Павло Анатолійович, Коновалова Оксана Василівна, 
Коновалова Софія Павлівна, Коновалова Карина Павлівна, Конова-
лов Артема Павлович, Шинкаренко Максим Васильович викликають-
ся для участі у розгляді вказаної справи, яка відбудеться 22 серпня 
2017 року о 13.00 год. в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, 
пр- т Металургів, 31, (каб. 25) 

Суддя Васильченко О.Г.

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Доне-
цької області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться 
цивільна справа за позовом Шпак Тамари Михайлівни до Шпак Ми-
коли Володимировича, третя особа орган опіки та піклування Жов-
тневої районної адміністрації Маріупольської міської ради , про по-
збавлення батьківських прав

Відповідач Шпак Микола Володимирович, 14.07.1981 р.н., який 
мешкає за адресою 87548, До нецька область, м. Маріуполь, про-
спект Будівельників, буд. 86, кв. 46. викликається для участі у розгля-
ді справи, яка відбудеться 17 серпня 2017 року о 09.00 годин у примі-
щенні суду за адресою м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 24.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову 
та докази, якими вони обґрунтовуються. У випадку неприбуття відпо-
відач повинен повідомити суд про при чини неявки, інакше справа бу-
де розглянута у його відсутності. 

Суддя Скрипниченко Т.І. 

Ярмолинецький районний суд Хмельниць-
кої обл. (адреса суду: 32100, Хмельницька обл., 
смт Ярмолинці, вул. Чапаєва, 71) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться      14.08.2017 о 09:00 до Рос-
паченюк Марина Іванівна (останнє відоме міс-
це реєстрації: 32100, Хмельницька обл., смт Яр-
молинці, вул. Чапаєва, буд.80, кв. 4) справа № 
689/666/17, суддя Баськов М. М.

      У разі неявки відповідача у призначе-
ний час або неповідомлення про причини неяв-
ки справа буде розглянута за його  відсутнос-
ті за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.  З опублікуванням цього оголошення 
відповідач по справі вважається належним чи-
ном повідомленим про час, день та місце прове-
дення судового засідання.

Повістка про виклик обвинуваченого відповідно  
до вимог ст. ст. 297-5, 323 КПК України

В провадженні Рубіжанського міського суду Луган-
ської області знаходиться кримінальне провадження за № 
42016130000000141 від 26.07.2016 року відносно Скнаріної Лілії 
Григорівни, 05.07.1972 року народження, обвинуваченої у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачена Скнаріна Лілія Григорівна зареєстрована за 
адресою: Луганська область, м. Красний Луч, вул. П. Морозо-
ва, 2-А.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, вам необхід-
но з’явитись 17 серпня 2017 року о 09 годині 50 хвилин в судове 
засідання Рубіжанського міського суду Луганської області (каб. 
№ 11, 2-й поверх) за адресою: вул. Миру, 34, м. Рубіжне, Луган-
ської області.

Суддя Ю.Ю. Кобзар

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

ребуває кримінальне провадження № 426/7653/17 стосовно Булише-
ва Романа Валерійовича, 15.06.1977 року народження, обвинуваче-
ного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Об-
винувачений Булишев Р.В. зареєстрований за адресою: м. Луганськ, 
вул. Московська, буд. 13, кв. 25.

На підставі ст. ст. 323, 135 КПК України Сватівський районний суд 
Луганської області викликає Булишева Романа Валерійовича у судо-
ве засідання, яке відбудеться 23 серпня 2017 року о 09.30 год. в залі 
Сватівського районного суду Луганської області, що розташований за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючий 
суддя Скрипник C.M., судді Половинка В.О., Попова О.М.

Суддя С.М. Скрипник

Машівський районний суд Полтавської обл. (адреса суду: 39400, 
Полтавська обл., смт Машівка, вул. Леніна, 116) викликає відповідача 
за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у су-
дове засідання, яке відбудеться:

 04.09.2017 о 13:15 до Михайлюк Олександр Борисович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 39433, Полтавська обл., Машівський 
р-н, с. Кустолово-Суходілка, вул. Фрунзе, буд. 134, кв. 10) справа  
№ 540/451/17, суддя Кравець С. В.

04.09.2017 о 14:45 до Брагінська Ольга Віталіївна (останнє відо-
ме місце реєстрації: 39433, Полтавська обл., Машівський р-н, с. Кус-
толово-Суходілка, вул. Шевченка, буд. 23) справа № 540/396/17,  
суддя Кравець С. В.

 У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлен-
ня про причини неявки справа буде розглянута за його  відсутнос-
ті за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублі-
куванням цього оголошення відповідач по справі вважається належ-
ним чином повідомленим про час, день та місце проведення судово-
го засідання.

Болехівський міський суд Івано-Франківської 
обл. (адреса суду: 77200, Івано-Франківська обл., 
м. Болехів, вул. Коновальця, буд. 34) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться      14.08.2017 о 10:00 до Поярков Олексан-
дер Володимирович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 77202, Івано-Франківська обл., м. Болехів, вул. 
Коновальця, буд. 116) справа № 339/217/17, суддя 
Сметанюк В. Б.

      У разі неявки відповідача у призначений час 
або неповідомлення про причини неявки справа бу-
де розглянута за його  відсутності за наявними до-
казами на підставі ст. 169 ЦПК України.  З опубліку-
ванням цього оголошення відповідач по справі вва-
жається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Олександрійський міськрайонний суд 
Кiровоградської обл. (адреса суду: 28000, Кірово-
градська обл., м. Олександрія, вул. Першотравнева, 
30) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ При-
ватбанк, про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться  14.08.2017 о 13:00 до По-
лішко Андрій Григорович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 28061, Кіровоградська обл., Олександрій-
ський р-н, с. Травневе (Пролетарське), вул. Жов-
тнева, буд. 61) справа № 398/1096/17, суддя Колі-
уш Г. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або 
неповідомлення про причини неявки справа буде 
розглянута за його  відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України.  З опублікуван-
ням цього оголошення відповідач по справі вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день 
та місце проведення судового засідання.

П О В І Д О М Л Е Н Н Я
Про порушення та проведення спеціального 

розслідування щодо імпорту в Україну 
кислоти сірчаної та олеуму незалежно  

від країни походження та експорту
Відповідно до Закону України «Про застосування спеціаль-

них заходів щодо імпорту в Україну» (далі — Закон) Міжвідом-
ча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула 
заяву про порушення та проведення спеціального розслідуван-
ня з метою застосування спеціальних заходів щодо імпорту в 
Україну кислоти сірчаної та олеуму незалежно від країни по-
ходження (далі — Заява), що надійшла від Державного підпри-
ємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», Публічно-
го акціонерного товариства «Сумихімпром», Товариства з об-
меженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство 
«Зоря» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Перше 
хімічне об’єднання» (далі — Заявник), та інформацію Міністер-
ства економічного розвитку і торгівлі України (далі — Мінеко-
номрозвитку).

За результатами розгляду Комісія встановила:
у Заяві наведено достатньо інформації, на підставі якої мож-

на вважати, що її подано належним національним товаровироб-
ником;

надані матеріали містять достатньо доказів, відповідно до 
яких можна зробити висновок, що протягом 2014 — 2016 ро-
ків імпорт в Україну кислоти сірчаної та олеуму незалежно від 
країни походження та експорту здійснювався у таких розмірах 
і на таких умовах, що могло мати місце заподіяння значної шко-
ди національному товаровиробнику. 

Комісія дійшла такого висновку на підставі нижчезазначеного.
Заява містить дані щодо обсягів імпорту в Україну товару, 

який є об’єктом розгляду, в абсолютних показниках, а також 
відносно обсягів виробництва та споживання, а саме:

в абсолютних показниках:
- імпорт товару в Україну у 2015 і 2016 роках, порівняно з 

2014 роком, зріс на 87% та 225% відповідно;
у відносних показниках:
частка імпорту у споживанні у 2015 і 2016 роках, порівняно з 

2014 роком, зросла на 80% та 200% відповідно;
частка імпорту у виробництві у 2015 і 2016 роках, порівняно з 

2014 роком, зросла на 100% та 260% відповідно.
Аналіз цінової динаміки свідчить, що протягом досліджува-

ного періоду ціни імпорту були нижчі за ціни Заявника (крім 
2016 року) та собівартість його виробництва.

За таких умов стан Заявника погіршився, що позначилося на 
його соціально-економічних показниках у 2015 і 2016 роках, по-
рівняно з 2014 роком, а саме:

обсяги продажу на внутрішньому ринку України зменшили-
ся на 5% та 8% відповідно; 

обсяги виробництва зменшилися на 5% та 6% відповідно;
завантаження виробничих потужностей скоротилося на 5% 

та 7% відповідно;
продуктивність праці зменшилася на 0,21% та 1,3% відповідно;
зайнятість знизилася на 6% та 8% відповідно;
реалізація товару на внутрішньому ринку протягом періоду 

дослідження була збитковою. 
Ураховуючи вищезазначене та відповідно до стат-

ті 9 Закону, Комісія прийняла рішення від 31.07.2017  
№ СП—377/2017/4411-05 «Про порушення та проведення спе-
ціального розслідування щодо імпорту в Україну кислоти сір-
чаної та олеуму незалежно від країни походження та експор-
ту» (далі — розслідування).

Об’єктом розслідування є товар, що має такий опис: кислота 
сірчана та олеум, що імпортуються в Україну та можуть класи-
фікуватися згідно з УКТЗЕД за кодом 2807 00 00 00.

Проведення розслідування доручено Мінекономрозвитку. 
У разі якщо розслідування стосується інтересів фізичних або 

юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінеко-

номрозвитку інформацію, що може бути корисною для цілей 
проведення розслідування. 

Інформація, що подається Мінекономрозвитку, повинна ба-
зуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи при-
пущеннях. Разом з тим інформація враховується Мінеконом-
розвитку в разі подання її державною мовою України та в стро-
ки, установлені Законом, Комісією чи Мінекономрозвитку. 

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення 
Мінекономрозвитку здійснює реєстрацію заінтересованих сто-
рін розслідування та розглядає вимоги щодо проведення слу-
хань. У запиті про реєстрацію заінтересованої сторони розслі-
дування необхідно вказати: назву, юридичну адресу, номер 
факсу і телефону, адресу електронної пошти організації, пріз-
вище, ім’я та по батькові контактної особи, вид діяльності (ви-
робник, імпортер, експортер тощо).

Протягом 45 днів з дати опублікування цього повідомлення 
Мінекономрозвитку розглядає письмово викладені коментарі 
та інформацію стосовно порушення розслідування. Інформація 
повинна надаватися українською мовою або мовою оригіналу 
та супроводжуватися українським перекладом. У разі якщо ін-
формація носить конфіденційний характер, необхідно підготу-
вати та надіслати до Мінекономрозвитку конфіденційну та не-
конфіденційну версії.

