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КУрСИ ваЛЮт/БаНКІвСЬКІ МЕтаЛИ  встановлені Національним банком України на 15 травня 2017 року
USD 2647.4312 EUR 2879.3462 RUB 4.6313 / AU 325078.08 AG 4315.31 PT 241180.98 PD 212853.47

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

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:            «Попри 
російську агресію  

та окупацію, українці 
показали свою 

гостинність і зробили 
все, щоб організувати 

по-справжньому 
прекрасний захід».

Обнадійливий старт на трасі Одеса — Рені 
ДОРОЖНЄ. Обіцяний об’їзд біля Паланки здали. А міст і трасу — пообіцяли

Іван ШЕВЧУК,  
«Урядовий кур’єр»

Учора на Одещині нарешті зда-
но в експлуатацію тимчасо-

ву об’їзну дорогу біля пункту про-
пуску Маяки неподалік молдов-
ського села Паланка. Нарешті, бо 
спочатку її мали відкрити до Ве-
ликодня, потім — до травневих 

свят. Нагадаємо: міст поблизу села 
Паланка торік у грудні закрили на 
ремонт. Відтоді рух трасою Оде-
са — Рені на цій ділянці припи-
нився. Весь транспорт на південь 
Одещини пішов в об’їзд через се-
лище Затока і розташований там 
розвідний залізничний міст. Як-
що у звичайні дні ця інфраструк-
тура ще могла впоратися з таким 

навантаженням, то збільшення 
кількості автомобілів на свята за-
грожувало транспортним колап-
сом. Тому й поспіша ли заздале-
гідь відкрити другу транспортну 
гілку, пустивши авто тимчасовою 
дорогою, прокладеною паралель-
но з місцем, де будують новий міст.

Забарилися, бо просто не всти-
гли отримати всі необхідні узго-

дження з Молдовою. Річ у тім, що 
ділянка траси Одеса — Рені разом 
з мостом біля Паланки — влас-
ність України на території Мол-
дови. Об’їзд можна було зробити 
тільки молдовською терито рією 
після відповідних узгоджень із 
тамтешньою владою. Процес за-
тягнувся, можливо, через те, що 
ми затягли з його початком. Ко-

лапсу на Великдень і Першотра-
вень не сталося, проте затори і на-
рікання були.     

Але до курортного сезону впо-
ралися, то й добре. Відколи всі 
папери з молдованами було під-
писано, будівництво тимчасової 
дороги справді вклалося у 
термін обіцяних двох тиж-
нів. 4

3
Ворожі срібляники  
не варті гідності 

НАЦБЕЗПЕКА. СБУ встановила особи 40 людей, які за вказів-
кою російських спецслужб організовують та проводять проплаче-
ні акції протесту, частково  ідентифіковано близько 5 тисяч осіб, 
які регулярно беруть участь у замовних акціях. І це тільки в Києві. 
Восьми організаторам таких акцій вже висунуто підозри. Як пові-
домив на брифінгу голова СБУ Василь Грицак, російські спецслуж-
би на території України створюють підконтрольні громадські струк-
тури, які використовують загальнодержавні й регіональні проблем-
ні аспекти життя для дестабілізації ситуації в країні. За участь лю-
дям пропонують від 150 до 200 гривень. А за участь у провокаціях, 
бійках із правоохоронцями йдеться про винагороду до 500 доларів. 
Василь Грицак закликає співгромадян не піддаватися таким споку-
сам і не брати участі у проплачених акціях, адже відповідальність 
буде невідворотною, повідомляє УНІАН.  А на Євробачення-2017 
СБУ вдало спрацювала на випередження:  встановила й відстежу-
вала осіб, які потенційно могли вчинити протиправні або провока-
ційні дії безпосередньо під час проведення конкурсу.

95% 
ПДВ відшкодовано платникам бюджетних 

коштів за лютневими деклараціями, 
поданими у березні 

АКТУАЛЬНО. Підприємства, які роками диктували конкурсні 
умови державі, змушені були знизити ціни на свою продукцію

Коли конкурент  
наступає на п’яти  

2 6
У ДзеРКАЛі сТАТИсТИКИ

Економіка  
України
за січень — 
березень  
2017 року

Докладно окреслити 
подальший курс країни 
Президент пообіцяв восени — 
у щорічному Посланні  
до Верховної Ради 

ПОзИЦіЯ

Президент про комфорт і безпеку, організовані 
учасникам і гостям Євробачення-2017
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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 Звітно-виборного з’їзду адвокатів України 2017 року
Шановні адвокати!

