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за 100 доларів США за 100 євро за 10  рублів за 10 тройських унцій
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ЦИФРА ДНЯ

Вугільний шантаж
Росії вже не працює

ЕНЕРГОБЕЗПЕКА. Перше судно з вугіллям зі США прибуло в Ук-
раїну — в морський торговельний порт «Южний» (Одеська область).
«У перезавантажувальному комплексі порту пришвартувалося суд-
но Ocean Ambitious. На його борту 62 тисячі тонн американського
енергетичного вугілля для державної енергогенеруючої компанії
«Центренерго», — повідомляє прес-служба державного підприєм-
ства «МТП «Южний». Як інформує УНІАН, роботи з розвантажуван-
ня вугілля планують завершити за три доби. «Вітаю! Перше
американське вугілля, поставлене відповідно до моїх домовленос-
тей з президентом Дональдом Трампом, в Україні!» — написав з
цього приводу Президент Петро Порошенко на своїй сторінці у Twit-
ter. За його словами, налагодження постачання американського ву-
гілля в Україну змусить Росію припинити свій енергетичний шантаж.
Президент також наголосив, що вугілля із США слугує важливим
внеском в енергетичну безпеку країни і красномовно свідчить про
взаємовигідну співпрацю між стратегічними партнерами.

ЦИТАТА ДНЯ

Іванна Климпуш-ЦинЦадзе:
«Ми можемо
ефективно

стримувати агресію
лише тоді, коли
Кремль зрозуміє, 
що ми володіємо
розвиненішими

технологіями та
обладнанням, ніж у

російських військових».
Віце-прем’єр-міністр про критичну важливість надання
летальної оборонної зброї Україні 
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Як подолати
аграрне рейдерство

ГОСТРА ТЕМА. Влада й бізнес визнають нагальність 
цього завдання, але підходи до його розв’язання 
трохи відрізняються
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ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ

Проблема чіткого обліку 
й ефективного 
управління майном, 
що належить державі,
давно назріла5

ДУХОВНІСТЬ

Панотцеві Владиславу
досі не набрид
особливий присмак
армійського 
життя 

В уряді констатують зростання економіки  
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Оптимістичний сценарій Прем’єра на рік — 
це інвестиції, робочі місця та оновлені пенсії

Катерина МАЦЕГОРА,
«Урядовий кур’єр»

Цього разу Прем’єр-міністр
Володимир Гройсман взяв

за головну тему заходу під-
тримку реформ і подальші змі-

ни в державі. Він нагадав, що
капітальний ремонт країни
вже дає хороші результати.
Головне — об’єднуватися за-
ради найактуальніших для
держави рішень: зокрема за-
твердження проекту держав-

ного бюджету на 2018 рік та
ухвалення в другому читанні
пенсійних законопроектів. Їх
розгляд відбуватиметься на-
ступного пленарного тижня.
«Ми подолали кризу, втрима-
ли ситуацію. Ми прийшли

створювати, робити все те, що
може позитивно впливати на
життя громадян», — означив
позицію Володимир Гройсман.

Не омине увагою уряд і де-
централізаційні перетворення,
відновлення логістичного по-

тенціалу, зміни в освіті, медици-
ні, приватизаційних процесах.
Глава уряду заявив, що всі 
ці чинники «критично
важливі» задля роз-
витку вітчизняної еко-
номіки.

39,6 млрд грн
становив торік чистий прибуток

українських державних компаній. 
Загалом їх налічується 3435, 
з яких працюють лише 1770
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Силові захоплення сільгосппідприємств перетворилися на лихо національного масштабу



14 вересня 2017 року, четвер, № 171 www.ukurier.gov.ua 17

оголошення

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

Повістка про виклик обвинуваченого
Головуючий по справі суддя Селидівського міського 

суду Донецької області Черков В. Г. здійснює виклик до 
суду, який розташовано за адресою: м. Селидове, вул. 
Пушкіна, 4 (тел.: 06237-7-22-08) Карандіна Ігоря Леоні-
довича, останнє відоме місце проживання якого: м. Авді-
ївка, вул. Добролюбова, 4, який обвинувачується у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 263 КК 
України, для участі в судовому засіданні по кримінально-
му провадженню № 22014220000000338 від 10.12.2014 р., 
яке відбудеться 19.09.2017 року о 14 годині 00 хвилин.

З моменту опублікування повістки про виклик у засо-
бах масової інформації, обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомлений з її змістом.

У разі неприбуття обвинуваченого до суду за викли-
ком без поважних причин, на нього може бути накладе-
но грошове стягнення в розмірі від 0,5 до 2 розмірів про-
житкового мінімуму для працездатних осіб, або застосо-
вано привід, здійснене спеціальне судове провадження.

Суд роз’яснює, що поважними причинами, через які 
особа може не з’явитися на виклик згідно зі ст. 138 КПК 
України є: 1) затримання, тримання під вартою або від-
бування покарання; 2) обмеження свободи пересуван-
ня внаслідок дії закону або судового рішення; 3) обста-
вини непереборної сили (епідемії, військові події, стихій-
ні лиха або інші подібні обставини); 4) відсутність осо-
би у місці проживання протягом тривалого часу внаслі-
док відрядження, подорожі тощо; 5) тяжка хвороба або 
перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лі-
куванням або вагітністю за умови неможливості тимча-
сово 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.

Карандіну І. Л. обов’язково необхідно заздалегідь по-
відомити про неможливість з’явитись до суду.

Повістка про виклик обвинуваченого
Головуючий по справі суддя Селидівського місь-

кого суду Донецької області Черков В. Г. здійснює ви-
клик до суду, який розташовано за адресою: м. Сели-
дове, вул. Пушкіна, 4 (тел.: 06237-7-22-08) Дмитрю-
ка Олексія Юрійовича, останнє відоме місце проживан-
ня якого: м. Донецьк, вул. Клайпеди, 27/58, який об-
винувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України, для участі у спеціальному підготов-
чому судовому засіданні по кримінальному проваджен-
ню № 12015050000000467 від 10.06.2015 р., яке відбу-
деться 18.09.2017 року об 11 годині 00 хвилин.

З моменту опублікування повістки про виклик у засо-
бах масової інформації, обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомлений з її змістом.

У разі неприбуття обвинуваченого до суду за викли-
ком без поважних причин, на нього може бути накладе-
но грошове стягнення в розмірі від 0,5 до 2 розмірів про-
житкового мінімуму для працездатних осіб, або застосо-
вано привід, здійснене спеціальне судове провадження.

Суд роз’яснює, що поважними причинами, через які 
особа може не з’явитися на виклик згідно ст. 138 КПК 
України є: 1) затримання, тримання під вартою або від-
бування покарання; 2) обмеження свободи пересуван-
ня внаслідок дії закону або судового рішення; 3) обста-
вини непереборної сили (епідемії, військові події, стихій-
ні лиха або інші подібні обставини); 4) відсутність осо-
би у місці проживання протягом тривалого часу внаслі-
док відрядження, подорожі тощо; 5) тяжка хвороба або 
перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лі-
куванням або вагітністю за умови неможливості тимча-
сово 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.

Дмитрюку О. Ю. обов’язково необхідно заздалегідь 
повідомити про неможливість з’явитись до суду.

Повістка про виклик обвинуваченого
Головуючий по справі суддя Селидівського міського 

суду Донецької області Черков В. Г. здійснює виклик до 
суду, який розташовано за адресою: м. Селидове, вул. 
Пушкіна, 4 (тел.: 06237-7-22-08) Крюченка Миколи Ва-
лентиновича, останнє відоме місце проживання якого:  
м. Донецьк, вул. Куйбишева, 151/17, який обвинувачу-
ється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, для участі у підготовчому судовому засіданні 
по кримінальному провадженню № 12015050000000690 
від 10.08.2015 p., яке відбудеться 18.09.2017 року о 10 
годині 30 хвилин.

З моменту опублікування повістки про виклик у засо-
бах масової інформації, обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомлений з її змістом.

У разі неприбуття обвинуваченого до суду за викли-
ком без поважних причин, на нього може бути накладе-
но грошове стягнення в розмірі від 0,5 до 2 розмірів про-
житкового мінімуму для працездатних осіб, або застосо-
вано привід, здійснене спеціальне судове провадження.

Суд роз’яснює, що поважними причинами, через які 
особа може не з’явитися на виклик згідно зі ст. 138 КПК 
України є: 1) затримання, тримання під вартою або від-
бування покарання; 2) обмеження свободи пересуван-
ня внаслідок дії закону або судового рішення; 3) обста-
вини непереборної сили (епідемії, військові події, стихій-
ні лиха або інші подібні обставини); 4) відсутність осо-
би у місці проживання протягом тривалого часу внаслі-
док відрядження, подорожі тощо; 5) тяжка хвороба або 
перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лі-
куванням або вагітністю за умови неможливості тимча-
сово 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.

Крюченку М. В. обов’язково необхідно заздалегідь по-
відомити про неможливість з’явитись до суду.

Повістка про виклик обвинуваченого
Головуючий по справі суддя Селидівського міського 

суду Донецької області Черков В. Г. здійснює виклик до 
суду, який розташовано за адресою: м. Селидове, вул. 
Пушкіна, 4 (тел.: 06237-7-22-08) Сверчкова Сергія Кос-
тянтиновича, останнє відоме місце проживання якого:  
м. Єнакієве, вул. Первомайська, 14/66, який обвинувачу-
ється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, для участі у підготовчому судовому засіданні по 
кримінальному провадженню № 12015050000000705 від 
14.08.2015 р., яке відбудеться 18.09.2017 року о 10 го-
дині 15 хвилин.