Рішення Комісії від 31.07.2017 № СП—377/2017/4411-05 на-
бирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Контактна інформація
Контактний телефон: 596-68-04.
Е-mail: tradedefence@me.gov.ua.
Адреса Мінекономрозвитку: 01008, м. Київ-8, вул. М. Гру-

шевського, 12/2. 
Контакти вхідної кореспонденції: 
тел. 253-93-94, 253-74-69, 253-63-71, 
факс: 226-31-81, e-mail: meconomy@me.gov.ua.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі



10 серпня 2017 року, четвер, № 148 www.ukurier.gov.ua 13

оголошення

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

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області 
(суддя Бондаренко В.М.) викликає як відповідачів Радинського Юрія 
Анатолійовича, 12.01.1973 року народження, останнє місце прожи-
вання якого: м. Донецьк, вул. Чернігівська, буд. 2, кв. 44; Ткачову Яну 
Олександрівну, останнє відоме місце проживання якої: Донецька об-
ласть, м. Ясинувата, вул. Октябрська, буд. 163а, кв. 2, по цивільній 
справі № 185/5123/17 за позовом уповноваженої особи Фонду гаран-
тування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерно-
го товариства «Енергобанк» Паламарчука Віталія Віталійовича до Ра-
динського Юрія Анатолійовича, Ткачової Яни Олександрівни про стяг-
нення заборгованості.

Судове засідання призначене на 29 вересня 2017 року на 09.00 
год. за адресою: 51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. 
Дніпровська, 135, каб. № 310.

У разі неявки відповідачів у судове засідання, справа, згідно з ви-
могами ЦПК України, може бути розглянута за їх відсутності.

Суддя В. М. Бондаренко

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя (адреса суду: 
69071, Запорізька обл., м. Запоріжжя,  вул. Чарівна, 117-А) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення за-
боргованості, у судове засідання, яке відбудеться:

28.08.2017 о 09:00 до Соколенко Олександр Володимирович 
(останнє відоме місце реєстрації: 69081, Запорізька обл., м. Запо-
ріжжя, вул. Пілотів, буд. 20) справа № 336/2964/17, суддя Галущен-
ко Ю. А.

04.09.2017 о 12:00 до Кагадій Марина Олександрівна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 69014, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. 
Димитрова, буд. 43, кв. 34) справа № 336/2976/17, суддя Галущен-
ко Ю. А.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлен-
ня про причини неявки справа буде розглянута за його  відсутності 
за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.  З опубліку-
ванням цього оголошення відповідач по справі вважається належ-
ним чином повідомленим про час, день та місце проведення судо-
вого засідання.

Фастівський міськрайонний суд Київської 
області викликає в судове засідання Доро-
фійчук Олександра Сергійовича, проживає 
за адресою: Київська область, м. Фастів, вул. 
Соборна, 67, кв. 24, як відповідача по цивіль-
ній справі за позовом Юшкової Анни Дми-
трівни до Дорофійчук Олександра Сергійови-
ча, третя особа: Орган опіки та піклування ви-
конавчого комітету Фастівської міської ради 
про позбавлення батьківських прав. Справа 
до розгляду у відкритому судовому засіданні 
призначена на 16 серпня 2017 року на 09.00 
год., за адресою: м. Фастів, вул. Івана Ступа-
ка, 25, Київська область (каб. 19).

Суддя Соловей Г.В.

В зв’язку з відсутністю можливості від-

новлення роботи Центрального відділення  

АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» у м. Донецьк, вва-

жати недійсними бланки простих векселів 

АА №№1422814 — 1422850 та чекові книжки 

№ ЛИ№2401251 — 2401750; ЛИ№2402001-

2402250; ЛЗ№ 0156201 — 0156250, які зали-

шились в касі Центрального відділення у м. 

Донецьк.

Оголошення про проведення аукціону №226 з продажу енергоресурсів на базі ПрАТ «УМВБ»
17.08.2017р. о 15-00 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» відбудеться аукціон №226 з продажу енергоресурсів, які підлягають реалізації згідно постанови КМУ №570 від 16.10.14р. 

Обсяги нафти сирої та характеристики позицій запропоновані до продажу:
Поз. Продавець Видобуток Обсяг,  

що міститься 
в одному  
лоті, тонн

К-сть 
лотів, 
оди-
ниць

Стартова ціна 
за 1 тонну, грн.     

(без ПДВ)

Стартова ціна  
за 1 тонну, грн.    

(з ПДВ)

Cтартова вартість 
одного лота, грн.    

(з ПДВ)

Загаль-
ний обсяг, 

тонн

Загальна  
вартість, грн.  

(з ПДВ)
Умови транспортування

1 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 1.300 1 9.571,40 11.485,68 14.931.384,00 1.300,00 14.931.384,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП ЦППН і Г НГВУ  «Полтаванафтогаз» (Ресурс вересня 2017 р.)
2 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 2.800 1 9.571,40 11.485,68 32.159.904,00 2.800,000 32.159.904,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс вересня 2017 р.)
3 ПАТ «Укрнафта» НГВУ “Охтирканафтогаз” 3.000 1 9.571,40 11.485,68 34.457.040,00 3.000,00 34.457.040,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс вересня 2017 р.)
4 ПАТ «Укрнафта» НГВУ “Охтирканафтогаз” 3.000 1 9.571,40 11.485,68 34.457.040,00 3.000,00 34.457.040,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс вересня 2017 р.)
5 ПАТ «Укрнафта» НГВУ “Охтирканафтогаз” 3.000 1 9.571,40 11.485,68 34.457.040,00 3.000,00 34.457.040,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс вересня 2017 р.)
6 ПАТ «Укрнафта» НГВУ “Охтирканафтогаз” 3.000 1 9.571,40 11.485,68 34.457.040,00 3.000,00 34.457.040,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс вересня 2017 р.)
7 ПАТ «Укрнафта» НГВУ “Охтирканафтогаз” 3.000 1 9.571,40 11.485,68 34.457.040,00 3.000,00 34.457.040,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс вересня 2017 р.)
8 ПАТ «Укрнафта» НГВУ “Охтирканафтогаз” 3.000 1 9.571,40 11.485,68 34.457.040,00 3.000,00 34.457.040,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс вересня 2017 р.)
9 ПАТ «Укрнафта» НГВУ “Охтирканафтогаз” 3.000 1 9.571,40 11.485,68 34.457.040,00 3.000,00 34.457.040,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс вересня 2017 р.)

10 ПАТ «Укрнафта» НГВУ “Охтирканафтогаз” 3.000 1 9.571,40 11.485,68 34.457.040,00 3.000,00 34.457.040,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс вересня 2017 р.)
11 ПАТ «Укрнафта» НГВУ “Охтирканафтогаз” 3.380 1 9.571,40 11.485,68 38.821.598,40 3.380,00 38.821.598,40 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс вересня 2017 р.)
12 ПАТ «Укрнафта» НГВУ “Охтирканафтогаз” 2.200 1 9.571,40 11.485,68 25.268.496,00 2.200,00 25.268.496,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс вересня 2017 р.)
13 ПАТ «Укрнафта» НГВУ “Охтирканафтогаз” 2.200 1 9.571,40 11.485,68 25.268.496,00 2.200,00 25.268.496,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс вересня 2017 р.)
14 ПАТ «Укрнафта» НГВУ “Чернігівнафтогаз” 3.000 1 9.571,40 11.485,68 34.457.040,00 3.000,00 34.457.040,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс вересня 2017 р.)
15 ПАТ «Укрнафта» НГВУ “Чернігівнафтогаз” 3.000 1 9.571,40 11.485,68 34.457.040,00 3.000,00 34.457.040,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс вересня 2017 р.)
16 ПАТ «Укрнафта» НГВУ “Чернігівнафтогаз” 3.000 1 9.571,40 11.485,68 34.457.040,00 3.000,00 34.457.040,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс вересня 2017 р.)
17 ПАТ «Укрнафта» НГВУ “Чернігівнафтогаз” 3.500 1 9.571,40 11.485,68 40.199.880,00 3.500,00 40.199.880,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс вересня 2017 р.)
18 ПАТ «Укрнафта» НГВУ ”Бориславнафтогаз“ 3.000 1 9.571,40 11.485,68 34.457.040,00 3.000,00 34.457.040,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ДППН НЗП «Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ «Борис-

лавнафтогаз» (Ресурс вересня 2017 р.)
19 ПАТ «Укрнафта» НГВУ ”Бориславнафтогаз“ 3.000 1 9.571,40 11.485,68 34.457.040,00 3.000,00 34.457.040,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ДППН НЗП «Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ «Борис-

лавнафтогаз» (Ресурс вересня 2017 р.)
20 ПАТ «Укрнафта» НГВУ ”Бориславнафтогаз“ 3.000 1 9.571,40 11.485,68 34.457.040,00 3.000,00 34.457.040,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ДППН НЗП «Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ «Борис-

лавнафтогаз» (Ресурс вересня 2017 р.)
21 ПАТ «Укрнафта» НГВУ ”Бориславнафтогаз“ 1.240 1 9.571,40 11.485,68 14.242.243,20 1.240,00 14.242.243,20 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ДППН НЗП «Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ «Борис-

лавнафтогаз» (Ресурс вересня 2017 р.)
22 ПАТ «Укрнафта» НГВУ ”Долинанафтогаз“ 3.000 1 9.571,40 11.485,68 34.457.040,00 3.000,00 34.457.040,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс вересня 2017 р.)
23 ПАТ «Укрнафта» НГВУ ”Долинанафтогаз“ 3.000 1 9.571,40 11.485,68 34.457.040,00 3.000,00 34.457.040,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс вересня 2017 р.)
24 ПАТ «Укрнафта» НГВУ ”Долинанафтогаз“ 3.000 1 9.571,40 11.485,68 34.457.040,00 3.000,00 34.457.040,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс вересня 2017 р.)
25 ПАТ «Укрнафта» НГВУ ”Долинанафтогаз“ 3.000 1 9.571,40 11.485,68 34.457.040,00 3.000,00 34.457.040,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс вересня 2017 р.)
26 ПАТ «Укрнафта» НГВУ ”Долинанафтогаз“ 3.000 1 9.571,40 11.485,68 34.457.040,00 3.000,00 34.457.040,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс вересня 2017 р.)
27 ПАТ «Укрнафта» НГВУ ”Долинанафтогаз“ 3.000 1 9.571,40 11.485,68 34.457.040,00 3.000,00 34.457.040,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс вересня 2017 р.)
28 ПАТ «Укрнафта» НГВУ ”Долинанафтогаз“ 1.415 1 9.571,40 11.485,68 16.252.237,20 1.415,00 16.252.237,20 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс вересня 2017 р.)
29 ПАТ «Укрнафта» НГВУ ”Надвірнанафтогаз“ 3.000 1 9.571,40 11.485,68 34.457.040,00 3.000,00 34.457.040,00 по трубопроводам:ПАТ «Укрнафта» на ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» знах. ТП ДППН «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 

(Ресурс вересня 2017 р.)
30 ПАТ «Укрнафта» НГВУ ”Надвірнанафтогаз“ 2.400 1 9.571,40 11.485,68 27.565.632,00 2.400,00 27.565.632,00 по трубопроводам:ПАТ «Укрнафта» на ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» знах. ТП ДППН «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 