Рада адвокатів України повідомляє про скликання Звітно-виборного з’їзду адвокатів України 2017 року, 
призначеного на 09-10 червня 2017 року у місті Київ (рішення РАУ № 40 від 16.02.2017 року).

Початок роботи З’їзду об 11.00. 
Початок реєстрації делегатів З’їзду о 10.00.
Місце проведення: приміщення Будинку кіно, за адресою: 
вул.  Саксаганського, 6, м. Київ.

До порядку денного Звітно-виборного з’їзду адвокатів України 2017 року включені питання:
затвердження Регламенту Звітно-виборного з’їзду адвокатів України 2017 року; затвердження Порядку 

денного Звітно-виборного з’їзду адвокатів України 2017 року; доповідь Голови Ради адвокатів України; роз-
гляд звіту Ради адвокатів України; обрання Голови Ради адвокатів України (за посадою Голови Національ-
ної асоціації адвокатів України); доповідь Заступників Голови Ради адвокатів України; обрання Заступника 
Голови Ради адвокатів України, строк повноважень якого закінчується у 2017 році; доповідь Голови Вищої 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури; розгляд звіту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної ко-
місії адвокатури; обрання Заступників Голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури; до-
повідь Голови Вищої ревізійної комісії адвокатури; розгляд висновків Вищої ревізійної комісії адвокатури; 
обрання Голови Вищої ревізійної комісії адвокатури, строк повноважень якого закінчується у 2017 році; об-
рання членів Вищої ревізійної комісії адвокатури, строк повноважень яких закінчується у 2017 році; про вне-
сення змін до Статуту Національної асоціації адвокатів України; про внесення змін до Положення про Вищу 
кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури; про внесення змін до Правил адвокатської етики; про 
внесення змін до Положення про Раду адвокатів України; про внесення змін до Положення про Вищу реві-
зійну комісію адвокатури; затвердження звіту про виконання кошторису Ради адвокатів України, Національ-
ної асоціації адвокатів України; затвердження звіту про виконання кошторису Вищої кваліфікаційно-дисци-
плінарної комісії адвокатури; затвердження кошторису Ради адвокатів України, Національної асоціації ад-
вокатів України; затвердження кошторису Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури; різне. 

Дружківський міський суд Донецької обл. (адреса суду: 
84200, Донецька обл., м. Дружківка, вул.Енгельса, 45) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

18.05.2017 о 15:10 до Козленко Юрій Петрович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 84205, Донецька обл., м. Друж-
ківка, вул. Індустріальна, буд. 2, кв. 4) справа № 229/696/17,  
суддя Петров Є. В.

25.05.2017 о 09:00 до Науменко Людмила Олексан-
дрівна (останнє відоме місце реєстрації: 84200, Донецька 
обл., м. Дружківка, вул. Чапаєва, буд. 60, кв. 15) справа  
№ 229/1092/17, суддя Гонтар А. Л.

05.06.2017 о 14:00 до Власович Костянтин Костянти-
нович (останнє відоме місце реєстрації: 84200, Донецька 
обл., м. Дружківка, вул. Леніна, буд. 20, кв. 16) справа  
№ 229/1415/17, суддя Гонтар А. Л.

05.06.2017 о 13:00 до Самойленко Тетяна Валеріїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 84201, Донецька обл.,  
м. Дружківка, вул. Тімірязєва, буд. 23) справа № 229/1477/17, 
суддя Гонтар А. Л.

05.06.2017 об 11:00 до Самороков Дмитро Володими-
рович (останнє відоме місце реєстрації: 84201, Донецька 
обл., м. Дружківка, вул. Педагогічна, буд. 1а, кв. 2) справа  
№ 229/1424/17, суддя Гонтар А. Л.

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.