З моменту опублікування повістки про виклик у засо-
бах масової інформації, обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомлений з її змістом.

У разі неприбуття обвинуваченого до суду за викли-
ком без поважних причин, на нього може бути накладе-
но грошове стягнення в розмірі від 0,5 до 2 розмірів про-
житкового мінімуму для працездатних осіб, або застосо-
вано привід, здійснене спеціальне судове провадження.

Суд роз’яснює, що поважними причинами, через які 
особа може не з’явитися на виклик згідно ст. 138 КПК 
України є: 1) затримання, тримання під вартою або від-
бування покарання; 2) обмеження свободи пересуван-
ня внаслідок дії закону або судового рішення; 3) обста-
вини непереборної сили (епідемії, військові події, стихій-
ні лиха або інші подібні обставини); 4) відсутність осо-
би у місці проживання протягом тривалого часу внаслі-
док відрядження, подорожі тощо; 5) тяжка хвороба або 
перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лі-
куванням або вагітністю за умови неможливості тимча-
сово 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.

Сверчкову С. К. обов’язково необхідно заздалегідь по-
відомити про неможливість з’явитись до суду.

Дзержинський  міський суд Донецької області (розташований за адресою: 85200, м.Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримі-
нальні провадження за обвинуваченням:

1) Погодіна Вадима Вікторовича, 16.01.1971 року народження, Сухомлинова Максима Вікторовича, 16.05.1984 року народження, 
Москальова Юрія Аркадійовича, 03.08.1969 року народження, у вчиненні злочинів, передбачених п.п. 3,12 ч. 2 ст. 115 КК України. Об-
винувачені Погодін В. В. (зареєстрований за адресою м. Донецьк, вул.Артема, 104/146), Сухомлинов М. В. (зареєстрований за адре-
сою м. Макіївка, вул. Первомайська, 2/6), Москальов Ю. А. (зареєстрований за адресою м. Донецьк, вул. Матросова, 25) викликають-
ся на 19.09.2017 року на 10-00 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті, головуючий суддя Геря О. Г.;

2) Тарєєва Дмитра Сергійовича, 19.05.1986 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Тарєєв Д. С. (проживає за адресою м. Донецьк, вул. Марковнікова, 228), викликається на 
25.09.2017 року на 09-30 год. до суду, каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті, головуючий суддя Нємиш Н. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), який перехову-
ється від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове провадження) та оголоше-
ний у міждержавний та/або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвину-
вачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Виноградівський районний суд Закарпатської обл. (адре-
са суду: 90300, Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. Тюль-
панів, 24) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться 18.09.2017 о 08:30 до Сідак Галина Валеріївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 90330, Закарпатська обл., 
Виноградівський р-н, с. Велика Копаня, вул. Щорса, буд. 11) 
справа № 299/1744/17, суддя Бак М. Д.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  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 проведення судового засідання.

Національне антикорупційне бюро України, згідно 
з ст.ст. 133, 135 КПК України, викликає підозрювано-
го Корітка В’ячеслава Васильовича, 11.09.1968 р.н., 
зареєстрованого в м. Донецьк, вул. Восточна, буд. 
7, кв. 29, на 18.09.2017 р. о 09.00 год. до детекти-
ва НАБУ Тєбєкіна В. В. (м. Київ, вул. Василя Сурико-
ва, 3, каб. 434), для вручення обвинувального акта та 
реєстру матеріалів досудового розслідування у кри-
мінальному провадженні № 52015000000000016 від 
24.12.2015 р.

Марганецький міський суд Дніпропетровської обл. (адреса суду: 
53970, Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Радянська, 72 а) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнен-
ня заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться 26.09.2017 о 
13:00 до Жабчик Тамара Михайлівна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 53401, Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Старицького, 
буд. 10) справа № 180/1311/17, суддя Тананайська Ю. А.

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.

Городищенський районний суд Черкаської обл. (адреса суду: 
19500, Черкаська обл., м. Городище, вул. 1 Травня, 9) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборго-
ваності, у судове засідання, яке відбудеться  22.09.2017 о 08:30 до 
Бондаренко Маргарита Аркадіївна (останнє відоме місце реєстрації: 
19501, Черкаська обл., м. Городище, вул.  Маресьєва, буд. 2а, кв. 51) 
справа № 691/212/17, суддя Черненко В. О.

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.

Вінницький міський суд (адреса суду: 21100, Вінницька обл.,  
м. Він ниця, вул. Грушевського, 17) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться 27.09.2017 о 09:15 до Шалений Максим Івано-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 21001, Вінницька обл., м. Вінни-
ця, вул. Павленка буд. 16) справа № 127/4508/17, суддя Жмудь О. О.

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.

Дзержинський міський суд 
Донецької області викликає 
Ульяненка Сергія Дмитровича 
по кримінальному проваджен-
ню № 225/2733/17 як обвину-
ваченого у вчиненні злочину 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України в 
судове засідання, яке відбу-
деться 19.09.2017 року о 09.00 
годині. Явка обвинуваченого 
обов’язкова.

Суддя Качаленко Є. В.

Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області (адреса суду: 
27500, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Приморська, 48) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у су-
дове засідання, яке відбудеться  18.09.2017 о 09:00 до Пінчук Дар’я Вячеславів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 27519, Кіровоградська обл., Світловодський 
р-н, с. Павлівка, вул. Фрунзе, буд. 92) справа № 401/1502/17, суддя Баранець А. М.

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.

Харківський районний суд Харківської обл. (адреса суду: 62458, Харківська 
обл., смт Покотилівка, вул. Калініна, 18) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться  
18.09.2017 о 09:00 до М’ясніков Віталій Миколайович (останнє відоме місце реє-
страції: 62414, Харківська обл., Харківський р-н, с. Липці, вул. Червонопрапорна, 
буд. 3) справа № 635/1338/17, суддя Шинкарчук Я. А.

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.

Козелецький районний суд Чернігівської обл. (адреса суду: 17001, Чернігів-
ська обл., смт Козелець, вул. Леніна, 7) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться  
18.09.2017 о 09:45 до Каплун Дарія Григоріївна (останнє відоме місце реєстрації: 
17024, Чернігівська обл., Козелецький р-н, смт Десна, вул. Рибалка, буд. 1, кв. 1) 
справа № 734/2445/17, суддя Соловей В. В.

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.

Бучацький районний суд Тернопільської області ви-
кликає в судове засідання як відповідача: Дутчака Іва-
на Івановича, місце перебування якого невідоме, остан-
нє місце проживання — смт Золотий Потік Бучацького 
району Тернопільської області, по справі за позовом Бо-
лячко Надії Михайлівни до Дутчака Івана Івановича про 
стягнення аліментів на утримання дитини.

Розгляд справи призначено на 09 год. 15 хв. 11 жов-
тня 2017 року в приміщенні Бучацького районного суду 
Тернопільської області за адресою: м. Бучач, вул. Міц-
кевича, 11. Явка до суду обов’язкова. Відповідачу про-
понується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У разі неявки, відповідач повинен повідомити суд 
про причини.

В разі неявки без поважної причини, справу буде роз-
глянуто в його відсутність згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК Укра-
їни за наявними в ній доказами.

Суддя Р. О. Содомора

Горностаївський районний суд Херсонської облас-
ті викликає Кузьмича Вадима Адамовича в судове засі-
дання, яке відбудеться 28 вересня 2017 року о 10.00 го-
дині, для розгляду цивільної справи № 655/390/17 за по-
зовом Педос Оксани Адамівни до Антонівської сільської 
ради Горностаївського району Херсонської області та 
Кузьмича Вадима Адамовича (треті особи, які не заявля-
ють самостійних вимог щодо предмета спору на сторо-
ні відповідача — Горностаївська районна державна ад-
міністрація Херсонської області, Відділ у Горностаївсько-
му районі Головного управління Держгеокадастру в Хер-
сонській області та Колесник Василина Петрівна) про ви-
знання права власності на земельну ділянку в порядку 
спадкування за законом. Адреса суду: Херсонська об-
ласть, смт Горностаївка, вул. Торгова, 10. Явка відповіда-
ча обов’язкова. У разі неявки відповідача в судове засі-
дання, справа буде розглянута за його відсутності на під-
ставі наявних у ній доказів.

Суддя Посунько Г. А.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропе-
тровської області (суддя Зінченко А. С.) викликає в 
судове засідання відповідачів: Крамаренко Світлану 
Василівну, Крамаренка Володимира Олексійовича, 
Пальніченко Олену Володимирівну в справі за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Всеукра-
їнський банк розвитку» в особі уповноваженої фон-
ду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію 
Міхно С. С. про стягнення заборгованості.

Останнє місце проживання відповідачів: вул. Вер-
стовського, буд. 4, буд. 3, буд. 5, м. Донецьк, Доне-
цька область.

Судове засідання призначене на 22.09.2017 ро-
ку об 11.30 годині (резервна дата 29.09.2017 року 
о 10.00 годині) за адресою: м. Павлоград, вул. Дні-
провська, 135, каб. 407.

У разі неявки відповідачів у судове засідання спра-
ва, згідно з вимогами ЦПК України, може бути роз-
глянута за їхньою відсутністю.

Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя (адре-
са суду: 87505, Донецька обл., м. Маріуполь, пр-т Перемоги, 
6) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

27.09.2017 о 10:30 до Мельник Олена Вікторівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 87500, Донецька обл., м. Ма-
ріуполь, 130 Таганрозької дивізії, буд. 10а, кв. 8) справа  
№ 265/5328/17, суддя Мельник І. Г.