(Ресурс вересня 2017 р.)
31 ПАТ «Укрнафта» НГВУ ”Бориславнафтогаз“ 3.000 1 9.571,40 11.485,68 34.457.040,00 3.000,00 34.457.040,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знаходиться на ПАТ «Укртатнафта» (Ресурс липня 2017 р.) *
32 ПАТ «Укрнафта» НГВУ ”Бориславнафтогаз“ 3.000 1 9.571,40 11.485,68 34.457.040,00 3.000,00 34.457.040,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знаходиться на ПАТ «Укртатнафта» (Ресурс липня 2017 р.) *
33 ПАТ «Укрнафта» НГВУ ”Бориславнафтогаз“ 3.000 1 9.571,40 11.485,68 34.457.040,00 3.000,00 34.457.040,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знаходиться на ПАТ «Укртатнафта» (Ресурс липня 2017 р.) *
34 ПАТ «Укрнафта» НГВУ ”Бориславнафтогаз“ 3.083,900 1 9.571,40 11.485,68 35.420.688,55 3.083,900 35.420.688,55 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знаходиться на ПАТ «Укртатнафта» (Ресурс липня 2017 р.) *
35 ПАТ «Укрнафта» НГВУ ”Долинанафтогаз“ 3.000 1 9.571,40 11.485,68 34.457.040,00 3.000,00 34.457.040,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знаходиться на ПАТ «Укртатнафта» (Ресурс липня 2017 р.) *
36 ПАТ «Укрнафта» НГВУ ”Долинанафтогаз“ 3.000 1 9.571,40 11.485,68 34.457.040,00 3.000,00 34.457.040,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знаходиться на ПАТ «Укртатнафта» (Ресурс липня 2017 р.) *
37 ПАТ «Укрнафта» НГВУ ”Долинанафтогаз“ 3.000 1 9.571,40 11.485,68 34.457.040,00 3.000,00 34.457.040,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знаходиться на ПАТ «Укртатнафта» (Ресурс липня 2017 р.) *
38 ПАТ «Укрнафта» НГВУ ”Долинанафтогаз“ 3.000 1 9.571,40 11.485,68 34.457.040,00 3.000,00 34.457.040,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знаходиться на ПАТ «Укртатнафта» (Ресурс липня 2017 р.) *
39 ПАТ «Укрнафта» НГВУ ”Долинанафтогаз“ 3.000 1 9.571,40 11.485,68 34.457.040,00 3.000,00 34.457.040,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знаходиться на ПАТ «Укртатнафта» (Ресурс липня 2017 р.) *
40 ПАТ «Укрнафта» НГВУ ”Долинанафтогаз“ 3.000 1 9.571,40 11.485,68 34.457.040,00 3.000,00 34.457.040,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знаходиться на ПАТ «Укртатнафта» (Ресурс липня 2017 р.) *
41 ПАТ «Укрнафта» НГВУ ”Долинанафтогаз“ 2.469,900 1 9.571,40 11.485,68 28.368.481,03 2.469,900 28.368.481,03 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знаходиться на ПАТ «Укртатнафта» (Ресурс липня 2017 р.) *
42 ПАТ «Укрнафта» НГВУ ”Надвірнанафтогаз“ 3.000 1 9.571,40 11.485,68 34.457.040,00 3.000,00 34.457.040,00 по трубопроводам:ПАТ «Укрнафта» на ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» знаходиться на ПАТ «Укртатнафта»  

(Ресурс липня 2017 р.) *
43 ПАТ «Укрнафта» НГВУ ”Надвірнанафтогаз“ 2.550 1 9.571,40 11.485,68 29.288.484,00 2.550,00 29.288.484,00 по трубопроводам:ПАТ «Укрнафта» на ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» знаходиться на ПАТ «Укртатнафта»  

(Ресурс липня 2017 р.) *
44 ПАТ «Укрнафта» СП «УкрКАРПАТОЙЛ ЛТД» 

НГВУ ”Надвірнанафтогаз“
4.200 1 9.571,40 11.485,68 48.239.856,00 4.200,000 48.239.856,00 по трубопроводам:ПАТ «Укрнафта» на ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» знах. ТП ДППН «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 

(Ресурс серпня 2017р.)
45 ПАТ «Укрнафта» СП «УкрКАРПАТОЙЛ ЛТД» 

НГВУ ”Надвірнанафтогаз“
4.200 1 9.571,40 11.485,68 48.239.856,00 4.200,00 48.239.856,00 по трубопроводам:ПАТ «Укрнафта» на ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» знах. ТП ДППН «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 

(Ресурс вересня 2017р.)
46 ПАТ «Укрнафта» СП «Бориславська нафтова 

компанія» НГВУ ”Борислав-
нафтогаз“

1.200 1 9.571,40 11.485,68 13.782.816,00 1.200,00 13.782.816,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знаходиться  на ПАТ НПК «Галичина» (Ресурс липня-серпня 
2017р.) *

47 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 
Спільна дяльність № 5/56

850 1 9.571,40 11.485,68 9.762.828,00 850,00 9.762.828,00 по трубопроводам:філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП ЦППН і Г НГВУ «Полтаванафтогаз» (Ресурс серпня-вересня 
2017р.)

48 ПАТ «Укрнафта» НГВУ “Чернігівнафтогаз” 
Спільна дяльність № 35/21

5.300 1 9.571,40 11.485,68 60.874.104,00 5.300,000 60.874.104,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс серпня-верес-
ня 2017р.)

49 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чер-
нігівнафтогаз» спільна діяль-

ність за Договором №35/4

10.000 1 9.571,40 11.485,68 114.856.800,00 10.000,00 114.856.800,00 По трубопроводу ПАТ «УН» з подальшим відвантаженням по залізниці зі ст.Прилуки (Ресурс вересня 2017 p.)

50 ПрАТ «Галс-К» Угода про 
спільну діяльність

500 1 9.571,40 11.485,68 5.742.840,00 500,00 5.742.840,00 По трубопроводу ПАТ «УТН» (Ресурс вересня 2017 p.)

                                                                                                            Загальний обсяг, тонн: 147.788,800
                                                                                             Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 1.697.454.864,384

ПАТ «Укрнафта» (Ресурс ве-
ресня 2017р.; серпня - верес-

ня 2017р.)

1) Продавець проводить продаж нафти  на умовах EXW-товарний парк НГВУ, ГПЗ.    
2) Транспортування нафти магістральними трубопроводами  ПАТ «Укртранснафта» забезпечує покупець за окремими договорами укла-
деними Покупцем з транспортними (транспортно-експедиційними) організаціями.

ПАТ «Укрнафта» (Ресурс лип-
ня 2017р.)

1) Продавець проводить продаж нафти на умовах DDP-ПАТ «Укртатнафта” (м.Кременчук, вул.Свіштовська, 3).  
2) Транспортування нафти магістральними трубопроводами  ПАТ «Укртранснафта» забезпечує покупець за окре-
мими договорами укладеними Покупцем з транспортними (транспортно-експедиційними) організаціями.                                                                                                                                   
* 3) Покупець відшкодовує всі витрати Продавця, пов’язані з транспортуванням нафти.

СП «УкрКАРПАТОЙЛ ЛТД» Транспортування нафти забезпечує покупець.
СП «Бориславська нафтова 

компанія»
* Покупець відшкодовує всі витрати Продавця, пов’язані з транспортуванням нафти.

ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чер-
нігівнафтогаз»            спіль-

на діяльність за Догово-
ром №35/4

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

ПрАТ «Галс-К» Угода про 
спільну діяльність

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

Обсяги газового конденсату та характеристики позицій запропоновані до продажу:

Поз. Продавець Видобуток 
Обсяг, що 

міститься в 
одному ло-

ті, тонн

К-сть 
лотів, 
оди-
ниць

Стартова ціна за 
1 тонну, грн. (без 

ПДВ)

Стартова ціна за 1 
тонну, грн.     

(з ПДВ)

Cтартова вартість 
одного лота, грн    

(з ПДВ)

Загаль-
ний обсяг, 

тонн

Загальна вар-
тість, грн. 
(з ПДВ)

Умови транспортування

1 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 550 1 10.344,95 12.413,94 6.827.667,00 550,00 6.827.667,00 по трубопроводу:філії «ПМН» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах.ТП ЦППН і Г НГВУ 

 «Полтаванафтогаз» (Ресурс вересня  2017р.)
Загальний обсяг, тонн: 550

Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 6.827.667,00

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 аукцоні та перелік документів, що додаються до них, розмір гарантійного внеску та порядок його сплати визначено в Регламенті організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобудку і скрапленого газу на 
ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа», що затверджений протоколом  Аукціонного комітету з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу №2 від 19.11.2014р., ознайомитись з яким можна на офіційному веб-сайті біржі: www.uicegroup.com. Кінцевий 
термін подання заявок: до 18:00 16.08.2017р., за адресою: м.Київ, вул.Межигірська, 1. Довідки за телефоном: (044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк, вул. 
Дружби, 4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Правекс банк» до 
Матейко Ольги Вікторівни, Скурудіна Сергія Андрійовича, Матейко Олени Пе-
трівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач Матейко Ольга Вікторівна (зареєстрована за адресою: 85281, 
Донецька область, м. Дзержинськ. смт Кірове, вул. Миру, буд. 66) виклика-
ється на 15 серпня 2017 року на 13.30 годин до каб. № 9 для участі у розгля-
ді справи по суті.

Відповідач Скурудін Сергій Андрійович (зареєстрований за адресою: 
84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул. Чайковського, буд. 93, кв. 68) 
викликається на 15 серпня 2017 року на 13.30 годин до каб. № 9 для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідач Матейко Олена Петрівна (зареєстрована за адресою: 86133, 
Донецька область, м. Макіївка, кв. Хімік, буд. 15а, кв. 4) викликається на 15 
серпня 2017 року на 13.30 годин до каб. № 9 для участі у розгляді справи 
по суті.

Відповідач, зареєстроване місце проживання (перебування), місцезнахо-
дження чи місце роботи якого невідоме, викликається в суд через оголошен-
ня у пресі. З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається 
повідомленим про час і місце розгляду справи.

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

Суддя М. М. Скиба

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області 
(84100 м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходиться криміналь-
не провадження № 42016050000000317 (номер справи 1-кп/243/444/2017) 
за обвинуваченням Трубіцина Павла Григоровича у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч.І КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Мірошничен-
ко Л.Є. викликає обвинуваченого Трубіцина Павла Григоровича, 27.08.1972 
року народження, який проживає за адресою: Донецька область, м. Горлів-
ка. вул. Матросова. буд. № 108., кв. № 61, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 17 серпня 2017 року о 08 годині 45 хвилин, у залі судового за-
сідання № 7.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою, не прибуде за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вживає заходів до за-
безпечення його прибуття до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошово-
го стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Суддя  Мірошниченко Л.Є.

В провадженні Жовтневого районного суду  

м. Маріуполя Донецької області (87500, м. Маріу-

поль, пр. Металургів, 31) знаходиться криміналь-

не провадження за обвинуваченням Пилипенка 

Анатолія Миколайовича у вчинені кримінально-

го правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 

КК України.

Обвинувачений Пилипенко Анатолій Мико-

лайович, 18.05.1988 року народження, що про-

живає за адресою: Україна, Донецька область,  

м. Покровськ (Красноармійськ), мкр-н Лазурний, 

75/33, індекс 85300 викликається для участі у роз-

гляді справи, що відбудеться 21 серпня 2017 ро-

ку о 15.30 годині в приміщенні суду за адресою: 

Донецька область, м. Маріуполь, пр-т Металургів, 

31, каб. 19, 25.