Южноукраїнський міський суд Миколаївської обл. (адреса 
суду: 55000, Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, вул. Друж-
би народів, 5) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться:

19.05.2017 о 08:30 до Федитник Валерій Васильович (останнє 
відоме місце реєстрації: 55002, Миколаївська обл., м. Южноукра-
їнськ, вул. Наб. Енергетиків, буд. 19, кв. 56) справа № 486/53/17, 
суддя Савін О. І.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідо-
млення про причини неявки справа буде розглянута за його  від-
сутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вва-
жається належним чином повідомленим про час, день та місце 
проведення судового засідання.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької обл. (адре-
са суду: 85100, Донецька обл., м. Костянтинівка, пр-т Ломоно-
сова 157-а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

18.05.2017 о 08:15 до Войтенко Олександри Георгіївни (остан-
нє відоме місце реєстрації: 86119, Донецька обл., місто Макіїв-
ка, вул. Миколи Руднєва буд. 5, кв. 116) справа № 233/369/17,  
суддя Мартишева Т. О.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідо-
млення про причини неявки справа буде розглянута за його  від-
сутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вва-
жається належним чином повідомленим про час, день та місце 
проведення судового засідання.

Добропільський міськрайонний суд Донецької обл. (адре-
са суду: 85004, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Радян-
ська, 39) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться:

18.05.2017 о 09:40 до Тищенка Олексія Володимиро-
вича (останнє відоме місце реєстрації: 85001, Донецька 
обл., м. Добропілля, м-н Сонячний, буд. 28, кв. 52) справа  
№ 227/1144/17, суддя Левченко А. М.

19.05.2017 о 09:00 до Афоніна Юрія Вікторовича (остан-
нє відоме місце реєстрації: 85012, Донецька обл., Добро-
пільська міська рада, м. Білозерське, вул. 50 років Жовтня, 
буд.20, кв. 26) справа № 227/530/17, суддя Корнєєва В. В.

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.

Хортицький районний суд м.Запоріжжя (адреса суду: 
69076, Запорізька обл., м. Запоріжжя, пр-т Ювілейний, 33) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся:

19.05.2017 о 09:20 до Таранова Олександра Григоро-
вича (останнє відоме місце реєстрації: 69000, Запорізька 
обл., м. Запоріжжя, вул. Гудименка, буд. 40, кв. 21) справа  
№ 337/485/17, суддя Гнатик Г. Є.

24.05.2017 о 10:00 до Захарової Неллі Іванівни (остан-
нє відоме місце реєстрації: 69001, Запорізька обл., м. За-
поріжжя, вул. Запорізького Козацтва буд. 31, кв. 36) справа  
№ 337/871/17, суддя Гнатик Г. Є.

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.

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Щегельського Максима Борисовича, 
20.10.1977 року народження (останнє відоме місце про-
живання: вул. Грибоєдова 12, кв. 51, м. Ялта) у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України у судове засідання, яке 
відбудеться 23 травня 2017 року о 15 год. 50 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за 
адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 7 під голо-
вуванням судді Отвіновського П. Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська 
(адреса суду: 49006, Дніпропетровська обл., м. Дніпропе-
тровськ, пр-т Пушкіна, 77-б) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у 
судове засідання, яке відбудеться:

19.05.2017 о 09:30 до Шардуба Тетяни Іванівни (остан-
нє відоме місце реєстрації: 49000, Дніпропетровська обл.,  
м. Дніпропетровськ, пр. Л. Мокієвської, буд. 1, кв. 92) справа 
№ 199/6837/16, суддя Самсонова В. В.

19.05.2017 о 09:00 до Каминіна Миколи Миколайовича 
(останнє відоме місце реєстрації: 49000, Дніпропетровська 
обл., м. Дніпропетровськ, вул. Робоча, буд. 95, кв. 16) спра-
ва № 204/635/17, суддя Самсонова В. В.

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.

Першотравневий районний суд Донецької обл. (адре-
са суду: 87400, Донецька обл., смт Мангуш, вул. Котанова, 
102) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

19.05.2017 о 15:00 до Бірченко Ірини Леонідівни (остан-
нє відоме місце реєстрації: 87400, Донецька обл., смт Ман-
гуш, вул. Морських десантників буд. 42, кв. 11) справа  
№ 241/1826/16-ц, суддя Скудін В. Є.