27.09.2017 о 10:00 до Журавльова Анжела Володимирів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 87500, Донецька обл.,  
м. Маріуполь, вул. 130 Таганрозької дивізії, буд. 7, кв. 95) 
справа № 265/5329/17, суддя Мельник І. Г.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  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 проведення судового засідання.

Корольовський районний суд м. Житомира (адреса суду: 10014, 
Житомирська обл., м. Житомир, Соборний майдан, 1) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгова-
ності, у судове засідання, яке відбудеться:

18.09.2017 о 12:30 до Пєшкова Ганна Миколаївна (останнє відоме 
місце реєстрації: 10000, Житомирська обл., м. Житомир, пров. Уро-
жайний, 5) справа № 296/2273/17, суддя Шалота К. В.

18.09.2017 о 12:40 до Євпак Людмила Володимирівна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 10000, Житомирська обл., м. Житомир, вул. 
Космонавтів, буд. 18/9, кв. 22а) справа № 296/9765/16-ц, суддя Ша-
лота К. 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.

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в підго-
товче судове засідання Костенка Валерія Миколайовича, 
26.06.1972 року народження, уродженця м. Луганськ, Лу-
ганської області, громадянина України, зареєстрованого та 
проживаючого за адресою: 91001, Луганська область, м. Лу-
ганськ, вул. Ломоносова, 1а, що обвинувачується у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 171, 
ч. 2 ст. 365 КК України.

Судове засідання відбудеться 28 вересня 2017 року о 09 
год. 30 хв. у приміщенні Соснівського районного суду за 
адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, буд. 316, каб. 230, індекс 
18015, під головуванням судді Бащенка C. M.

У разі неявки обвинуваченого, оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження.

Солом’янський районний суд м. Києва  

(м. Київ, Вознесенський узвіз, 10Б, каб. 34) 

викликає на 08.12.2017 року о 09 год. 15 хв. 

Гриньова Олександра Леонідовича, як відпо-

відача у цивільній справі № 760/7858/17 за 

позовом Приватного акціонерного товари-

ства «Страхова компанія «АХА СТРАХУВАН-

НЯ» до Гриньова Олександра Леонідовича 

про відшкодування шкоди, заподіяної внаслі-

док дорожньо-транспортної пригоди.

Суддя О. М. Букіна

Деснянський районний суд м. Києва ви-

кликає як відповідача Фарманова Сардобека 

Хусановича в судове засідання, що призна-

чено на 10 жовтня 2017 року о 09 годині 30 

хвилин по цивільній справі за позовом ПрАТ 

«Страхова компанія «АХА Страхування» до 

Фарманова Сардобека Хусановича про від-

шкодування шкоди (кабінет № 35, пр. Мая-

ковського, 5-в, м. Київ).

Суддя О. В. Лісовська
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оголошення

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

Оголошення про проведення аукціону №227 з продажу енергоресурсів на базі ПрАТ «УМВБ»
21.09.2017 р. о 15-00 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» відбудеться 

аукціон №227 з продажу енергоресурсів, які підлягають реалізації згідно з постановою КМУ №570 від 16.10.14 р. 
Обсяги нафти сирої та характеристики позицій запропоновані до продажу:

Поз. Продавець Видобуток 

Обсяг, 
що міс-
титься 
в одно-
му лоті, 

тонн

К-сть 
лотів, 
оди-
ниць

Стартова 
ціна за 1 

тонну, грн.     
(без ПДВ)

Стартова 
ціна за 1 

тонну, грн.    
(з ПДВ)

Cтартова вар-
тість одного 

лоту, грн.     
(з ПДВ)

Загаль-
ний обсяг, 

тонн

Загальна  
вартість, грн. 

(з ПДВ)
Умови транспортування

1 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 3 700 1 10 533,73 12 640,48 46 769 776,00 3 700,00 46 769 776,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

 «Укртранснафта» знах.ТП ЦППН і Г НГВУ 
 «Полтаванафтогаз»  

(Ресурс жовтня 2017 р.)

2 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 2 100 1 10 533,73 12 640,48 26 545 008,00 2 100,00 26 545 008,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

 «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 
 Качанівського ГПЗ  

(Ресурс жовтня 2017 р.)

3 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 10 533,73 12 640,48 37 921 440,00 3 000,00 37 921 440,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

 «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 
 Качанівського ГПЗ  

(Ресурс жовтня 2017 р.)

4 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 10 533,73 12 640,48 37 921 440,00 3 000,00 37 921 440,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

 «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 
 Качанівського ГПЗ  

(Ресурс жовтня 2017 р.)

5 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 10 533,73 12 640,48 37 921 440,00 3 000,00 37 921 440,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

 «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 
 Качанівського ГПЗ  

(Ресурс жовтня 2017 р.)

6 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 10 533,73 12 640,48 37 921 440,00 3 000,00 37 921 440,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

 «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 
 Качанівського ГПЗ  

(Ресурс жовтня 2017 р.)

7 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 10 533,73 12 640,48 37 921 440,00 3 000,00 37 921 440,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

 «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 
 Качанівського ГПЗ  

(Ресурс жовтня 2017 р.)

8 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 10 533,73 12 640,48 37 921 440,00 3 000,00 37 921 440,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

 «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 
 Качанівського ГПЗ  

(Ресурс жовтня 2017 р.)

9 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 10 533,73 12 640,48 37 921 440,00 3 000,00 37 921 440,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

 «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 
 Качанівського ГПЗ  

(Ресурс жовтня 2017 р.)

10 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 10 533,73 12 640,48 37 921 440,00 3 000,00 37 921 440,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

 «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 
 Качанівського ГПЗ  

(Ресурс жовтня 2017 р.)

11 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 10 533,73 12 640,48 37 921 440,00 3 000,00 37 921 440,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

 «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 
 Качанівського ГПЗ (Ресурс жовтня 

2017 р.)

12 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 200 1 10 533,73 12 640,48 40 449 536,00 3 200,00 40 449 536,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

 «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 
 Качанівського ГПЗ  

(Ресурс жовтня 2017 р.)

13 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 2 000 1 10 533,73 12 640,48 25 280 960,00 2 000,00 25 280 960,00

по трубопроводам: філії «ПМН»  
ПАТ «Укртранснафта»  

знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
 «Чернігівнафтогаз»  

(Ресурс жовтня 2017 р.)

14 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 2 230 1 10 533,73 12 640,48 28 188 270,40 2 230,00 28 188 270,40

по трубопроводам: філії «ПМН»  
ПАТ «Укртранснафта»  

знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
 «Чернігівнафтогаз»  

(Ресурс жовтня 2017 р.)

15 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» 3 000 1 10 533,73 12 640,48 37 921 440,00 3 000,00 37 921 440,00

по трубопроводам: філії «ПМН»  
ПАТ «Укртранснафта»  

знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
 «Чернігівнафтогаз»  

(Ресурс жовтня 2017 р.)

16 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» 3 000 1 10 533,73 12 640,48 37 921 440,00 3 000,00 37 921 440,00

по трубопроводам: філії «ПМН»  
ПАТ «Укртранснафта»  

знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
 «Чернігівнафтогаз»  

(Ресурс жовтня 2017 р.)

17 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» 3 000 1 10 533,73 12 640,48 37 921 440,00 3 000,00 37 921 440,00

по трубопроводам: філії «ПМН»  
ПАТ «Укртранснафта»  

знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
 «Чернігівнафтогаз»  

(Ресурс жовтня 2017 р.)

18 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» 3 000 1 10 533,73 12 640,48 37 921 440,00 3 000,00 37 921 440,00

по трубопроводам: філії «ПМН»  
ПАТ «Укртранснафта»  

знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
 «Чернігівнафтогаз»  

(Ресурс жовтня 2017 р.)

19 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» 2 000 1 10 533,73 12 640,48 25 280 960,00 2 000,00 25 280 960,00

по трубопроводам: філії «ПМН»  
ПАТ «Укртранснафта»  

знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
 «Чернігівнафтогаз»  

(Ресурс жовтня 2017 р.)

20 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» 2 500 1 10 533,73 12 640,48 31 601 200,00 2 500,00 31 601 200,00

по трубопроводам: філії «ПМН»  
ПАТ «Укртранснафта»  

знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
 «Чернігівнафтогаз»  

(Ресурс жовтня 2017 р.)

21 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 3 000 1 10 533,73 12 640,48 37 921 440,00 3 000,00 37 921 440,00

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

 «Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ 
 «Бориславнафтогаз»  

(Ресурс жовтня 2017 р.)

22 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 3 000 1 10 533,73 12 640,48 37 921 440,00 3 000,00 37 921 440,00

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

 «Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ 
 «Бориславнафтогаз»  

(Ресурс жовтня 2017 р.)

23 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 3 000 1 10 533,73 12 640,48 37 921 440,00 3 000,00 37 921 440,00

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

 «Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ 
 «Бориславнафтогаз»  

(Ресурс жовтня 2017 р.)

24 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 1 510 1 10 533,73 12 640,48 19 087 124,80 1 510,00 19 087 124,80

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

 «Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ 
 «Бориславнафтогаз»  

(Ресурс жовтня 2017 р.)

25 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 10 533,73 12 640,48 37 921 440,00 3 000,00 37 921 440,00
по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ 

 «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ 
 «Долинанафтогаз» (Ресурс жовтня 

2017 р.)

26 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 10 533,73 12 640,48 37 921 440,00 3 000,00 37 921 440,00
по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ 

 «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ 
 «Долинанафтогаз»  

(Ресурс жовтня 2017 р.)