Суддя О.Г. Васильченко

Арцизький районний суд Одеської 
області викликає Грозова Євгена Зіно-
війовича (зареєстрованого за адресою: 
вул. Дзержинського, буд. 15, кв. 31,  
м. Арциз, Одеської області), як відпові-
дача по цивільній справі № 492/389/17 
за позовом Бондаренко Вікторії Мико-
лаївни до Грозова Євгена Зіновійовича, 
за участю третіх осіб: органу опіки та пі-
клування Арцизької районної державної 
адміністрації Одеської області про по-
збавлення батьківських прав. Розгляд 
справи призначено на 18.08.2017 року о 
13.00 годин у залі № 2 Арцизького ра-
йонного суду Одеської області за адре-
сою: вул. Соборна, буд, № 29, м. Арциз 
Одеської області, суддя Крутова О.М., 
тел./факс: (04845) 3-62-30, 3-14-38.

У разі неявки відповідача у судове 
засідання, або неповідомлення про при-
чину його неявки, справа буде розгля-
нута у його відсутність за наявними у 
справі матеріалами.

Суддя О.М. Крутова
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оголошення

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

Артемівський міськрайонний суд До-
нецької обл. (адреса суду: 84511, Доне-
цька обл., м. Артемівськ, вул. Артема, 5) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
Приватбанк, про стягнення заборгованос-
ті, у судове засідання, яке відбудеться:

14.08.2017 о 08:30 до Бондаренко Вла-
дислав Вікторович (останнє відоме місце 
реєстрації: 84526, Донецька обл., Бахмут-
ський р-н, с. Різниківка, вул. Леніна, буд. 
107) справа № 219/905/17, суддя Бреж-
нев О. А.

29.08.2017 о 09:40 до Кукса Олег Ста-
ніславович (останнє відоме місце реє-
страції: 84500, Донецька обл., м. Бахмут, 
вул. Чайковського, буд. 24, кв. 69) справа 
№ 219/5617/17, суддя Харченко О. П.

29.08.2017 о 09:20 до Букіна Вікто-
рія Юріївна (останнє відоме місце реє-
страції: 84500, Донецька обл., м. Бахмут, 
вул. Ювілейна, буд. 83, кв. 25) справа  
№ 219/5616/17, суддя Харченко О. П.

29.08.2017 о 09:30 до Уваров Валерій 
Олегович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. 
Леваневського, буд. 113, кв. 38) справа  
№ 219/5557/17, суддя Харченко О. П.

У разі неявки відповідача у призначе-
ний час або неповідомлення про причи-
ни неявки справа буде розглянута за його  
відсутності за наявними доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення 
відповідач по справі вважається належ-
ним чином повідомленим про час, день 
та місце проведення судового засідання.

Оболонський районний суд м. Києва викли-
кає в судове засідання Павленко Яніну Петрів-
ну, 19.02.1976 р.н., на 10 год. 00 хв. 08 вересня 
2017 p., у кримінальному провадженні по обви-
нуваченню Павленко Яніни Петрівни у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Місцезнаходження суду: м. Київ, вул. М. 
Тимо шенка, 2-Є, суддя Дев’ятко В.В.

Поважні причини неприбуття особи на ви-
клик суду згідно статті 138 КПК України:

1) затримання, тримання під вартою або від-
бування покарання;

2) обмеження свободи пересування внаслі-
док дії закону або судового рішення;

3) обставини непереборної сили (епідемії, 
військові події, стихійні лиха або інші подібні 
обставини);

4) відсутність особи у місці проживання про-
тягом тривалого часу внаслідок відрядження, 
подорожі тощо;

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

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи ін-
ших близьких осіб або серйозна загроза їхньо-
му життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про ви-
клик;

8) інші обставини, які об’єктивно унеможлив-
люють з’явлення особи на виклик.

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідо-
мити про неможливість з’явлення до суду.

Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвину-

ваченого, свідка, потерпілого, цивільного  від-
повідача передбачені статтею 139 КПК України, 
а також наслідки неприбуття обвинуваченого 
передбачені статтею 323 КПК України, прокуро-
ра та захисника - статтею 324 КПК України, по-
терпілого - статтею 325 КПК України, цивільного 
позивача, цивільного відповідача та їх представ-
ників - статтею 326 КПК України, свідка, спеці-
аліста, перекладача, представника уповноваже-
ного органу з питань пробації і експерта - стат-
тею 327 КПК України.

У разі неявки обвинуваченої до суду кримі-
нальне провадження може здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченої в порядку спеціаль-
ного судового провадження.

Головуючий суддя В.В. Дев’ятко

Оболонський районний суд м. Києва викли-
кає в судове засідання Януковича Віктора Федоро-
вича, 09.07.1950 р.н., на 14 год. 00 хв. 15 серпня  
2017 p., на 10 год. 00 хв. 17 серпня 2017 p., 23 серп-
ня 2017 p., 31 серпня 2017 p., у кримінальному про-
вадженні по обвинуваченню Януковича Віктора Фе-
доровича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 
27, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 
КК України.

Місцезнаходження суду: м. Київ, вул. М. Тимо-
шенка, 2-Є, суддя Дев’ятко В. В.

Поважні причини неприбуття особи на виклик 
суду згідно статті 138 КПК України:

1) затримання, тримання під вартою або відбу-
вання покарання;

2) обмеження свободи пересування внаслідок 
дії закону або судового рішення;

3) обставини непереборної сили (епідемії, вій-
ськові події, стихійні лиха або інші подібні обста-
вини);

4) відсутність особи у місці проживання протя-
гом тривалого часу внаслідок відрядження, подо-
рожі тощо;

5) тяжка хвороба або перебування в закладі охо-
рони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітніс-
тю 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 унеможливлю-

ють з’явлення особи на виклик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідоми-

ти про неможливість з’явлення до суду.
Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинува-

ченого, свідка, потерпілого, цивільного відповіда-
ча передбачені статтею 139 КПК України, а також 
наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені 
статтею 323 КПК України, прокурора та захисника 
- статтею 324 КПК України, потерпілого - статтею 
325 КПК України, цивільного позивача, цивільного 
відповідача та їх представників - статтею 326 КПК 
України, свідка, спеціаліста, перекладача, представ-
ника уповноваженого органу з питань пробації і 
експерта - статтею 327 КПК України.

Одночасно повідомляємо, що стороні захис-
ту надано програмну можливість для участі Януко-
вича В.Ф. в судовому засіданні в режимі відеокон-
ференції.

Головуючий суддя В.В Дев’ятко

У провадженні Слов’янського міськра-
йонного суду Донецької області (84100, м. 
Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 
2) знаходиться кримінальне проваджен-
ня № 22015050000000170 (номер спра-
ви 1-кп/243/106/2017) за обвинуваченням 
Бережного Олександра Олександровича у 
вчиненні кримінального правопорушення 
передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачений Бережний Олександр 
Олександрович, 05.04.1994 року наро-
дження, який зареєстрований за адре-
сою: Донецька область, м. Бахмут, вул. 
Червоноармійська, 42/25, викликається 
на 13 год. 15 хв. 14 серпня 2017 року до 
Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області (84100, м. Слов’янськ, вул. 
Добровольського, 2) в зал № 7 для участі 
у судовому засіданні.

У випадку неприбуття обвинувачений 
повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у йо-
го відсутність.

Суддя Мірошниченко Л.Є.

У провадженні Слов’янського міськрайонно-
го суду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, буд. 2) знаходиться кримі-
нальне провадження № 2201080000000022 (номер 
справи 1-кп/243/339/2017) за обвинуваченням Бо-
роніна Юрія Юрійовича у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Мірошниченко Л.Є. викликає: обвину-
ваченого Бороніна Юрія Юрійовича, 14.10.1980 ро-
ку народження, який зареєстрований за адресою: 
Запорізька область, смт Новомиколаївка, вул. Про-
летарська, буд. 7 у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 15 серпня 2017 року о 09 годині 15 хви-
лин у залі судового засідання № 7.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано 
запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибуде за викликом у судове засідання, суд від-
кладає судовий розгляд, призначає дату нового за-
сідання і вживає заходів до забезпечення його при-
буття до суду. Суд також має право постановити 
ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу 
про накладення на нього грошового стягнення в по-
рядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК Укра-
їни та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя Л.Є. Мірошниченко
Артемівський міськрайонний суд Доне-

цької області (84500, м. Бахмут, вул. Ми-
ру, 5) розглядає цивільну справу за позо-
вом Дуданової Ольги Геннадіївни до Ду-
данова Олександра Володимировича про 
позбавлення батьківських прав.

Відповідач по справі 2/219/3082/2017 
Дуданов Олександр Володимирович 
(останнє відоме місце реєстрації за адре-
сою: 84545, Донецька область, Бахмут-
ський р-н, м. Соледар, вул. Преображен-
ська, буд., 22. кв. 28).

Відповідач викликається на 16 серпня 
2017 року на 10.00 годину до суду, каб. 
204, для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У 
випадку неприбуття відповідач повинний 
повідомити суд про причину неявки, інак-
ше справа буде розглянута за його відсут-
ності.

Суддя Медінцева Н.М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
повідомляє, що за адресою: Донецька область, м. Бах-
мут, вул. Миру, 5, каб. 204 14 серпня 2017 року о 16.00 
годині відбудеться підготовче судове засідання у кри-
мінальному провадженні за обвинуваченням Гнесь Ро-
мана Анатолійовича, Штепи Олександра Сергійовича, 
Полякова Євгена Олександровича, Харитоненка Ана-
толія Олександровича, у вчинені кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. В 
підготовче судове засідання викликаються обвинуваче-
ні: Гнесь Роман Анатолійович (зареєстрований за адре-
сою: Донецька обл., м. Бахмут, вул. Коцюбинського, 
7. Останнє відоме фактичне місце проживання: Доне-
цька обл., м. Бахмут, вул. Ювілейна 28/45), Штепа Олек-
сандр Сергійович (зареєстрований за адресою: Доне-
цька обл., м. Бахмут, вул. Загородня, 87; останнє відо-
ме фактичне місце проживання: Донецька обл., м. Бах-
мут, вул. Ювілейна 38/17), Поляков Євген Олександро-
вич (зареєстрований та фактично проживає за адре-
сою: Донецька обл., м. Бахмут, вул. Ювілейна 46/44), 
Харитоненко Анатолій Олександрович (зареєстрований 
за адресою: Донецька обл., м. Бахмут, 1-й пров. Пушкі-
на 1; останнє відоме фактично місце проживання: До-
нецька обл., м. Бахмут, вул. Красноармійська 38/19). 
В разі неможливості з’явитись до суду просимо пові-
домити про причини неможливості прибуття в судо-
ве засідання. Справу розглядає колегія суддів у скла-
ді головуючого судді Медінцевої Н. М., членів колегії  
Лючик О. В., Дубовик Р. Є.