28.08.2017 о 09:00 до Кобизча Альони Валеріївни (остан-
нє відоме місце реєстрації: 87443, Донецька обл., Першо-
травневий р-н, с. Білосарайська Коса, вул. Бєзуха, буд. 151) 
справа № 241/34/17, суддя Скудін В. Є.

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.

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Плотницького Ігоря Венедиктовича, 
24.06.1964 року народження (останнє відоме місце 
проживання: м. Луганськ, вул. Шевченка, 4, кв. 69) 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 146, ч. 2 
ст. 258, ч. 3 ст. 332 КК України у судове засідання, 
яке відбудеться 19 травня 2017 року о 10 год. 00 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно 
мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, зал 
№ 5, каб. 28 під головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
обл. (адреса суду: 85100, Донецька обл., м. Костян-
тинівка, пр-т Ломоносова, 157-а) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення 
заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

19.05.2017 о 14:30 до Капустіна Ганна Олексан-
дрівна (останнє відоме місце реєстрації: 85100, До-
нецька обл., м. Костянтинівка, вул. Франка, буд. 51) 
справа № 233/735/17, суддя Мартиненко В. С.

19.05.2017 о 14:15 до Худякова Анжеліка Євгенів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 85100, Донецька 
обл., м. Костянтинівка, пл. Перемоги, буд.2, кв. 44) 
справа № 233/857/17, суддя Мартиненко В. С.

30.05.2017 о 16:00 до Федорова Тетяна Михайлів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 85102, Донецька 
обл., м. Костянтинівка, вул. Громова, буд. 5, кв. 90) 
справа № 233/1153/17, суддя Мартиненко В. С.

30.05.2017 о 16:30 до Федулов Василь Микола-
йович (останнє відоме місце реєстрації: 85100, До-
нецька обл., м. Костянтинівка, вул. Братів Котельни-
кових, буд. 4а) справа № 233/1669/17, суддя Марти-
ненко В. С.

30.05.2017 о 16:15 до Святковська Марія Олексан-
дрівна (останнє відоме місце реєстрації: 85100, До-
нецька обл., м. Костянтинівка, вул. Інтернаціональ-
на, буд. 554) справа № 233/1361/17, суддя Марти-
ненко В. С.

02.06.2017 об 11:00 до Мазурович Тетяна Василів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 85100, Донецька 
обл., м. Костянтинівка, бул. Космонавтів, буд. 10,  
кв. 23) справа № 233/999/17, суддя Мартиненко В. 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.

Оголошення щодо продажу активів (майна) ПАТ «ВБР»

Номер лота: Q82417b5690
Короткий опис активів (майна) в лоті:  Права вимоги за кредитними  

договорами та договорами забезпечення 
виконання зобов’язань

Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону)/  
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону:

02.06.2017 р.

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих 
торгів (аукціону)/ електронного аукціону  
по кожному лоту вказується на веб-сайті 
http://www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота: http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/pat_+-vbr/ 

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Ко-
товського Юрія Олексійовича, що обвинувачується у вчиненні злочинів, 
передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України у підготовче судове  
засідання, яке відбудеться 24 травня 2017 року о 12.00 годині, в примі-
щенні Оболонського районного суду м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. 
М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потер-
пілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, 
а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного 
відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спе-
ціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваче-
ного Мязгова Леоніда Олексійовича для розгляду кримінального про-
вадження, внесеного до ЄРДР за № 42016000000002778 відносно Мяз-
гова Леоніда Олексійовича, обвинуваченого у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що підготовче судове 
засідання та розгляд клопотання про здійснення спеціального судового 
провадження відбудеться 24.05.2017 р. об 11.00 год. в приміщенні Свя-
тошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жи-
лянська, 142, каб. 6-а.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя С. І. Дячук

До уваги
товариства з обмеженою відповідальністю «Архбудекспертиза»

(код ЄДРПОУ 37579211)
За результатами розслідування справи № 127-26.13/85-13, про порушен-

ня законодавства про захист економічної конкуренції з боку товариства з об-
меженою відповідальністю «Архбудекспертиза» у зв’язку з невиконанням рі-
шення Антимонопольного комітету України, Антимонопольний комітет Укра-
їни прийняв рішення «Закрити провадження у справі № 127-26.13/85-13 від 
20.09.2016 № 418-р.»