27 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 10 533,73 12 640,48 37 921 440,00 3 000,00 37 921 440,00
по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ 

 «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ 
 «Долинанафтогаз»  

(Ресурс жовтня 2017 р.)

28 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 10 533,73 12 640,48 37 921 440,00 3 000,00 37 921 440,00
по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ 

 «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ 
 «Долинанафтогаз»  

(Ресурс жовтня 2017 р.)

29 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 10 533,73 12 640,48 37 921 440,00 3 000,00 37 921 440,00
по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ 

 «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ 
 «Долинанафтогаз»  

(Ресурс жовтня 2017 р.)

30 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 10 533,73 12 640,48 37 921 440,00 3 000,00 37 921 440,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 

 «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ 
 «Долинанафтогаз»  

(Ресурс жовтня 2017 р.)

31 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 1 000 1 10 533,73 12 640,48 12 640 480,00 1 000,00 12 640 480,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 

 «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ 
 «Долинанафтогаз»  

(Ресурс жовтня 2017 р.)

32 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 3 000 1 10 533,73 12 640,48 37 921 440,00 3 000,00 37 921 440,00
по трубопроводам: ПАТ «Укрнафта» на ПАТ 
 «Нафтохімік Прикарпаття» знах. ТП ДППН 

 «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз»  
(Ресурс жовтня 2017 р.)

33 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 3 000 1 10 533,73 12 640,48 37 921 440,00 3 000,00 37 921 440,00
по трубопроводам: ПАТ «Укрнафта» на ПАТ 
 «Нафтохімік Прикарпаття» знах. ТП ДППН 

 «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз»  
(Ресурс жовтня 2017 р.)

34 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 3 000 1 10 533,73 12 640,48 37 921 440,00 3 000,00 37 921 440,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 

 «Укртранснафта» знаходиться на ПАТ 
«Укртатнафта» (Ресурс липня 2017 р.) *

35 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 3 000 1 10 533,73 12 640,48 37 921 440,00 3 000,00 37 921 440,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 

 «Укртранснафта» знаходиться на ПАТ 
«Укртатнафта» (Ресурс липня 2017 р.) *

36 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 3 000 1 10 533,73 12 640,48 37 921 440,00 3 000,00 37 921 440,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 

 «Укртранснафта» знаходиться на ПАТ 
«Укртатнафта» (Ресурс липня 2017 р.) *

37 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 3 083,900 1 10 533,73 12 640,48 38 981 976,27 3 083,900 38 981 976,27
по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 

 «Укртранснафта» знаходиться на ПАТ 
«Укртатнафта» (Ресурс липня 2017 р.) *

38 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 10 533,73 12 640,48 37 921 440,00 3 000,00 37 921 440,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 

 «Укртранснафта» знаходиться на ПАТ 
«Укртатнафта» (Ресурс липня 2017 р.) *

39 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 10 533,73 12 640,48 37 921 440,00 3 000,00 37 921 440,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 

 «Укртранснафта» знаходиться на ПАТ 
«Укртатнафта» (Ресурс липня 2017 р.) *

40 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 10 533,73 12 640,48 37 921 440,00 3 000,00 37 921 440,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 

 «Укртранснафта» знаходиться на ПАТ 
«Укртатнафта» (Ресурс липня 2017 р.) *

41 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 10 533,73 12 640,48 37 921 440,00 3 000,00 37 921 440,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 

 «Укртранснафта» знаходиться на ПАТ 
«Укртатнафта» (Ресурс липня 2017 р.) *

42 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 10 533,73 12 640,48 37 921 440,00 3 000,00 37 921 440,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 

 «Укртранснафта» знаходиться на ПАТ 
«Укртатнафта» (Ресурс липня 2017 р.) *

43 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 10 533,73 12 640,48 37 921 440,00 3 000,00 37 921 440,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 

 «Укртранснафта» знаходиться на ПАТ 
«Укртатнафта» (Ресурс липня 2017 р.) *

44 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 2 469,900 1 10 533,73 12 640,48 31 220 721,55 2 469,900 31 220 721,55
по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 

 «Укртранснафта» знаходиться на ПАТ 
«Укртатнафта» (Ресурс липня 2017 р.) *

45 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 3 000 1 10 533,73 12 640,48 37 921 440,00 3 000,00 37 921 440,00
по трубопроводам: ПАТ «Укрнафта» на ПАТ 

 «Нафтохімік Прикарпаття» знаходиться 
на ПАТ «Укртатнафта»  

(Ресурс липня 2017 р.) *

46 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 2 550 1 10 533,73 12 640,48 32 233 224,00 2 550,00 32 233 224,00
по трубопроводам:ПАТ «Укрнафта» на ПАТ 
 «Нафтохімік Прикарпаття» знаходиться 

на ПАТ «Укртатнафта»  
(Ресурс липня 2017 р.) *

47 ПАТ «Укрнафта»
СП «УкрКАРПАТОЙЛ 

ЛТД» НГВУ «Надвірна-
нафтогаз»

2 000 1 10 533,73 12 640,48 25 280 960,00 2 000,00 25 280 960,00
по трубопроводам:ПАТ «Укрнафта» на ПАТ 
 «Нафтохімік Прикарпаття» знах. ТП ДППН 

 «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз»  
(Ресурс жовтня 2017р.)

48 ПАТ «Укрнафта»
СП «УкрКАРПАТОЙЛ 

ЛТД» НГВУ «Надвірна-
нафтогаз»

2 400 1 10 533,73 12 640,48 30 337 152,00 2 400,00 30 337 152,00
по трубопроводам:ПАТ «Укрнафта» на ПАТ 
 «Нафтохімік Прикарпаття» знах. ТП ДППН 

 «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз»  
(Ресурс жовтня 2017р.)

49 ПАТ «Укрнафта»
СП «Бориславська нафто-

ва компанія» НГВУ  
 «Бориславнафтогаз»

1 000 1 10 533,73 12 640,48 12 640 480,00 1 000,00 12 640 480,00
по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ 

 «Укртранснафта» знаходиться  на ПАТ 
НПК «Галичина»  

(Ресурс вересня 2017р.) *

50 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 
Спільна дяльність № 5/56 900 1 10 533,73 12 640,48 11 376 432,00 900,00 11 376 432,00

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

 «Полтаванафтогаз»  
(Ресурс серпня-вересня 2017р.)

51 ПАТ «Укрнафта»
НГВУ «Чернігівнафто-
газ» Спільна дяльність 

№ 35/21
3 000 1 10 533,73 12 640,48 37 921 440,00 3 000,00 37 921 440,00

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

 «Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс серпня-вересня 2017р.)

52 ПАТ «Укрнафта»
НГВУ «Чернігівнафто-
газ» Спільна дяльність 

№ 35/21
2 200 1 10 533,73 12 640,48 27 809 056,00 2 200,00 27 809 056,00

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

 «Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс серпня-вересня 2017р.)

53

ПАТ «Укрнафта» 
НГВУ «Чернігів-

нафтогаз»  
спільна діяль-

ність за Догово-
ром №35/4

5 000 1 10 533,73 12 640,48 63 202 400,00 5 000,00 63 202 400,00
По трубопроводу ПАТ «УН» з подальшим 

відвантаженням по залізниці зі ст.Прилуки 
(Ресурс жовтня 2017 p.)

Загальний обсяг, тонн: 146 843,800
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 1 856 176 117,02

ПАТ «Укрнафта» 
(Ресурс жовтня 
2017р.; серпня - 
вересня 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, укладеними Покупцем з транспортними (транспортно-експедиційними) організаціями.

ПАТ «Укрнаф-
та» (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 
окремими договорами, укладеними Покупцем з транспортними (транспортно-експедиційними) організація-
ми.                                                                                                                                                                  
* 3) Покупець відшкодовує всі витрати Продавця, пов’язані з транспортуванням нафти.

СП «УкрКАРПАТ-
ОЙЛ ЛТД» Транспортування нафти забезпечує покупець.

СП «Борислав-
ська нафтова 

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

ПАТ «Укрнаф-
та» НГВУ «Чер-
нігівнафтогаз»            
спільна діяль-

ність 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 по-
купець.

Обсяги газового конденсату та характеристики позицій запропоновані до продажу:

Поз. Продавець Видобуток 

Обсяг, 
що міс-
титься 
в одно-
му лоті, 

тонн

К-сть 
лотів, 
оди-
ниць

Стартова 
ціна за 1 

тонну, грн. 
(без ПДВ)

Стартова 
ціна за 1 

тонну, грн.    
(з ПДВ)

Cтартова вар-
тість одного 

лоту, грн     
(з ПДВ)

Загаль-
ний обсяг, 

тонн

Загальна  
вартість, грн. 

(з ПДВ)
Умови транспортування

1 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 600 1 11 313,99 13 576,79 8 146 074,00 600,00 8 146 074,00
по трубопроводу:філії «ПМН» ПАТ 

 «Укртранснафта» знах.ТП ЦППН і Г НГВУ 
 «Полтаванафтогаз»  

(Ресурс жовтня  2017р.)

Загальний обсяг, тонн: 600,00
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 8 146 074,00

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

Порядок подання заявок на участь в аукціоні та перелік документів, що додаються до них, розмір гарантійного внеску та порядок його сплати визначено в Регламенті організації та 
проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу на ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа», що затвер-
джений протоколом  Аукціонного комітету з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу №2 від 19.11.2014 р., ознайомитись з яким можна  

на офіційному веб-сайті біржі: www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання заявок: до 18:00 20.09.2017 р. за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1. Довідки за телефоном:  
(044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає 
Садову Аллу Дмитрівну, 17.05.1974 року народження, 
останнє відоме місце проживання: м. Чернівці, вулиця 
Комарова, 9А/Б/100, як відповідачку в судове засідання 
по цивільній справі (727/6097/17, 2/727/1434/17) за позо-
вом Садового Івана Васильовича до Садової Алли Дми-
трівни про розірвання шлюбу.