Костянтинівський міськрайонний суд До-
нецької області (85104, м. Костянтинівка, 
Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) роз-
глядає цивільну справу за позовом Жабко 
Олександра Юрійовича до Фесенка Олексан-
дра Олександровича, Приморського відділу 
державної виконавчої служби міста Маріу-
поль Головного територіального управлін-
ня юстиції в Донецькій області про визнання 
права власності на нерухоме майно за раху-
нок погашення заборгованості. Відповідач у 
справі Фесенко Олександр Олександрович, 
18.08.1958 р.н., зареєстрований за адресою: 
Донецька область, м. Ясинувата, вул. Шкіль-
на, 4., викликається до суду на 16 серпня 
2017 року о 09 годині 00 хвилин, каб. № 14, 
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачеві пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття відповідач повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа 
буде розглянута за його відсутності.

Суддя О.В. Бєлостоцька

Дзержинський міський суд Донецької облас-
ті (розташований за адресою 85200, м. Торецьк, 
вул. Дружби, 4) розглядає кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Пугач Марини Ми-
хайлівни, 24.10.1985 року народження у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Обвинувачена Пугач М.М. (зареєстрована: 
м. Донецьк, вул. Брюсова, 61), викликається на 
15.08.2017 року на 10.00 год. до суду, каб. № 8, 
для участі у розгляді справи по суті.

Судовий розгляд у кримінальному прова-
дженні може здійснюватися за відсутності об-
винуваченого (in absentia), який переховується 
від органів слідства та суду з метою ухилення 
від кримінальної відповідальності (спеціальне 
судове провадження) та оголошений у міждер-
жавний та/або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про ви-
клик у засобах масової інформації загальнодер-
жавної сфери розповсюдження обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з її 
змістом.

Суддя Г.В. Ткач

Добропільський міськрайонний суд До-
нецької області (85004, м. Добропілля, До-
нецької області, вул. Банкова, буд. 39а) роз-
глядає цивільну справу за позовною заявою 
Кужмарскіса Олександра Степановича, в ін-
тересах якого діє Конуп Ігор Миколайович, 
до Кужмарскіс Наталі Олександрівни про ро-
зірвання шлюбу.

Відповідач Кужмарскіс Наталя Олексан-
дрівна (остання відома адреса: Донецька 
обл., м. Харцизьк, вул. Чехова, буд. 10), ви-
кликається на 08 год. 30 хв. 16 серпня 2017 
року до Добропільського міськрайонного су-
ду, кабінет № 2, для участі у розгляді справи. 
До розгляду справи пропонується надати су-
ду письмові пояснення та заперечення, а та-
кож усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засі-
дання відповідача, необхідно повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута у його відсутність на підставі наявних 
у ній даних чи доказів.

Суддя Мацишин Л.С.

Добропільський міськрайонний суд Доне-
цької області (85004, м. Добропілля, Донецької 
області, вул. Банкова, буд. 39а) розглядає ци-
вільну справу за позовною заявою Демченко 
Ірини Юріївни до Муратова Володимира Олек-
сандровича, третя особа: Орган опіки та піклу-
вання Добропільської міської ради Донецької 
області, про видачу дозволу на виїзд за межі 
України без згоди та супроводу батька.

Відповідач Муратов Володимир Олександро-
вич (остання відома адреса: м. Донецьк, вул. 
Річна, буд. 54, кв. 2 ), викликається на 08 год. 
20 хв. 16 серпня 2017 року до Добропільсько-
го міськрайонного суду, кабінет № 2, для учас-
ті у розгляді справи. До розгляду справи пропо-
нується надати суду письмові пояснення та за-
перечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання 
відповідача, необхідно повідомити суд про при-
чини неявки, інакше справа буде розглянута у 
його відсутності на підставі наявних у ній даних 
чи доказів.

Суддя Мацишин Л.С.

Добропільський міськрайонний суд Донецької 
області (85004, м. Добропілля, Донецької облас-
ті, вул. Банкова, 39а) розглядає цивільну справу  
№ 227/2014/17 за позовом Добропільської міської 
ради до Тучак Рити Миколаївни (відповідач 1), Ту-
чак Миколи Івановича (відповідач 2), Тучак Іллі Ми-
колайовича (відповідач 3), Тучак Івана Миколайо-
вича (відповідач 4), Рябухи Миколи Юрійовича (від-
повідач 5 ) про визнання особи такою, що втрати-
ла право користування житловим приміщення, за-
інтересована особа - ОСББ «Ромашка».

Викликаються на 15 серпня 2017 року на 14.30 
годину до Добропільського міськрайонного суду, 
кабінет № 3, для участі у розгляді справи відпові-
дачі:

Тучак Рита Миколаївна, 04.08.1964 року наро-
дження, Тучак Микола Іванович, 1974 року наро-
дження, Тучак Іван Миколайович, 1996 року наро-
дження, Тучак Ілля Миколайович, 1998 року наро-
дження, Рябуха Микола Юрійович, 1986 року наро-
дження.

Відповідачам пропонується подати письмові по-
яснення по суті позову та за наявністю заперечення 
проти позову та докази. У випадку неприбуття, по-
винні повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута у їх відсутність.

Суддя Кошля А.О.
Костянтинівський міськрайонний суд До-

нецької області (85110, м. Костянтинівка До-
нецької обл., пр. Ломоносова, 157) розгля-
дає цивільну справу № 233/3004/17 за позо-
вом Державної іпотечної установи до Саакян 
Антона Володимировича, Саакян Олени Ва-
силівни про стягнення заборгованості за до-
говором про іпотечний кредит.

Відповідачі у справі Саакян Антон Володи-
мирович, 12.11.1979 р.н., останнє відоме міс-
це реєстрації (проживання) якого: м. Макіїв-
ка, Донецької області, вул. Леніна, буд. 67/20, 
кв. 30, Саакян Олена Василівна, 11.11.1983 
р.н., останнє відоме місце реєстрації (прожи-
вання) якої: м. Донецьк, вул. Купріна, корп. 
21, кв.18, викликаються до суду на 17 серпня 
2017 року о 08.20 годині, каб. № 15, для учас-
ті у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття відповідачі повинні повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа 
буде розглянута за їх відсутності.

Суддя О.С. Малінов

Білокуракинський районний суд Луганської 
області викликає в судове засідання відпові-
дачів по справі № 409/1256/17 за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства «Держав-
ний ощадний банк України» в особі філії Луган-
ського обласного управління AT «Ощадбанк» до 
Кряковцевої Тетяни Володимирівни, Кряковце-
ва Дмитра Миколайовича про стягнення забор-
гованості за договором про іпотечний кредит.

Судове засідання відбудеться 06.11.2017 ро-
ку о 10.00 год. (резервна дата на 09.11.2017 ро-
ку на 10.00 год.) в залі суду за адресою: Луган-
ська область, смт Білокуракине, пл. Шевчен-
ка, 2.

Викликаються як відповідачі: Кряковцева 
Тетяна Володимирівна, адреса: Луганська об-
ласть, м. Луганськ, вул. Совєтська, буд. 11, кв. 
57; Кряковцев Дмитро Миколайович, адреса: 
Луганська область, м. Луганськ, вул. Піщана, 
буд. 24.

У випадку неявки, відповідачів справу буде 
розглянуто за їх відсутності за наявними дока-
зами.

Суддя Третяк О.Г.

Крижанівська Любов Олександрівна, 
20.01.1968 року народження, останнє місце 
проживання чи мешкання: 51900, Дніпропе-
тровська область, місто Кам’янське, вул. Інтер-
націоналістів, будинок 11-А, квартира 98, ви-
кликається у відкрите судове засідання як від-
повідачка на 11.00 годину 18 серпня 2017 року 
у цивільній справі за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «УкрСиббанк» до Федосюк 
Оксани Віталіївни, Крижанівської Любові Олек-
сандрівни про стягнення суми заборгованості за 
кредитним договором, процентів нарахованих 
за користування кредитом та пені.

Відкрите судове засідання у цивільній спра-
ві відбудеться під головуванням судді Решет-
ник Т.О. в приміщенні Дніпровського районного 
суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської 
області за адресою: м. Кам’янське, вул. Тритуз-
на, 166, 1 поверх, кабінет № 1. На підставі ч. 9 
ст. 74 ЦПК України після опублікування оголо-
шення в пресі відповідачка Крижанівська Лю-
бов Олександрівна вважається повідомленим 
про час і місце розгляду справи.

У разі неявки відповідачки, справу буде роз-
глянуто за її відсутності.

Костянтинівський міськрайонний суд 
Донецької області (85110, м. Костянтинів-
ка, Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) 
розглядає цивільну справу № 233/1247/17 
за позовом Товариства з обмеженою від-
повідальністю «Фінансова компанія «До-
віра та Гарантія» до Соломахи Наталі Пав-
лівни про звернення стягнення на пред-
мет іпотеки.

Відповідачка у справі Соломаха Ната-
ля Павлівна, 13.09.1967 р.н., останнє ві-
доме місце реєстрації (проживання) якої: 
м. Донецьк, вул. Благовещенська, буд. 19, 
кв. 79, викликається до суду на 17 серпня 
2017 року о 08.30 годині, каб. № 15, для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття відповідач повинен по-
відомити суд про причини неявки, інак-
ше справа буде розглянута за його від-
сутності.

Суддя О.С. Малінов

Переяслав-Хмельницький міськрайонний 
суд Київської області викликає як відповіда-
ча Романко Любов Іванівну (останнє відоме 
суду місце проживання: вул. Центральна (Ле-
ніна), 24, с. Горбані, Переяслав-Хмельниць-
кого району, Київської області) в судове за-
сідання по цивільній справі за позовом Ро-
манка Володимира Григоровича до Романко 
Любові Іванівни про усунення перешкод в ко-
ристуванні власністю шляхом визнання осо-
би такою, що втратила право користування 
житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 20 жовтня 
2017 року о 08 год. 30 хв. в приміщенні Пе-
реяслав-Хмельницького міськрайонного су-
ду Київської області за адресою: Київська об-
ласть, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Бог-
дана Хмельницького, 65.

У разі неявки відповідача в судове засідан-
ня справу буде розглянуто за її відсутності на 
підставі наявних у справі доказів.

Суддя Я.І. Керекеза
Селидівський міський суд Донецької області 

(85400, м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає 
цивільну справу № 242/1887/17, 2/242/948/17 за 
позовом ПАТ «Універсал Банк» до Тарасова Ан-
дрія Васильовича, Тарасової Галини Миколаїв-
ни (останнє місце мешкання відповідачів: м. До-
нецьк, вул. Постишева, 21, кв. 1), Тарасова Ар-
тема Андрійовича (останнє місце мешкання від-
повідача: м. Донецьк, вул. Івана Ткаченка, 157, 
кв. 42) про стягнення заборгованості. Відповіда-
чі Тарасов А. В., Тарасова Г.М., Тарасов А.А. ви-
кликаються на 29 серпня 2017 р. о 16.00 год. до 
суду, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття відповідачів до суду вони повинні по-
відомити суд про причини неявки, інакше спра-
ва буде розглянута у їх відсутність.

З опублікуванням оголошення про виклик, 
відповідачі вважаються повідомленими про да-
ту, час і місце розгляду справи, і у разі неявки 
до суду, справа може бути розглянута за їх від-
сутності.

Суддя Капітонов В.І.