Рішення розміщено на офіційному веб-сайті Антимонопольного коміте-
ту України (http://www.amc.gov.ua) в розділі «До уваги суб’єктів господарю-
вання».

Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого частини першої статті 
56 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

До уваги
приватного підприємства «Архбуд-Експертиза»

(код ЄДРПОУ 38001964)
За результатами розслідування справи № 227-26.4/342-12 про порушення 

єдиним суб’єктом господарювання в складі товариства з обмеженою відпо-
відальністю «Архбудекспертиза» та приватного підприємства «Архбуд-Екс-
пертиза» законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, Антимо-
нопольний комітет України прийняв рішення «Закрити провадження у справі 
№ 227-26.4/342-12 від 20.09.2016 № 419-р.»

Рішення розміщено на офіційному веб-сайті Антимонопольного коміте-
ту України (http://www.amc.gov.ua) в розділі «До уваги суб’єктів господарю-
вання».

Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого частини першої статті 
56 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

До уваги
товариства з обмеженою відповідальністю «Архбудекспертиза»

(код ЄДРПОУ 37579211)
За результатами розслідування справи № 227-26.4/342-12, про порушен-

ня єдиним об’єктом господарювання в складі товариства з обмеженою від-
повідальністю «Архбудекспертиза» та приватного підприємства «Архбуд-
Експертиза» законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, Ан-
тимонопольний комітет України прийняв рішення «Закрити провадження у 
справі № 227-26.4/342-12 від 20.09.2016 № 419-р.»

Рішення розміщено на офіційному веб-сайті Антимонопольного коміте-
ту України (http://www.amc.gov.ua) в розділі «До уваги суб’єктів господарю-
вання».

Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого частини першої статті 
56 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Білоцерківський міськрайонний суд Київської обл. (адреса суду: 09113, Київська обл., м. Біла Церк-
ва, вул. Турчанінова, 7) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення забор-
гованості, у судове засідання, яке відбудеться:

19.05.2017 о 08:20 до Книш Валерій Васильович (останнє відоме місце реєстрації: 09100, Київська 
обл., м. Біла Церква, вул. Східна, буд. 2, кв. 117) справа № 357/1984/17, суддя Цуранов А. Ю.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини 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 повідо-
мленим про час, день та місце проведення судового засідання.

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської обл. (адреса суду: 88000, Закарпатська обл.,  
м. Ужгород, вул. Загорська, 53) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення 
заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться: 

19.05.2017 о 08:45 до Пети Микола Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 88014, Закар-
патська обл., м. Ужгород, вул. Спортивна, буд. 35, кв. 1) справа № 308/2418/17, суддя Світлик О. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини 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 повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового засідання.

Дубенський міськрайонний суд (м. Дубно,  
вул. Д. Галицького, 22) викликає в судове засідання 
на 10 год. 15 хв. 26 травня 2017 року як відповідача 
Александрука Василя Івановича по справі за позо-
вом Мельникович Наталії Володимирівни про стяг-
нення аліментів.

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

Суддя Р. В. Ралець

Попаснянський районний суд Луганської області викликає обвинувачену Скнипу Ірину Іва-
нівну, яка зареєстрована за адресою: Луганська область, Попаснянський район, смт Новотош-
ківське, вул. Леніна,15, у судове засідання по кримінальному провадженню № 423/1023/17 за 
обвинуваченням Скнипи Ірини Іванівни за ст. 110 ч. 2 КК України, що відбудеться 22 травня 
2017 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні Попаснянського районного суду за адресою: Луган-
ська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6, каб. № 4 (2 поверх).

У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 297-5 КПК України.
Суддя В. А. Закопайло

Макарівський районний суд Київської області викликає за адресою: смт Макарів, вул. Димитрія Ростов-
ського, б. 35, на 19.05.2017 року на 12.00 годину як відповідачів Колонщинську сільську раду Макарівсько-
го району Київської області, Гуту Андрія Івановича, Бабіча Олександра Васильовича, Децика Антона Мико-
лайовича, Децик Наталію Олександрівну, Борсук Галину Павлівну по цивільній справі № 370/1094/16-ц за 
позовом Фіалкової Олени Юріївни до Колонщинської сільської ради Макарівського району Київської об-
ласті, Гути Андрія Івановича, Бабіча Олександра Васильовича, Децика Антона Миколайовича, Децик На-
талії Олександрівни, Борсук Галини Павлівни про витребування земельних ділянок з чужого незаконно-
го володіння.