Судове засідання призначене на 11.00 год. 20 вересня 
2017 року за адресою: м. Чернівці, вулиця Кафедраль-
на, 4, кабінет №20.

До зазначеної дати суд пропонує відповідачці нада-
ти заперечення на позов та докази на їх підтвердження.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповіда-
чка вважається повідомленою про час і місце розгляду 
справи і у випадку неявки в судове засідання, справа бу-
де розглянута за її відсутності.

У разі неявки в судове засідання справу буде розгля-
нуто у вашу відсутність.

Суддя В. М. Чебан

Нетішинський міський суд Хмельницької області 
(адреса суду: Хмельницька область, м. Нетішин, пр-т Не-
залежності, 12) викликає відповідачів за позовом Органу 
опіки та піклування Нетішинської міської ради в інтере-
сах малолітньої Кириченко О. М., треті особи — Служба 
у справах дітей виконавчого комітету Нетішинської місь-
кої ради, Іващенко І. В., про позбавлення батьківських 
прав, у судове засідання, яке відбудеться 16 листопада 
2017 року о 09 год. 00 хв. до Кириченко Оксани Вікторів-
ни (останнє відоме місце реєстрації: 30100, Хмельницька 
обл., м. Нетішин, просп. Курчатова, 9, кв. 36), Киричен-
ка Миколи Леонідовича (останнє відоме місце реєстрації: 
35800, Рівненська обл., м. Острог, вул. Древлянська, 8) 
справа №2/679/149/2017, суддя Базарник Б. І.

З опублікуванням оголошення, відповідачі вважають-
ся належним чином повідомленими про розгляд справи.

У випадку неявки відповідачів у судове засідання, 
справа буде розглянута на підставі наявних у ній доказів 
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Першотравневий районний суд м. Чернівці викли-
кає Шевчука Віктора Івановича, 12 травня 1963 року 
народження, останнє місце проживання якого відо-
ме за адресою: вул. Обнорського Сергія академіка, 
20/2, м. Чернівці — як відповідача в судове засідання 
по цивільній справі за позовом Шевчук Людмили Ва-
силівни до Шевчука Віктора Івановича про визнання 
особи такою, що втратила право користування жит-
ловим приміщенням.

Справа призначена на 12 годину 00 хвилин 18 
жовтня 2017 року в приміщенні Першотравневого 
районного суду за адресою: м. Чернівці, вул. Голо-
вна, 105, каб. №1.

У разі неявки в судове засідання, справу буде роз-
глянуто за вашої відсутності.

Суддя І. А. Скуляк

Коновал Наталія Вікторівна, зареєстрована за адре-
сою: Київська обл., м. Ржищів, пров. Гагаріна, 11, викли-
кається як відповідачка Дарницьким районним судом 
м. Києва в судове засідання, яке відбудеться 19 верес-
ня 2017 року о 14 год. 00 хв. у цивільній справі за позо-
вом Ковтюха Миколи Григоровича до Коновал Наталії Ві-
кторівни, треті особи: Відділ державної виконавчої служ-
би Дарницького районного управління юстиції в м. Киє-
ві, Приватний нотаріус Київського міського нотаріально-
го округу Ковальчук Сергій Павлович, про визнання ви-
конавчого напису таким, що не підлягає виконанню.

Судове засідання відбудеться під головуванням судді 
Леонтюк Л. К. у приміщенні Дарницького районного су-
ду м. Києва за адресою: 02099, м. Київ, вул. Севастополь-
ська, 14, каб. 4, зал 5.

У разі неявки відповідачки в судове засідання, справа 
буде розглянута в її відсутність з урахуванням наявних у 
ній доказів відповідно до чинного законодавства.

Добропільський міськрайонний суд Донецької 
обл. (адреса суду: 85004, Донецька обл., м. Добро-
пілля, вул. Радянська, 39) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення забор-
гованості, у судове засідання, яке відбудеться:

19.09.2017 о 09:20 до Гриньов Вадим Вікторович 
(останнє відоме місце реєстрації: 85001, Донецька 
обл., м. Добропілля, вул. Зої Космодем’янської, буд. 
9) справа № 227/2405/17, суддя Притуляк С. А.

10.10.2017 о 08:30 до Фролкін Віталій Федоро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 85010, Доне-
цька обл. Добропільський р-н, с. Новодонецьке, вул. 
Соборна (Комсомольська), буд. 8, кв. 19) справа  
№ 227/2410/17, суддя Мацишин Л. С.

13.10.2017 о 12:00 до Новіков Едуард Юрійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 85040, Донецька 
обл. Добропільський р-н, с. Водянське, вул. Шкіль-
на, буд. 12, кв. 12) справа № 227/2411/17, суддя  
Мацишин Л. С.

13.10.2017 о 10:00 до Гайдук Людмила Григорів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 85003, Донецька 
обл., м. Добропілля, пров. Кутузова, буд. 29) справа 
№ 227/1871/17, суддя Мацишин Л. С.

13.10.2017 о 08:10 до Яковлева Оксана Олексан-
дрівна (останнє відоме місце реєстрації: 85038, До-
нецька обл. Добропільський р-н, с. Завидо-Куда-
шеве, вул. Незалежна (Піонерська), буд. 7) справа  
№ 227/2377/17, суддя Мацишин Л. С.

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 опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

Дружківський міський суд Донецької обл. (адре-
са суду: 84200, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Ен-
гельса, 45) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судо-
ве засідання, яке відбудеться:

18.09.2017 о 15:30 до Горчакова Ніна Василів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 84200, Доне-
цька обл., м. Дружківка, вул. Леваневського, буд. 42) 
справа № 229/2563/17, суддя Гонтар А. Л.

21.09.2017 о 14:00 до Горчаков Костянтин Воло-
димирович (останнє відоме місце реєстрації: 84205, 
Донецька обл., м. Дружківка, вул. Леваневського, 
буд. 42) справа № 229/2447/17, суддя Гонтар А. Л.

21.09.2017 о 13:30 до Гайдукова Олена Миколаїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 84200, Донецька 
обл., м. Дружківка, вул. Київська, буд. 3, кв. 5) спра-
ва № 229/3007/17, суддя Рагозіна С. О.

21.09.2017 о 14:00 до Чебукін Артем Сергійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 84205, Донецька 
обл., м. Дружківка, вул. Педагогічна, буд. 1) справа 
№ 229/3018/17, суддя Рагозіна С. О.

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 опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового за-
сідання.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (адреса суду: 84511, Донецька 
обл., м. Артемівськ, вул. Артема, 5) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

28.09.2017 о 15:10 до Новоскольцева Ганна Олегівна (останнє відоме міс-
це реєстрації: 84500, Донецька обл., м. Бахмут, пр. 5-й Артема, буд. 3а) справа  
№ 219/8623/17, суддя Радченко Л. А.

18.09.2017 о 16:45 до Несвятипасха Сергій Вікторович (останнє відоме місце реє-
страції: 84523, Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Сіверськ, вул. Червоноармійська 
буд. 23, кв. 50) справа № 219/2715/17, суддя Дубовик Р. Є.

27.09.2017 о 08:00 до Абубекерова Наталя Олександрівна (останнє відоме місце 
реєстрації: 84523, Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Сіверськ, вул. Енергетиків, буд. 
32, кв. 25) справа № 219/8678/17, суддя Фролова Н. М.

27.09.2017 о 09:40 до Кірнос Оксана Василівна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 84792, Донецька обл., м. Світлодарськ, пр. Перемоги, буд. 19, кв. 38) справа  
№ 219/4288/17, суддя Медінцева Н. М.

27.09.2017 о 09:20 до Стефанова Валентина Павлівна (останнє відоме міс-
це реєстрації: 84500, Донецкая обл., м. Бахмут, 2 пров. Переїздний, буд. 3) справа  
№ 219/5622/17, суддя Медінцева Н. М.

27.09.2017 о 09:10 до Тюлюкін Василь Миколайович (останнє відоме місце реє-
страції: 86488, Донецька обл., Бахмутський р-н, смт. Олександрівське, вул. Технічна, 
буд. 1, кв. 3) справа № 219/8331/17, суддя Медінцева Н. М.

27.09.2017 о 09:10 до Коваленко Наталія Володимирівна (останнє відоме місце 
реєстрації: 84523, Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Сіверськ, вул. Шевченка, буд. 
31а) справа № 219/2269/17, суддя Медінцева Н. М.

27.09.2017 о 09:30 до Марков Євген Олександрович (останнє відоме місце реє-
страції: 84571, Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Опитне, пров. Дачний буд. 3, кв. 
34) справа № 219/3540/17, суддя Медінцева Н. М.

27.09.2017 о 10:30 до Рижов Олександр Анатолійович (останнє відоме місце реє-
страції: 84551, Донецька обл., Бахмутський р-н, с.Часів Яр, пров. Матросова, буд. 1) 
справа № 219/6572/17, суддя Харченко О. П.

27.09.2017 о 09:05 до Петросян Сона Арамівна (останнє відоме місце реєстрації: 
84545, Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Благодатне, вул. Радянська, буд. 4) справа 
№ 219/2057/17, суддя Медінцева Н. М.