Апеляційний суд Тернопільської облас-
ті викликає обвинуваченого Замуруєва Ві-
талія Валентиновича, 11.01.1975 року на-
родження (останні відомі місця прожи-
вання: м. Алчевськ, вул. Переяславська, 
44, Луганська область та м. Алчевськ, 
вул. Коцюбинського, 6/65) у вчиненні 
кримінального правопорушень, передба-
чених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-5 КК Укра-
їни у судове засідання, яке відбудеться 23 
серпня 2017 року о 10 год. 00 хв. в примі-
щенні суду за адресою: вулиця Князя Ост-
розького, 14-А, Тернопіль, Тернопільська 
область, під головуванням судді Тихої І.М.

При собі необхідно мати паспорт або 
документ, який посвідчує особу.

У разі неявки обвинуваченого до суду, 
оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Лисичанський міський суд Луганської 
області розглядає кримінальну справу  
№ 419/2180/17 1-кп/415/580/17 за обвинува-
ченням Лук’янова Сергія Вікторовича у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передба-
чених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 3 ст. 258 КК України.

Підготовчий розгляд даного кримінального 
провадження здійснюється в порядку спеці-
ального судового провадження за відсутнос-
ті обвинуваченого.

На підставі ст. ст. 297-5, 323 КПК України 
Лисичанський міський суд Луганської облас-
ті викликає обвинуваченого Лук’янова Сергія 
Вікторовича, 01.06.1969 р.н., який зареєстро-
ваний у м. Дебальцеве Донецької області, по 
вул. Пушкіна, 9, кв. 38, на 14.08.2017 о 10 год. 
00 хв., для участі у судовому засіданні, яке від-
будеться у приміщенні Лисичанського місько-
го суду Луганської області, по вул. Штейгер-
ська, 38, каб. 3.

Кримінальне провадження розглядається 
колегією суддів у складі: головуючого судді 
Шевченко О. В., судді Калмикова Ю.О., судді 
Фастовець В.М.

Мелітопольський міськрайонний суд За-
порізької області повідомляє як відповіда-
чів Конєву Олену Юріївну, Конєва Сергія 
Олександровича та Конєву Ганну Григорівну, 
останнє відоме місце проживання яких: За-
порізька область, м. Мелітополь, вул. Універ-
ситетська, буд. 16, кв. 2. про те, що 22 серпня 
2017 року о 09.00 годин в приміщенні Мелі-
топольського міськрайонного суду Запорізь-
кої області за адресою: м. Мелітополь, вул. 
Шмідта, 11, буде слухатися цивільна справа 
за позовом Малєвої Світлани Володимирів-
ни до Конєвої Олени Юріївни, Конєва Сергія 
Олександровича та Конєвої Ганни Григорівни 
про визнання осіб такими, що втратили пра-
во користування жилим приміщенням.

З опублікуванням оголошення про ви-
клик, відповідачі по даній справі Конєва Оле-
на Юріївна, Конєв Сергій Олександрович та 
Конєва Ганна Григорівна вважаються повідо-
мленими про час та місце розгляду справи і 
у випадку їх неявки справа підлягає розгляду 
за їх відсутності.

Суддя І.В. Урупа

Богуславський районний суд Київської обл. 
(адреса суду: 09700, Київська обл., м. Богуслав, 
вул. Франка, 29-а) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення за-
боргованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся:

14.08.2017 р. о 12.20 год. до Гаман Воло-
димир Володимирович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 09730, Київська обл., Богуслав-
ський р-н, с. Ісайки, вул. Івківці, буд. 29) справа  
№ 358/884/17, суддя Корбут В.М.

14.08.2017 р. о 12.40 год. до Момотенко 
Дмитро Дмитрович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 09730, Київська обл., Богуславський 
р-н, с. Ісайки, вул. Крута Гора, буд. 4) справа  
№ 358/887/17, суддя Корбут В.М.

У разі неявки відповідача у призначений час 
або неповідомлення про причини неявки спра-
ва буде розглянута за його відсутності за наяв-
ними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відпові-
дач по справі вважається належним чином пові-
домленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.
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Бершадський районний суд Вінницької області ви-
кликає в судове засідання як відповідачів Тіназову 
Катерину Володимирівну (останнє відоме місце про-
живання: с. Устя, вул. Перемоги, 86, Бершадського 
району, Вінницької області), Голбан Лілію Миколаїв-
ну (останнє відоме місце проживання: с. Устя, вул. 
Перемоги, 86, Бершадського району, Вінницької об-
ласті), Куцій Альбіну Богданівну (останнє відоме міс-
це проживання: с. Устя, вул. Перемоги, 86, Бершад-
ського району, Вінницької області), Могила Ірину Ві-
кторівну (останнє відоме місце проживання: с. Устя, 
вул. Перемоги, 86, Бершадського району, Вінницької 
області), по цивільній справі № 126/1499/17-ц за по-
зовом Поліщук Олени Григорівни до Тіназової Кате-
рини Володимирівни, Голбан Лілії Миколаївни, Куцій 
Альбіни Богданівни, Могила Ірини Вікторівни, третя 
особа, яка не заявляє самостійних вимог, Устянська 
сільська рада, про визнання осіб такими, що втрати-
ли право користування житловим приміщенням.

Розгляд справи відбудеться в приміщенні Бер-
шадського районного суду Вінницької області (вул. 
Шевченка, 4, м. Бершадь, Вінницька обл.) о 09.00 го-
дині 20.09.2017 року.

У разі неявки сторони справа буде розглянута за 
відсутності відповідача за наявних у справі доказів.

Суддя Губко В.І.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85104, м. Костянтинівка, Донецької обл., пр. Ломоносова, 
157) розглядає цивільну справу за позовом Кундель Оксани 
Олександрівни до Іскандерова Гафура Інтігам огли про стяг-
нення аліментів на утримання дитини. Відповідач у справі Іс-
кандеров Гафур Інтігам огли, 09.07.1969 р.н., останнє відо-
ме місце проживання: Донецька область, м. Костянтинівка, 
вул. Торецька, 294, кв. 36, викликається до суду на 15 серп-
ня 2017 року о 13 годині 30 хвилин, каб. № 14, для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідачеві пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута за його відсутності.

Суддя О.В. Бєлостоцька

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Ми-
ру, 5) розглядає цивільну справу за позовом Бахмут-
ське ОУПФУ до Ноженко Лідії  Іванівни про стягнен-
ня надміру виплаченої пенсії.

Відповідач по справі Ноженко Лідія Іванівна, (міс-
це проживання невідоме) викликається на 14 серпня 
2017 року на 09 годину 30 хвилин до суду, кабінет № 
315, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпо-
відача, він повинен повідомити суд про причину не-
явки, інакше справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Радченко Л.А.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85104, м. Костянтинівка, Донецької обл., пр. Ломоносо-
ва, 157) розглядає цивільну справу за позовом Карпенко 
Юлії Юріївни до Баландіна Івана Костянтиновича про розі-
рвання шлюбу. Відповідач у справі Баландін Іван Костянти-
нович, 12.03.1987 р.н., останнє відоме місце реєстрації: До-
нецька область, м. Костянтинівка, вул. Тернопільська, буд. 
24, викликається до суду на 16 серпня 2017 року о 16 годи-
ні 20 хвилин, каб. № 14, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачеві пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута за його відсутності.

Суддя О.В. Бєлостоцька

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85104, м. Костянтинівка, Донецької обл., пр. Ломоносова, 
157) розглядає цивільну справу за позовом Костюкова Ярос-
лава Миколайовича до Костюкової Олени Едуардівни про ро-
зірвання шлюбу. Відповідачка у справі Костюкова Олена Еду-
ардівна, 17.04.1989 р.н., останнє відоме місце проживання: 
Донецька область, м. Макіївка, вул. Тореза, 62, кв. 7, викли-
кається до суду на 14 серпня 2017 року о 08 годині 00 хви-
лин, каб. № 14, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачка пови-
нна повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута за її відсутності.

Суддя О.В. Бєлостоцька

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр. Ломо-
носова, № 157) розглядає кримінальне провадження № 
233/3587/17 за обвинуваченням Сойнікової Т.Д. за ч. 2 ст. 
110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачена Сойнікова Та-
мара Дмитрівна, 15.01.1954 р.н., зареєстрована за адресою: 
Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Житомирська, буд. 
15, кв. 6, викликається до суду на 09 годину 00 хвилин 15 
серпня 2017 року (корп. № 1, каб. № 12), для участі у підго-
товчому судовому засіданні. Ухилення від явки на виклик су-
ду обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/
або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеці-
ального досудового розслідування чи спеціального судово-
го провадження.

Суддя Т.Б. Сітніков

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85104, м. Костянтинівка, Донецької обл., пр. Ломоносова, 
157) розглядає цивільну справу за позовом Рудової Любов 
Миколаївни до Рудова Олександра Анатолійовича про розі-
рвання шлюбу. Відповідач у справі Рудов Олександр Анато-
лійович, 09.11.1972 р.н., останнє відоме місце реєстрації: До-
нецька область, Костянтинівський район, с. Клебан-Бик, вул. 
Набережна, 1, кв. 6, викликається до суду на 15 серпня 2017 
року о 08 годині 00 хвилин, каб. № 14, для участі у розгля-
ді справи по суті.

Відповідачеві пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута за його відсутності.

Суддя О.В. Бєлостоцька

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, 
м. Добропілля, Донецької області, вул. Банкова, буд. 39а) розгля-
дає кримінальне провадження (справа № 227/1066/17) за обви-
нуваченням Генерозової Олександри Іванівни, 10 вересня 1957 
року народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ст. 110 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачена:
Генерозова Олександра Іванівна, 10 вересня 1957 року наро-

дження, що мешкає за останньою відомою адресою: Донецька 
область, м. Харцизьк, вул. Суворова, буд. 44, кв. 4, викликається 
14 серпня 2017 року на 10 год. 00 хв. до Добропільського міськ-
районного суду, кабінет № 12, для участі у підготовчому судово-
му засіданні по кримінальному провадженню.

Головуючий суддя Притуляк С.А., судді Тітова Т.А., Тимофє-
єва Г. Л.

Дружківський міський суд Донецької області ви-
кликає як відповідача Кулішова Романа Сергійовича, 
останнє відоме місце проживання: Донецька обл., м. 
Дружківка, вул. Козацька (Чапаєва), 91-38, по спра-
ві за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Кулішова Ро-
мана Сергійовича про стягнення заборгованості за 
кредитним договором, в судове засідання, яке від-
будеться 15 серпня 2017 р. о 15.30 год. в приміщен-
ні суду за адресою: Донецька обл., м. Дружківка, вул. 
Енгельса, 45. В разі неявки в судове засідання суд 
розглядатиме справу у відсутності відповідача за на-
явними у справі доказами.

Суддя Т.Л. Панова

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької об-
ласті (87535, м. Маріуполь, пр. Металургів, 231) розгля-
дає цивільну справу за позовом Сушко Тетяни Іванівни 
до Ткаченко Руслана Валерійовича про визнання догово-
ру купівлі-продажу квартири дійсним.

Відповідач по справі: Ткаченко Руслан Валерійович, 
викликається о 09 годині 00 хвилин 16 серпня 2017 року 
до суду, кабінет № 8 для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута за його відсутності на підставі ст. 
ст. 169 ч. 4, 225 ЦПК України.