У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута за відсутності вказаних осіб.
Суддя Н. Б. Мазка

Втрачене службове посвідчення 
№ 0690, головного спеціаліста відді-
лу державного контролю та нагляду за 
безпекою на автомобільному та місько-
му електричному транспорті Управління 
Укртрансбезпеки в Одеській області  Ми-
хальцова  Андрія Вікторовича, вважати 
недійсним.
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оголошення

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

В провадженні Київського районного суду м. Оде-
си знаходиться цивільна справа за позовною заявою 
Москалюк Ілони Вікторівни до Чорба Сергія Степано-
вича про розірвання шлюбу, у зв’язку з чим повідо-
мляємо відповідача Чорба Серія Степановича про те, 
що судове засідання відбудеться 08 червня 2017 ро-
ку об 11 год. 30 хв. в приміщенні Київського район-
ного суду м. Одеси, за адресою: м. Одеса, вул. Вар-
ненська, 3б, каб. 215.

Суддя О. М. Куриленко

Великобурлуцький районний суд Харківської облас-
ті відповідно до ч.9 ст.74 ЦПК України викликає Онвае-
зе Майкл Чукс Чіемеке і Онваезе Ніколас Чонкі Крістіан 
на судове засідання, призначене на 23 травня 2017 р. о 
10.30, як відповідачів по справі № 616/935/16-ц за позо-
вом Онваезе Асмар Ельдарівни до Онваезе Майкл Чукс 
Чіемеке про виключення запису про нього як батька ді-
тей та до Онваезе Ніколас Чонкі Крістіан про визнання 
його батьком дітей. Судове засідання відбудеться у при-
міщенні Великобурлуцького районного суду за адресою: 
Харківська обл., смт. Великий Бурлук, вул. Паркова, 9.

Наслідки неявки на судове засідання особи, яка бере 
участь у справі, передбачені ст. 169 ЦПК України.

Суддя Ю. В. Нестайко

У провадженні Харківського районного суду Харківської об-
ласті знаходиться цивільна справа №635/1631/17 провадження 
№2/635/1607/2017 за позовною заявою Ігнатенко Людмили Віта-
ліївни до Ігнатенка Валерія Миколайовича про розірвання шлюбу. 

Харківський районний суд Харківської області  повідомляє, що 
03 травня 2017 р. було постановлено заочне рішення по цивільній 
справі №635/1631/17 за позовом Ігнатенко Людмили Віталіївни до 
Ігнатенка Валерія Миколайовича про розірвання шлюбу. 

Ігнатенко Валерій Миколайович, останнє відоме місце про-
живання (перебування) якого: Луганська обл., м. Антрацит, вул. 
Приміська б.10, має право звернутися до Харківського районно-
го суду Харківської області для отримання копії заочного рішен-
ня від 03 травня 2017 р. по вищевказаній справі за адресою: Хар-
ківська обл., Харківський р-н, c. Покотилівка, вул. Сковороди, б. 
18, каб. 10.

Суддя Н. М. Токарєва

Києво-Святошинський районний суд Київської  
області повідомляє, що розгляд цивільної справи за  
№ 369/6594/16-ц за позовом Товариства з обмеженою відпо-
відальністю «Пегас-СК» до Кононенка Віктора Олександро-
вича, третя особа: Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «Е-Комерс» про стягнення заборгованості відбудеться 02 
червня 2017 року о 09 год. 30 хв.

Судове засідання відбудеться під головуванням судді  
Усатова Д. Д. в приміщенні Києво-Святошинського районно-
го суду Київської області, що розташований за адресою: м. 
Київ, вул. Мельниченка, 1.

В разі неявки сторін на судове засідання справа буде роз-
глядатись за їх відсутності на підставі наявних у справі до-
казів.