27.09.2017 о 09:25 до Козаков Микола Миколайович (останнє відоме місце реє-
страції: 84502, Донецька обл., Артемівський р-н, с. Соледар, вул. Черняхівського, буд. 
8) справа № 219/3420/17, суддя Медінцева Н. М.

27.09.2017 о 09:35 до Григоренко Микола Миколайович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 84551, Донецька обл., м. Часів Яр, вул. Бабушкіна, буд. 28) справа  
№ 219/5555/17, суддя Медінцева Н. М.

28.09.2017 о 15:20 до Харченко Тамара Борисівна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Гоголя, буд. 63) справа № 219/8703/17,  
суддя Радченко Л. А.

28.09.2017 о 15:00 до Веселкова Ірина Валентинівна (останнє відоме місце реє-
страції: 84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Лумумби Патріса, буд. 111, кв. 28) спра-
ва № 219/8680/17, суддя Радченко Л. А.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини не-
явки 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 проведення судового засідання.

Зміївський районний суд Харківської обл. (адреса суду: 63400, 
Харківська обл., м. Зміїв, вул. Леніна, 6) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судо-
ве засідання, яке відбудеться 27.09.2017 о 08:30 до Волков Роман 
Григорович (останнє відоме місце реєстрації: 63401, Харківська обл.,  
м. Зміїв, пл. Радянська, буд. 10, кв. 4) справа № 621/1121/17, суддя 
Овдієнко В. В.

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

Директору ТОВ «ММЦ «ДОНБАС» Костенку Ігорю Володимировичу 
(83050, м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, б. 96) від учасника ТОВ 
«ММЦ «ДОНБАС» Гветадзе Івана Георгійовича, який володіє часткою в 
розмірі 25%  статутного капіталу.

Повідомлення
На виконання вимог ч. 1 ст. 148 ЦК України учасник ТОВ «ММЦ «ДОН-

БАС» Гветадзе І. Г. повідомляє про вихід із складу учасників ТОВ «ММЦ 
«ДОНБАС». Відповідна заява про вихід складена 8 вересня 2017 року. 
Справжність підпису Гветадзе І. Г. засвідчено приватним нотаріусом Київ-
ського міського нотаріального округу Михайловою Н. О., зареєстровано в 
реєстрі за № 3445 8 вересня 2017 р.

Уманський міськрайонний суд Черкаської обл. (адреса суду: 20300, 
Черкаська обл., м. Умань, вул. Коломенська, 18) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, 
у судове засідання, яке відбудеться  16.10.2017 о 09:00 до Дворян-
чук Руслан Васильович (останнє відоме місце реєстрації: 20353, Чер-
каська обл., Уманський р-н, с. Сушківка, вул. Дружби, буд. 21) справа  
№ 705/859/17, суддя Мазуренко Ю. В.

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

В провадженні Галицького районного суду міста Львова (колегія 
суддів у складі головуючого судді Волоско І. Р., суддів Лялюк Є. Д.,  
Зубачик Н. Б.) знаходиться кримінальне провадження про обвинува-
чення Харченка Бориса Олександровича у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Повідомляємо, що розгляд справи призначено на 20 жовтня 2017 
року о 12 годині 00 хвилин. Попереджаємо Харченка Бориса Олек-
сандровича, 22.03.1978 року народження, зареєстрованого за адре-
сою: Львівська обл., Жовківський р-н, с. Мервичі, вул. Куликівська, 
15, що у випадку неявки в судове засідання на вищевказані дату і час, 
справу буде розглянуто у вашу відсутність на підставі наявних дока-
зів у матеріалах справи.

Шполянський районний суд повідомляє, що 04.12.2017 року 
о 14.00 год. призначено розгляд цивільної справи №710/14/17 за 
позовом Білоуса Григорія Анатолійовича до Юхненка Олексан-
дра Григоровича про визнання права на нерухоме майно.

Юхненко Олександр Григорович викликається в судове засі-
дання як відповідач.

В разі неявки останнього в судове засідання, справу буде 
розглянуто у його відсутність. Адреса суду: вул. Соборна, 36-б,  
м. Шпола, Черкаська область.

В.о. голови суду Н. П. Побережна

Дубровицький районний суд Рівненської області викликає, як від-
повідача Ожилевського Георгія Геннадійовича, 6 грудня 1993 року 
народження, по цивільній справі №560/1/17-ц за позовом Національ-
ної академії внутрішніх справ до Ожилевського Георгія Геннадійови-
ча про відшкодування витрат пов’язаних з утриманням у навчально-
му закладі. Судове засідання відбудеться 9 листопада 2017 року о 14 
год. 10 хв. у приміщенні Дубровицького районного суду за адресою: 
м. Дубровиця, вул. Миру, буд. 2А Рівненської області. У випадку неяв-
ки справа буде розглядатися у вашу відсутність. При публікації оголо-
шення про виклик до суду, відповідач вважається повідомлений про 
час і місце розгляду справи.

Суддя Сидоренко З. С.

Біловодський районний суд Луганської області викликає відповіда-
чку по справі № 408/2466/17-ц за позовом Лобкова Данила Андрійо-
вича до Лобкової Ніни Дмитріївни про розірвання шлюбу.

Лобкова Ніна Дмитрівна (17.05.1991 р.н.), яка зареєстрована за 
адресою: вул. Бойова, буд. 45, м. Горлівка Донецької області.

Судове засідання відбудеться 26 вересня 2017 року о 09 годині 30 
хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Біло-
водськ, вул. Луганська, 30.

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

Суддя Ю. Ю. Цимбал

Апеляційний суд Київської області (м. Київ, вул. Володимирська, 
15) викликає в судове засідання Скорого Валерія Микитовича, Ско-
ру Вікторію Степанівну, ТОВ «Українська боргова компанія» на 14 го-
дину 30 хвилин 25 вересня 2017 року, для участі у розгляді цивіль-
ної справи за апеляційною скаргою ПАТ «Всеукраїнський банк розви-
тку» на рішення Васильківського міськрайонного суду Київської об-
ласті від 17 травня 2017 року в справі за позовом ПАТ «Всеукраїн-
ський банк розвитку» до Скорого Валерія Микитовича, Скорої Вікто-
рії Степанівни, третя особа: ТОВ «Українська боргова компанія» про 
стягнення заборгованості.

Суддя В. І. Олійник

Сєвєродонецький міський суд Луганської області повідо-

мляє, що ухвалено заочне рішення по цивільній справі за по-

зовом Публічного акціонерного товариства «БРОКБІЗНЕС-

БАНК» м. Київ про звернення стягнення на предмет застави: 

30 червня 2017 року, справа №428/199/17 за позовом до Ко-

лінько Ніни Сергіївни.

Суддя І. О. Юзефович

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Ва-
сильєва Миколу Олександровича, 09.04.1985 р.н., як обви-
нуваченого у кримінальному провадженні № 296/2803/16-к, 
1-кп/296/74/17 по обвинуваченню у вчиненні кримінально-
го правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України,  
під головуванням судді Аксьонова В. Є. у судове засідання, 
що відбудеться 20 вересня 2017 р. о 09 год. 30 хв. та 6 жов-
тня 2017 р. о 10 год. 30 хв. у приміщенні Корольовського ра-
йонного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан 
Соборний, 1, зал 2-К (к. 106).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Солом’янський районний суд міста Києва (м. Київ, вул. 
Полковника Шутова, 1, каб. 21) викликає на 26.02.2018 р. 
о 09 год. 00 хв. Балтрушайтіса Томаса Ремігійовича, як від-
повідача у цивільній справі №760/5167/17 (№2/760/3411/17) 
у справі за позовом Приватного акціонерного товариства 
Страхова компанія «ПЗУ Україна» до Балтрушайтіса Томаса 
Ремігійовича про відшкодування матеріальних збитків, за-
вданих в результаті ДТП.

У разі неявки справу буде розглянуто за відсутності відпо-
відача та третьої особи.

Суддя Коробенко С. В.

Свідоцтво про право 
власності на житло, видане 

відділом приватизації 
державного фонду 
Печерського району 

від 28.01.1999 р. 
(Наказ № 166) на ім’я 

Котова Максима 
Михайловича, 

вважати втраченим.

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської облас-
ті повідомляє Неймета Михайла Васильовича, що цивільна 
справа №308/10435/16 за позовом Публічного акціонерно-
го товариства «Банк Форум» до Неймета Михайла Васильо-
вича, Гусная Василя Васильовича про звернення стягнення 
на предмет іпотеки в рахунок погашення заборгованості за 
кредитним договором, призначена до слухання в приміщен-
ні Ужгородського міськрайонного суду на 5 жовтня 2017 ро-
ку о 09 год. 00 хв. за адресою: м. Ужгород, вул. Загорська, 
53, у разі неявки на це та інші засідання, справа буде розгля-
нута за вашої відсутності.

Суддя Монич О. В.

Оржицький районний суд Полтавської області викликає як відпо-
відача Маджидова Рахмата Таваровича, останнє відоме місце прожи-
вання: смт Новооржицьке, вулиця Центральна, 5, кв. 59, у судове засі-
дання по цивільній справі за позовом Бондаренко Світлани Михайлів-
ни до Маджидова Рахмата Таваровича, треті особи: Служба у справах 
дітей Оржицької районної державної адміністрації Полтавської об-
ласті, Орган опіки і піклування Оржицької районної державної адмі-
ністрації, про позбавлення батьківських прав, яке відбудеться 9 жов-
тня 2017 року о 9 годині 00 хвилин у приміщенні Оржицького район-
ного суду Полтавської області (адреса: смт Оржиця, вул. Центральна, 
74). У разі неявки відповідача, справа буде розглянута без його участі.