Суддя Г.Л. Харитонова

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85104, м. Костянтинівка, Донецької обл., пр. Ломоносова, 
157) розглядає цивільну справу за позовом Іваніщевої Тетя-
ни Вікторівни до Іваніщева Юрія Сергійовича про розірван-
ня шлюбу. Відповідач у справі Іваніщев Юрій Сергійович, 
23.04.1981 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька 
область, м. Дебальцеве, вул. Станкевського, 39, викликаєть-
ся до суду на 15 серпня 2017 року о 08 годині 30 хвилин, каб. 
№ 14, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачеві пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута за його відсутності.

Суддя О.В. Бєлостоцька

Дружківський міський суд Донецької області ви-
кликає як відповідача Сидорова Валерія Івановича, 
останнє відоме місце проживання: Донецька обл., м. 
Дружківка, вул. Космонавтів, буд. 83, кв. 69, по спра-
ві за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Сидорова Ва-
лерія Івановича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором в судове засідання, яке відбудеть-
ся 16 серпня 2017 р. о 09.00 год. в приміщенні су-
ду за адресою: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Ен-
гельса, 45. В разі неявки в судове засідання суд роз-
глядатиме справу у відсутності відповідача за наяв-
ними у справі доказами.

Суддя Т.Л. Панова

Краматорський міський суд Донецької області розглядає 
кримінальне провадження № 234/19177/15-к (провадження 
№ 1-кп/234/439/17) за обвинуваченням відносно Лакомова 
Дмитра Вікторовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Викликається як обвинувачений: Лакомов Дмитро Вікто-
рович, 13.03.1977 року народження, який зареєстрований 
у квартирі 23 будинку 56 по вул. Леніна у м. Макіївка До-
нецької області, на 14 серпня 2017 року о 15.00 годині для 
участі у підготовчому судовому засіданні, яке відбудеться в 
приміщенні Краматорського міського суду Донецької облас-
ті за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Мая-
ковського, 21, каб. № 18.

Суддя Карпенко О.М.

Краматорський міський суд Донецької області розглядає 
кримінальне провадження № 554/2709/17 (провадження № 
1-кп/234/558/17) за обвинуваченням відносно Теряєвої Оль-
ги Олегівни за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Викликається як обвинувачена: Теряєва Ольга Олегівна, 
21.11.1994 року народження, яка зареєстрована за адресою: 
Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Суворова, 15/39/1, 
проживала у будинку 5 по вул. Центральна у м. Краматор-
ську Донецької області, на 14 серпня 2017 року о 09.30 го-
дині для участі у підготовчому судовому засіданні, яке від-
будеться в приміщенні Краматорського міського суду До-
нецької області за адресою: Донецька область, м. Крама-
торськ, вул. Маяковського, 21, каб. № 18.

Суддя Карпенко О.М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. 
Бахмут, Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає цивіль-
ну справу № 2/219/3728/2017 за позовом Кравченко Тетя-
ни Геннадіївни до Смоляк Ігоря Вікторовича про розірван-
ня шлюбу.

Відповідач у справі Смоляк Ігор Вікторович, останнє міс-
це реєстрації: Донецька область, м. Юнокомунарівськ, вул. 
Рахманінова, буд. 3, кв. 22, викликається 15.08.2017 р. на 
08.45 годину до суду, каб № 309 для участі у розгляді спра-
ви по суті.

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

Суддя Хомченко Л.І.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-

ті повідомляє, що 28 липня 2017 року розглянуто ци-

вільну справу № 409/1227/17 за позовом Васильє-

вої Олени Василівни до Васильєва Андрія Юлійови-

ча про надання дозволу на тимчасовий виїзд за кор-

дон неповнолітньої дитини без згоди батька та вине-

сено заочне рішення про задоволення позову в по-

вному обсязі.

Суддя Третяк О.І.

Полтавський районний суд Полтавської області, відпо-
відно до ч. 10 ст. 74 ЦПК України, викликає Білокінь Віта-
лія Олександровича (останнє відоме місце проживання: с. 
Копили, Полтавського району та області, вул. Київська, 8А) 
в судове засідання як відповідача по цивільній справі № 
545/1588/17 за позовом Білоконь Олени Олександрівни до 
Білокінь Віталія Олександровича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться о 08.30 год. 11 вересня 2017 
року в приміщенні Полтавського районного суду за адресою: 
м. Полтава, вул. Європейська, 154-А, суддя Стрюк Л.І.

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

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини не-
явки в судове засідання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська, 
розташований за адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Па-
торжинського 18а, викликає Фахурі Ахмад, у судо-
ве засідання по цивільній справі за позовом Хоменко 
Ганни Володимирівни до Фахурі Ахмад про розірван-
ня шлюбу, яке призначене на 09.00 годину 07 верес-
ня 2017 року та відбудеться в залі № 19 (суддя Хода-
ківський М.П.). У випадку неявки відповідача справу 
буде розглянуто у заочному порядку.

Суддя М.П. Ходаківський

Сєвєродонецький міський суд Луганської області 
повідомляє, що ухвалено заочне рішення по цивіль-
ній справі за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Державний ощадний банк України» в особі 
філії Луганського обласного управління AT «Ощад-
банк» м. Сєвєродонецьк про солідарне стягнення за-
боргованості за кредитним договором:

06 липня 2017 року:
справа № 428/5047/17 за позовом до Дюженко-

ва Артема Вікторовича, Дюженкової Валентини Ве-
ніамінівни.

Суддя І.О. Юзефович

Маньківський районний суд Черкаської області 
викликає в судове засідання по цивільній справі № 
701/685/17-ц за позовом Вострікова Олега Микола-
йовича до Харьковського Ігоря Сергійовича про ви-
знання особи такою, що втратила право на користу-
вання житловим приміщенням, як відповідача Харь-
ковського Ігоря Сергійовича.

Судове засідання відбудеться об 11.00 год., 17 
серпня 2017 року в приміщенні суду за адресою: вул. 
Соборна, 8, смт Маньківка, Маньківського району, 
Черкаської області. У разі неявки відповідача спра-
ва буде розглянута без його участі.

Суддя І.Д. Калієвський

Ольховський Олександр Євгенович, місце реєстрації яко-
го: с. Семенівка, Пологівський район, Запорізька область, 
вул. Дружби,90, викликається в судове засідання до Поло-
гівського районного суду Запорізької області як відповідач 
у цивільній справі № 324/669/17-ц за позовом Ольховської 
Ксенії Миколаївни до Ольховського Олександра Євгеновича 
про розірвання шлюбу, яке відбудеться 23 серпня 2017 ро-
ку о 09 год. 00 хв. (резервна дата 30 серпня 2017 року о 08 
год. 30 хв.) у приміщенні Пологівського районного суду за 
адресою: м. Пологи, Запорізької області, вул. Єдності, 28. У 
випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за його 
відсутності за наявними доказами з винесенням заочного рі-
шення відповідно до ст. 169 ч. 4 ЦПК України.

Суддя Кацаренко І.О.

Бердянським міськрайонним судом Запорізької 
області (суддя Прінь І.П., за адресою: м. Бердянськ, 
вул. Консульська, 64, каб. № 302) 04 вересня 2017 
року о 14 годині 30 хвилин буде розглядатися ци-
вільна справа за позовом Вірченко Юлії Вікторівни 
до Вірченка Євгенія Олександровича про розірван-
ня шлюбу.

В судове засідання викликається як відповідач Ві-
рченко Є.О. У разі неявки відповідача справа буде 
розглянута за наявними у справі матеріалами.

Суддя І.П. Прінь

Деснянський районний суд м. Києва викликає як від-
повідачів Бундаківську Оксану Володимирівну та Делієр-
гієву Наталію Андріївну у зв’язку з розглядом цивільної 
справи за позовом Публічного акціонерного товариства 
«УкрСиббанк» до Бундаківської О.В., Делієргієвої Н.А. 
про стягнення заборгованості за кредитним договором 
на 26.09.2017 року об 11.00 год. за адресою: м. Київ, пр-т 
Маяковського, 5-В, каб. 36.

У разі неявки відповідачів або представника відповіда-
чів в судове засідання без поважних на те причин, спра-
ва буде розглянута за їх відсутності на підставі наявних у 
справі доказів.

Суддя І.В. Клочко

У провадженні Бориспільського міськрайонного 
суду Київської області знаходиться цивільна справа 
№ 359/4758/17 за позовом Шульгач Леоніда Михай-
ловича до Соловйової Людмили Леонідівни, про ви-
знання особи такою, що втратила право користуван-
ня житловим приміщенням.

Викликаємо як відповідачку: Соловйову Людми-
лу Леонідівну.

Розгляд вище зазначеної справи відбудеться 
21.08.2017 року на 09 год. 00 хв. в приміщенні су-
ду за адресою: м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 
72, каб. № 1.

Суддя Вознюк С.М.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області повідо-
мляє Гринчук Ірині Олександрівні та Демаш Юрію Олексан-
дровичу, мешканцям міста Кадіївки (Стаханова) Луганської 
області, про ухвалення заочного рішення від 01 червня 2017 
року по справі № 428/2686/17 за позовом Публічного акці-
онерного товариства «Державний ощадний банк України» 
в особі філії Луганського обласного управління AT «Ощад-
банк» м. Сєвєродонецьк про солідарне стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його 
ухвалив, за письмовою заявою відповідача, яку може бути 
подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Суддя І.О. Юзефович

Вінницький міський суд Вінницької області (вул. 
Грушевського, 17) повідомляє, що 11.09.2017 р. о 
16.00 год. в м. Вінниця, вул. Грушевського 17, каб. 
№7, головуючий суддя Бойко В.М., відбудеться роз-
гляд справи за позовом Комендантова Олександра 
Сергійовича до Добрянського Олександра Васильо-
вича про визнання особи такою, що втратила право 
користування житловим приміщенням.

В судове засідання викликається Добрянський 
Олександр Васильович зареєстрований за адресою:  
м. Вінниця, вул. Л. Толстого, 15, кв. 30.

Явка відповідача Добрянського Олександра Васи-
льовича є обов’язковою.

Василівський районний суд Запорізької області 
викликає Попова Олександра Олеговича, 05.02.1981 
року народження, у судові засідання по криміналь-
ному провадженні № 1-кп/311/64/2017 відносно По-
пова Олександра Олеговича, у вчиненні злочинів, пе-
редбачених ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 258, ч. 1 
ст. 258-3 КК України, які відбудуться 22.08.2017 ро-
ку о 16 год. 00 хв., 20.11.2017 року о 13 год. 30 хв., 
25.12.2017 року о 13 год. 30 хв. у приміщенні суду за 
адресою: вул. Державна, 2, м. Василівка, Запорізь-
кої області.

Суддя Пушкарьова С.П.

Димитровський міський суд Донецької області 
(85325, Донецька обл., м. Мирноград, вул. Централь-
на, 73) викликає як відповідача Тихоненка Юрія Ана-
толійовича, останнє відоме місце проживання якого: 
Донецька обл., м. Мирноград вул. Толбухіна, 25/2 у 
цивільній справі за позовом Горбунової Ліни Олек-
сандрівни про позбавлення батьківських прав, у су-
дове засідання, яке відбудеться 28.08.2017 року о 
09.00 год. в к. № 8.

У разі неявки та неповідомлення суду про причи-
ни неявки в судове засідання, справа буде розгляну-
та без вашої участі за наявними у справі доказами.