Суддя Гришко О. Я.

Вишгородський районний суд Київської області повідо-
мляє, що в провадженні суду розглядається цивільна справа  
№ 363/715/17 за позовом Лапіна Павла Сергійовича до Лапіної 
Олени Анатоліївни, 3-тя особа: Служба у справах дітей Вишго-
родської районної у Київській області державної адміністрації, 
про визначення місця проживання дитини з батьком.

Судове засідання відбудеться 10 жовтня 2017 року о 12 годині 
20 хвилин за адресою: Київська область, м. Вишгород, вул. Кур-
гузова, 7, кабінет № 17.

У разі неявки відповідачки Лапіної О. А. без поважних причин, 
справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя М. Б. Баличева

Втрачений паспорт 
СА 098050, виданий 

Бердянським МВ УМВС 
України в Запорізькій обл., 
12.12.1995 р., зареєстрова-

ний на ім’я Захарчук 
Олександр Іванович, 
вважати недійсним 

з 11.06.2017 р.

Товариство з додатковою відповідальністю Стра-
хова компанія «Альфа-Гарант» (код за ЄДРПОУ 
32382598, місцезнаходження: 01133, Україна, м. Ки-
їв, бул. Лесі Українки, 26) повідомляє кредиторів та 
зацікавлених осіб, що загальними зборами учасни-
ків ТДВ СК «Альфа-Гарант» 05.09.2017 р. було при-
йнято рішення про зменшення статутного капіталу  
ТДВ СК «Альфа-Гарант», на 15 000 000 грн. 
(п’ятнадцять мільйонів гривень), а тому становити-
ме 85 000 000,00 грн. 

Відповідно до чинного законодавства України, 
кредитор, після надходження йому повідомлення 
щодо прийняття рішення про зменшення статутно-
го капіталу  ТДВ СК «Альфа-Гарант» не звернувся з 
письмовою вимогою до товариства, вважається, що 
він не вимагає від ТДВ СК «Альфа-Гарант» достроко-
вого погашення зобов’язань.

Ознайомитись із документами щодо прийняття рі-
шення про зменшення статутного капіталу, можна, 
у робочі дні з 10 до 12 години протягом терміну, пе-
редбаченого чинним Законодавством України за на-
ступною адресою: 01133, Україна, м. Київ, бульв. Лесі 
Українки, 26 та на сайті компанії https://alfagarant.com/. 
Письмові вимоги кредиторів приймаються за зареє-
строваним місцезнаходженням Товариства.

Лисичанський міський суд Луганської області 
повідомляє, що 22 лютого 2017 року було винесе-
но заочне рішення по справі №  415/6734/16-ц, про-
вадження № 2/415/254/17 за позовом Семенчен-
ка Максима Станіславовича до Семенченко Олени 
Мар’янівни про розірвання шлюбу. Позовні вимоги 
задоволено у повному обсязі.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що 
його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, по-
даною протягом десяти днів з дня розміщення в га-
зеті об’яви про розгляд справи.

Суддя Л. Б. Чернобривко

Суддя Старокостянтинівського районного суду 
Хмельницької області Андрощук Є. М. повідомляє 
про слухання цивільної справи за позовом Степан-
чук Лариси Іванівни до Рабцун Ірини Іванівни про 
визнан ня права власності на спадкове майно, яке 
відбудеться 21 вересня 2017 року о 15 год. 00 хв. за 
адресою: Хмельницька область, м. Старокостянти-
нів, вул. Миру, 9, та викликає до суду відповідачку 
Рабцун Ірину Іванівну. У разі неявки в судове засі-
дання відповідачки справа буде розглядатися в її від-
сутність.

Святошинський районний суд м. Києва викли-
кає відповідачку Заваденко Уляну Олександрівну, 
останнє відоме місце реєстрації: м. Київ, бул. Коль-
цова, 20-А, кім. 58, гуртожиток, у судове засідання 
по справі за позовом Заваденка Миколи Михайлови-
ча до Заваденко Уляни Олександрівни про розірван-
ня шлюбу, яке відбудеться під головуванням судді  
Величко Т.О. 3 жовтня 2017 року о 12 годині 00 хви-
лин за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А, зал №3.

У разі неявки, суд розгляне справу у вашу відсут-
ність.

Києво-Святошинський районний суд Київської об-
ласті повідомляє відповідачів, що розгляд цивільної 
справи за позовом Камінського Андрія Едуардовича 
до Коваленко Наталії Олександрівни про відшкоду-
вання шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-тран-
спортної пригоди відбудеться о 09 год. 15 хв. 17 жов-
тня 2017 року в приміщенні Києво-Святошинського 
районного суду Київської області за адресою: м. Ки-
їв, вул. Мельниченка, 1.

У випадку неявки в судове засідання, справа бу-
де розглянута за вашої відсутності на підставі наяв-
них у ній доказів.

Суддя А. Я. Волчко

Шевченківський районний суд м. Чернівці викли-
кає Боячука Федора Романовича, останнє відоме 
місце проживання: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 
77-г/76, як відповідача по цивільній справі за позо-
вом Боячук Людмили Денисівни до Боячука Федо-
ра Романовича про розірвання шлюбу, в судове за-
сідання на 09 годину 30 хвилин 18 жовтня 2017 ро-
ку за адресою: м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, 
кабінет № 13.

У разі неявки в судове засідання, справу буде роз-
глянуто без вашої участі.

Голова суду Мамчин П. І.

Печерський районний суд м. Києва викликає Юдакову 
Світлану Павлівну та Єсіпову Юлію Олександрівну як від-
повідачів у судове засідання по цивільній справі за по-
зовом Марчука Володимира Георгійовича до Юдакової 
Світлани Павлівни, Єсіпової Юлії Олександрівни про від-
шкодування збитків, яке відбудеться  17 жовтня 2017 ро-
ку о 16 год. 30 хв. за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 
42-а, каб. 12.

В разі неявки в судове засідання відповідачів: Юдако-
вої Світлани Павлівни та Єсіпової Юлії Олександрівни, які 
проживають за адресою: Печерський узвіз, буд. 18, кв. 
39, м. Київ, 01011, справа буде розглянута за їхньої від-
сутності, відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Суддя Л. І. Цокол

Уманський міськрайонний суд Черкаської області викликає 
в судове засідання відповідачку Бистранівську Наталію Вікто-
рівну, жительку с. Єрки Катеринопільського району Черкаської 
області, по справі   № 705/2298/17 за позовом Бистранівської 
Ольги Дмитрівни до Бистранівської Наталії Вікторівни про ви-
знання особи такою, що втратила право на користування жит-
ловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 29 вересня 2017 року о 08  год. 
40 хв. у приміщенні Уманського міськрайонного суду за адре-
сою: м. Умань, вул. Садова, 5.

У разі неявки відповідачки справа буде розглянута без її 
участі.

Суддя К. Г. Ребрина

В Окружний адміністративний суд міста Києва (01051, м. Київ, вул. Болбочана Пе-
тра, 8, корпус 1) викликається відповідач – Уповноважена особа Фонду гарантуван-
ня вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ «Приват-
банк» Соловйова Наталія Андріївна, для участі у судовому засіданні в адміністра-
тивній справі №826/7448/17 за позовом ТОВ «Партнер-Експі» про визнання про-
типравними та скасування рішень. Розгляд справи №826/7448/17, призначений на 
02.10.2017 р. о 09 год. 20 хв. Справа буде розглядатись під головуванням судді 
Шрамко Ю. Т. за адресою: м. Київ, вул. Болбочана Петра, 8, корпус 1, зал судового 
засідання №7. В разі неявки Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фі-
зичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ «Приватбанк» Солов-
йової Наталії Андріївни справа буде розглядатися в її відсутність.

В Окружний адміністративний суд міста Києва (01051, м. Київ, вул. Болбочана Пе-
тра, 8, корпус 1) викликається відповідач – Уповноважена особа Фонду гарантуван-
ня вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ «Приват-
банк» Соловйова Наталія Андріївна, для участі у судовому засіданні в адміністратив-
ній справі №826/7809/17 за позовом ТОВ «Хім-Ойл-Транзит-Юкрейн» про визнання 
протиправними та скасування рішень. Розгляд справи №826/7809/17 призначений 
на 03.10.2017 р. о 14 год. 30 хв. Справа буде розглядатись під головуванням судді 
Смолія І. В. за адресою: м. Київ, вул. Болбочана Петра, 8, корпус 1, зал судового за-
сідання №1. У разі неявки Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізич-
них осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ «Приватбанк» Соловйової 
Наталії Андріївни справа буде розглядатися в її відсутність.



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua20

вісті звідусіль

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року

Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» — 
61035, 40227 (соціальний)

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

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Садова, 1
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09, 
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер, 

п’ятницю та суботу
Зам. № 56415 Тираж 19209

Листування з читачами тiльки 
на сторiнках газети.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть 
iнформацiї та реклами несуть автори 

та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному  

центрi «Урядового кур’єра». 
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф», 

04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

ПОГОДА НА ЗАВТРА

10..15
15..20 10..15

19..24

10..15
25..30

14..19
25..30

10..15
25..30

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 15 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +10  +15 +19  +24 Черкаська  +10  +15  +22  +27
Житомирська +10  +15 +19  +24 Кіровоградська  +10  +15  +25  +30
Чернігівська +10  +15 +21  +26 Полтавська  +10  +15  +25  +30
Сумська +10  +15 +22  +27 Дніпропетровська  +10  +15  +25  +30
Закарпатська +10  +15 +19  +24 Одеська  +14  +19  +25  +30
Рівненська +10  +15 +15  +20 Миколаївська  +14  +19  +25  +30
Львівська +10  +15 +15  +20 Херсонська  +14  +19  +25  +30
Івано-Франківська +10  +15 +15  +20 Запорізька  +14  +19  +25  +30
Волинська +10  +15 +15  +20 Харківська  +10  +15  +25  +30
Хмельницька +10  +15 +17  +22 Донецька  +10  +15  +25  +30
Чернівецька +10  +15 +17  +22 Луганська  +8  +13  +25  +30
Тернопільська +10  +15 +15  +20 Крим  +15  +20  +25  +30
Вінницька +10  +15 +22  +27 Київ +12  +14 +21  +23

Укргiдрометцентр
Ф

от
о 

на
да

ні
 а

вт
ор

ом

Був звичайний Київ —  
стане ляльковий!
АКЦЕНТ. 30 вересня «Замок на горі» запрошує  
небайдужих на відкриття першого міжнародного 
фестивалю театрів ляльок

КМАТЛ на лівому березі Дніпра дасть відповідь  
на запитання: «Чому довгий ніс у слона»

Катерина МАЦЕГОРА, 
«Урядовий кур’єр»

Цьогоріч Київський ака-
демічний театр ляльок 

святкує дев’яносторіччя. 
Цей поважний ювілей «За-
мок на горі» відзначати-
ме в кілька етапів. Один із 
них — проведення у столи-
ці першого Київського між-
народного фестивалю теа-
трів ляльок. Дійство під на-
звою Puppet.Up! тривати-
ме з 30 вересня по 4 жовтня. 
Відкриватимуть захід уро-
чисто. Кожен охочий змо-
же пристати до театралізо-
ваної міської ходи, головне 
— принести із собою улю-
блену ляльку і прокрокува-
ти з нею від Європейської до 
Контрактової площі. Саме 
там о сьомій вечора відбу-
деться церемонія відкрит-
тя фестивалю. Киян і гостей 
столиці зустрічатиме вог-
няним шоу та ляльками-ве-
летнями вечірнє шоу «Ле-
генда про Київ».

За ці чотири дні всі не-
байдужі опівдні і по обіді 
зможуть безкоштовно по-
дивитися вистави під да-
хом «Мушлі» в Маріїн-
ському парку та на май-
данчиках Поштової площі 
і кількох парків: «Перемо-
га», ім. Т. Шевченка, «Нив-
ки», «Наталка», імені Ін-
тернаціоналістів та Дес-
нянського. Це своєрідні со-
ціальні майданчики.

Організатори фести-
валю — Київська міська 
державна адміністрація, 
Київський академічний 
театр ляльок, Всеукраїн-
ська громадська органі-
зація «Український центр 
міжнародної спілки діячів 
театру ляльок «УНІМА-
УКРАЇНА», Національна 
спілка театральних діячів 
України — очікують на іс-
торії від ляльок із понад 
15 країн. До нас завіта-
ють Аргентина, Вірменія, 
Болгарія, Білорусь, Гру-
зія, Іран, Ірландія, Кана-
да, Колумбія, Німеччина, 
Португалія, Туреччина, 
Франція, Хорватія, Чилі, 

та інші. Обличчям Украї-
ни буде Харківський дер-
жавний академічний те-
атр ляльок ім. В.А. Афана-
сьєва з виставою «Уявно 
хворий», творча майстер-
ня «Театр маріонеток» із 
«Червоною шапочкою», 
Київський муніципаль-
ний академічний театр 
ляльок на Лівому березі 
з виставою «Чому довгий 
ніс у слона», Хмельниць-
кий академічний облас-
ний театр ляльок зі «Ста-
рою вітряницею». 90-річ-
ний «Замок на горі» пока-
зуватиме від себе «Як за-
гинув Гуска».

Журі оцінюватиме ре-
жисуру, сценографію, му-
зичне оформлення й ав-
торську роботу учасни-
ків фесту. А ідея проекту 
невибаглива: привернути 
увагу киян до мистецтва 
лялькомовлення, ознайо-
мити їх у такий спосіб із 
культурою Києва, а ще — 
налагодити творчі зв’язки 
з лялькарями-артистами 
з різних країн. Тенденції 
змінюються швидко навіть 
у ляльковому мистецтві. 
Саме тому на культурних 
сценічних майданчиках 
представлять усі види ля-
льок. Завдяки цьому гля-
дачі побачать різноманітні 
способи показу вистав.

Представників ЗМІ Ки-
ївський академічний театр 
ляльок запросив за кілька 
тижнів до старту фестива-
лю. Всю інформацію преса 
дізналася після перегляду 
прем’єри «Бременські му-
зиканти» — зустріч із та-
кою казкою сподобалася 
і дорослим, і малим. Гово-
рили про жахливе, про ча-
рівне та навіть геніальне. 
Зрозуміли, що кохання — 

то не жарти, що ніяка си-
ла не спроможна зламати 
дружбу й віру.

Що можна сказати про 
вітчизняну ляльку? Во-
на осучаснилася, стала ще 
живішою і яскравішою. 
Вона заговорила делікат-
ною, витонченою україн-
ською мовою, обросла дру-
зями і вирішила перетво-
рити звичайний Київ на 
Київ ляльковий.

Молодий Тарас зупинився в Глухові
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ПАМ’ЯТЬ. У колиш-
ній гетьманській столи-
ці Глухові Сумської облас-
ті за участі міського голо-
ви  Мішеля Терещенка від-
крили пам’ятний комплекс 
на честь українського Коб-
заря — Тараса Шевченка.  
  Як розповів керівник твор-

чої групи сумський архітек-
тор Володимир Биков, це не 
просто монумент генієві на-
ціонального духу, а вихопле-
на з історичного плину і за-
фіксована мить життя Тара-
са у 30-річному віці. Саме у 
1844-му він уперше побував 
у Глухові, який справив на 
нього незабутнє враження. 
 Основа комплексу — фігу-
ра Кобзаря на повен зріст, 

виконана у бронзі. Моло-
дий і одухотворений, Та-
рас щойно вийшов із брич-
ки і зупинився посеред міс-
та. Вдивляється у його обри-
си, запам’ятовуючи вулиці, 
будівлі, людей. До слова, за 
життя Тарас Шевченко кіль-
ка разів відвідував місто і са-
ме  через Глухів пролягала 
його остання посмертна до-
рога у травні 1861-го на рід-

ну Україну, до місця вічного 
спочинку — Чернечої гори… 
Органічно вписавшись в 
архітектурний ландшафт, 
комплекс відразу став улю-
бленим місцем відпочинку 
городян. А що казати про ді-
тлахів, які з великим задово-
ленням фотографуються у 
бричці, що наче переносить 
кожного із сьогодення в да-
леке шевченківське минуле.   

Ці «Бременські музиканти» не бояться ані злодіїв, ані Його величності короля

Який він — антирадіаційний 
автомобіль?

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

ВИЗНАННЯ. Одинадцятирічний Олександр Перехрест із Дра-
бова на Черкащині дуже любить малювати. Навчаючись у місце-
вій школі мистецтв, він досяг неабияких успіхів. Малюнки юного 
художника виразні, колоритні, позначені вигадкою та фантазією. 
Взявши участь у  ХІ глобальному конкурсі малюнків «Автомобіль 
моєї мрії», що проводить компанія Тойота, він став одним із пере-
можців. Малюнок «Антирадіаційний автомобіль» визнано одним із 
кращих серед робіт, представлених на конкурсі, в якому  у взяло 
участь 830 тисяч дітей із 72 країн світу.

Організатори конкурсу нагородили Олександра подорожжю до 
Японії разом з батьками, де він знайомився країною, відвідав за-
вод Тойота в місті Нагоя, покатався на швидкісному потязі шінкан-
сені, монорельсі, побував у храмах, покатався на гідроскутері та 
сучасних автомобілях, які працюють на вуглеводні й водні. 

Українка виграла марафон. 
На каное

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

ВЕРШИНА. 20-річна каноїстка Людмила Бабак з Енерго-
дара, що на Запоріжжі, стала чемпіонкою світу з марафо-
ну. На змаганнях в Пітермаріцбурзі (Південно-Африканська Рес-
публіка) вона здолала дистанцію 19 км за 1 годину 48 хвилин. 
Зі старту Людмила Бабак відразу опинилися в трійці лідерів, яка, до ре-
чі стала потім і трійкою призерів, повідомили у Федерації каное Укра-
їни. Спочатку українка йшла третьою, поступаючись майже тринад-
цять  секунд лідерові титулованій угорці Жанетт Лакатош — дворазо-
вій чемпіонці світу. Втім, уже до закінчення першого кола Людмила на-
здогнала грізного опонента, залишивши за спиною чешку Яну Єжову. 
Варто зазначити, що «права» Людмила Бабак йшла ліворуч, а 
«ліва» Жанетт Лакатош праворуч. Ледь не чіпляючись весла-
ми у такій, дещо  небезпечній зв’язці, вони й пройшли деякий час. 
Ще деякий час українка та угорка йшли поруч, поки Людмила Бабак 
не почала відриватися від суперниці. Вирушивши в одиночне плаван-
ня, з кожним відрізком Бабак збільшувала свою перевагу і фінішува-
ла з відривом понад три хвилини. Таким чином спортсменка дода-
ла звання чемпіонки світу до двох вищих нагород чемпіонату Євро-
пи здобутих цьогоріч. Торік на світовій першості вона була третьою.
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