Суддя Петунін І.В.

Хмільницьким міськрайонним судом Вінницької 
області (вул. Столярчука, 4, м. Хмільник, Вінницької 
області) по цивільній справі № 149/1577/17 за позо-
вом Крученюк Лариси Володимирівни до Мирончука 
Сергія Михайловича, про визнання особи такою, що 
втратила право користування жилим приміщенням 
на 09 годину 00 хвилин 22 серпня 2017 року, викли-
кається як відповідач Мирончук Сергій Михайлович.

У випадку неявки вказаної особи, справа буде роз-
глянута у його відсутність на підставі наявних дока-
зів.

Суддя Вергелес В.О.

В провадженні Бориспільського міськрайонно-
го суду перебуває цивільна справа № 359/3065/17 
за позовом Державного підприємства Міністерства 
оборони України «Укрвійськбуд» до Даниленка Гри-
горія Петровича та Даниленка Олександра Григоро-
вича про стягнення заборгованості по оплаті послуг з 
утримання будинку та прибудинкової території.

У зв’язку з цим суд викликає відповідача Данилен-
ка Григорія Петровича у судове засідання.

Розгляд вищезазначеної справи відбудеться о 16 
годині 00 хвилин 20 вересня 2017 року за адресою: 
м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, 10, каб. № 7.

Суддя Борець Є.О.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста 
Києва від 01 серпня 2017 року відкрито проваджен-
ня в адміністративній справі № 826/9487/17 за адмі-
ністративним позовом ПАТ «Укрнафта» до Кабіне-
ту Міністрів України про визнання протиправною та 
скасування в частині постанови від 04 липня 2017 
року № 519 «Про внесення змін до Порядку надан-
ня спеціальних дозволів на користування надрами».

Судовий розгляд справи призначено на 05 верес-
ня 2017 року о 09.45 у приміщенні Окружного ад-
міністративного суду міста Києва (м. Київ, вул. Пе-
тра Болбачана, 8, корпус 1), зал судового засідання  
№ 37.

Суддя Качур І.А.
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До Покровська 
прилетіла 
ластівка

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

НОВІ СИМВОЛИ. На сесії Покровської міської ради де-
путати затвердили нові герб та прапор свого населеного 
пункту, який після перейменування (колишня назва міста — 
Красноармійськ) тривалий час не мав своєї символіки. Аби 
вивчити думку тутешніх жителів, місцева влада провела ан-
кетування, запро-
понувавши два най-
більш прийнятні ва-
ріанти герба. На од-
ному з них зображе-
но ластівку над си-
луетом залізничного 
вокзалу, яка летить 
до покрову пресвя-
тої Богородиці, а на 
іншому — сама Бого-
родиця. Як повідомив 
заступник міського 
голови Покровська, 
голова конкурсної 
комісії Юрій Третяк, 
було виготовлено 5 
тисяч анкет, а участь 
в опитуванні взяли 4 
тисячі 184 мешканці 
міста. За ластівку в 
небі віддали голоси 2 
тисячі 614 покровців, 
інший варіант уподо-
бали 1 тисяча 306 осіб, а ще майже три сотні учасників опи-
тування не підтримали жоден із запропонованих варіантів. 

 Як відомо, торік у березні під час пошуків нової назви в 
міській раді також обговорювали два ймовірні варіанти. На-
зву Гришине (так називалося місто до 1934 року, а нині не-
подалік нього є село з такою самою назвою) спершу пого-
див парламентський комітет із державного будівництва, ре-
гіональної політики та місцевого самоврядування, однак де-
путати міської ради наполягли на нинішній назві міста По-
кровськ. 

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 11 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +17  +22 +29  +34 Черкаська +17  +22 +29  +34
Житомирська +17  +22 +29  +34 Кіровоградська +17  +22 +29  +34
Чернігівська +12  +17 +29  +34 Полтавська +17  +22 +29  +34
Сумська +12  +17 +29  +34 Дніпропетровська +17  +22 +29  +34
Закарпатська +17  +22 +29  +34 Одеська +17  +22 +32  +37
Рівненська +17  +22 +29  +34 Миколаївська +17  +22 +32  +37
Львівська +17  +22 +29  +34 Херсонська +17  +22 +32  +37
Івано-Франківська +17  +22 +29  +34 Запорізька +17  +22 +32  +37
Волинська +17  +22 +29  +34 Харківська +17  +22 +29  +34
Хмельницька +17  +22 +29  +34 Донецька +17  +22 +29  +34
Чернівецька +17  +22 +29  +34 Луганська +17  +22 +29  +34
Тернопільська +17  +22 +29  +34 Крим +17  +22 +29  +34
Вінницька +17  +22 +29  +34 Київ +19  +21 +31  +33

Укргiдрометцентр

17..22
29..34 17..22

29..34

17..22
29..34

17..22
32..37

17..22
29..34

Іл
ю

ст
ра

ці
я 

з 
са

йт
у 

П
ок

ро
вс

ьк
ої

 м
іс

ьк
ої

 р
ад

и

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
С

ум
сь

ко
ї о

бл
ас

но
ї р

ад
и

На Кубок Михайла Фоменка
ФУТБОЛ. Уперше відбулися змагання на честь відомого 
сумчанина — колишнього тренера збірної України

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

На стадіоні села Верх-
ня Сироватка, що 

під Сумами, вперше про-
йшли футбольні змаган-
ня на Кубок заслужено-
го тренера України, відо-
мого в минулому гравця 
київського «Динамо», ко-
лишнього тренера збір-
ної України уроджен-

ця С умщини Михайла 
Ф оменка.

У турнірі взяли участь 
команди із Сумського, Ли-
поводолинського та Крас-
нопільського районів, які 
продемонстрували чудову 
гру сотням уболівальників 
не тільки з Верхньої Сиро-
ватки, а й Сум, Тростян-
ця, Краснопілля, багатьох 
навколишніх населених 
пунктів. Почесний трофей 

від уславленого футболіс-
та виборола команда «Ко-
лос» із села Северинівка 
Сумського району.

Вручаючи кубок, Михай-
ло Фоменко наголосив, що 
всі команди продемонстру-
вали якісний футбол, але 
переможець один. Важли-
во, що на Сумщині надають 
значної уваги розвитку не 
тільки цього популярного 
виду спорту, а й багатьох 

інших. Тож закономірно, 
що слобожанський край 
дав світові гроно яскравих 
спортивних особистостей, 
серед яких Володимир Го-
лубничий і Олександр Ша-
паренко, Володимир Куц і 
Леонід Жаботинський, се-
стри Валя і Віта Семерен-
ки та Олександр Киричен-
ко, Олена Петрова і Юрій 
Білоног, інші рекордсмени 
світу і Європи.

Із Божим і людським благословенням
Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

РАДІЄМО РАЗОМ. На Рів-
ненщині в обласному перина-
тальному центрі чи не вперше 
успішно народила жінка, яка 
живе з пересадженою нир-
кою. Дівчинку назвали Мела-
нія, днями вона з мамою по-
їдуть додому, в село Томаш-
город Рокитнівського району.

Операцію з трансплантації 
нирки Людмилі Михалиць-
кій зробили в 21 рік. Доно-
ром була її мама, яка й те-

пер, через чотири роки, не 
відходить від доньки й допо-
магає їй. А вдома на них че-
кає щасливий тато. Усі во-
ни не натішаться Меланією, 
яка народилася цілком здо-
ровою дівчинкою: її зріст 55 
сантиметрів, вага — 3,4 кіло-
грама. Щаслива родина ра-
дить жінкам, які хочуть від-
чути радість материнства, ві-
рити в Бога і лікарів.

До речі, кесарів розтин 
успішно провела головний лі-
кар перинатального центру 
Вікторія Єнікеєва. 

«Для нашої області це уні-
кальний випадок: зазвичай та-
кі пологи проходять у спеціалі-
зованих закладах четвертого 
рівня, а наш центр — заклад 
третього рівня. Загалом перед 
нами стояли завдання не до-
пустити ускладнень вагітнос-
ті, щоб дитина народилася до-
ношеною. І головне — не по-
шкодити капсулу нирки мате-
рі. Адже донорський орган пе-
ребуває не у природному міс-
ці, а розташований в безпо-
середній близькості до матки. 
Також ми мусили зробити все 

максимально швидко, щоб 
не допустити крововтрати, бо 
люди з донорськими органами 
дуже важко сприймають пере-
ливання чужої крові», — роз-
повідає Вікторія Миколаївна. 

І додає, що для всіх ліка-
рів центру це був унікальний 
і безцінний досвід, адже на 
Рівненщині небагато людей 
з трансплантованими органа-
ми. Їх, вочевидь, побільшає, 
якщо в Україні ухвалять закон 
«Про трансплантацію органів 
та інших анатомічних матері-
алів людині».

Нагороди переможцям вручає колишній гравець київського «Динамо» і тренер збірної України з футболу Михайло Фоменко

У Запоріжжі представили 
нову міську команду «Металург»

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

ПРЕЗЕНТАЦІЯ. У прес-
центрі запорізького стадіону 
«Славутич-Арена» відбулося 
представлення гравців нової 
команди і тренерського скла-
ду міського футбольного клу-
бу «Металург» за участю за-
ступника Запорізького місь-
кого голови Анатолія Пусто-
варова, директора КП «Місь-
кий футбольний клуб «Мета-
лург» Максима Лупашка та 
головного тренера команди 
Володимира Шаповалова. До 
складу команди ввійшли ви-

хованці ДЮСШ «Металург», 
віком від 18 до 21 року. Дех-
то з них вже встиг пограти у 
вищій лізі. 

Футбольний клуб «Мета-
лург» припинив своє існуван-
ня 2015 року. У травні ниніш-
нього Запорізький міський го-
лова Володимир Буряк висту-
пив з ініціативою поновити 
міський футбольний клуб. Рі-
шення підтримали депутати. В 
новому сезоні команда МФК 
«Металург» братиме участь 
у змаганнях аматорської ліги.

— З дня ухвалення рішення 
про створення міського фут-
больного клубу минуло два 

місяці, — коментує подію Ана-
толій Пустоваров. — За цей 
час провели велику роботу: 
закупили форму, затвердили 
склад, гравці посилено тре-
нуються. Створенню коман-
ди передувала робота зі збе-
реження футбольного потен-
ціалу міста, працює дитяча 
футбольна школа. Нині перед 
гравцями і тренерами постав-
лено три головні завдання: 
створювати далі повноцінний 
футбольний клуб, успішно ви-
ступати в любительській лізі 
й зробити все можливе, щоб 
футбол у Запоріжжі став улю-
бленим видом спорту, а вбо-

лівальники отримували за-
доволення від гри земляків.

Минулої неділі міський фут-
больний клуб «Металург» зі-
грав свій перший матч у чем-
піонаті України серед аматор-
ських команд. Суперником 
стала досить потужна коман-
да «Яруд» із Маріуполя. «Ме-
талург» першим відкрив раху-
нок. Гол забив Владислав Іг-
натьєв. Лише в додатковий 
час, на 92-й хвилині, маріу-
польці зрівняли рахунок. На-
ступну гру МФК «Металугр» 
проведе вдома з командою 
МФК «Первомайськ» із Ми-
колаївської області 13 серпня.
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