Уманський міськрайонний суд Черкаської облас-
ті викликає в судове засідання Гут Володимира Ва-
лерійовича, 01.02.1983 року народження, що прожи-
ває за адресою: вул. Успенська, 158, кв. 12, м. Умань, 
Черкаської області на розгляд цивільної справи за 
позовом Гут Інни Вікторівни до Гут Володимира Ва-
лерійовича про надання дозволу на тимчасовий ви-
їзд за кордон неповнолітньої дитини без згоди бать-
ка. Судове засідання відбудеться 05 червня 2017 ро-
ку о 08 год. 45 хв. в приміщенні Уманського міськра-
йонного суду за адресою: м. Умань, вул. Садова, 5.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута 
без вашої участі за наявними у справі матеріалами.

Суддя Коваль А. Б.

Новопсковський районний суд Луганської облас-
ті 07.05.2015 р. ухвалив заочне рішення по цивільній 
справі ЄУ № 420/1002/14-ц за позовною заявою КС 
«Центр фінансових послуг» до Шкуренко Юлії Іллів-
ни про стягнення заборгованості.

Відповідачу роз’яснюються вимоги ст. 228 ЦПК 
України: заочне рішення може бути переглянуте су-
дом, що його ухвалив, за письмовою заявою відпо-
відача. Заява про перегляд заочного рішення може 
бути подана протягом десяти днів з дня отримання 
його копії.

Суддя О. С. Стеценко

Харківський районний суд Харківської області викли-
кає Качкарьова Віталія Володимировича у судове засі-
дання, призначене на 26.05.2017 року на 12.00 годину по 
справі, за позовом Глоба Юлії Сергіївни до Качкарьова 
Віталія Володимировича, третя особа: Виконавчий комі-
тет Бабаївської селищної ради Харківського району Хар-
ківської області про усунення перешкод у здійсненні пра-
ва власності шляхом визнання особи такою, що втратила 
право користування житлом.

У разі неявки відповідача у судове засідання, непові-
домлення про поважність причин неявки та ненаданні за-
яви про розгляд справи у його відсутність справа буде 
розглянута у порядку заочного розгляду.

Суддя О. В. Назаренко

Куйбишевський районний суд Запорізької області 
викликає як відповідачку Чернишеву Олену Станісла-
вівну, 22.02.1985 р.н. в судове засідання, яке призна-
чене на 14 год. 00 хв. 29.05.2017 року, для розгля-
ду цивільної справи № 319/298/17 за позовом Чер-
нишева Сергія Юрійовича до Чернишевої Олени Ста-
ніславівни про розірвання шлюбу, яке відбудеться за 
адресою: вул. Центральна, 26а, смт Більмак, Біль-
мацького району Запорізької області.

Суддя Валігурський Г. Ю.

Суддею Бердянського міськрайонного суду Дні-
стрян О.М. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Консуль-
ська, б. 64, каб. № 410) 12 червня 2017 року о 10 го-
дині 00 хвилин буде розглядатись справа за позо-
вом Плахотної Олени Андріївни до Захарченко Оле-
га Олександровича про поділ спільного майна по-
дружжя.

Суд викликає як відповідача Захарченка Олега 
Олександровича.

Явка відповідача у справі обов’язкова. У разі його 
неявки справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя О. М. Дністрян

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє 
Мілетич Младен про те, що 08 червня 2017 року о 14 
год. 00 хв. за адресою: 03113, м. Київ, вул. Полков-
ника Шутова, 1, каб. 11, відбудеться судове засідан-
ня по цивільній справі за позовом Мілетич Вікторії 
Ігорівни до Мілетич Младен, третя особа: Виконав-
чий комітет Броварської міської ради Київської об-
ласті про позбавлення батьківських прав.

При цьому повідомляємо, що у разі вашої неявки в 
судове засідання без поважних причин або неповідо-
млення про причини своєї неявки, суд вирішує спра-
ву на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Л. А. Шереметьєва

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті повідомляє, що 13 квітня 2017 року розглянуто ци-
вільну справу № 409/3111/16-ц за позовом Грицаєвої 
Олени Вікторівни до Грицаєва Віктора Володимиро-
вича, третя особа: Служба у справах дітей Дніпров-
ської в м. Києві РДА, про надання дозволу на бага-
торазові виїзди за кордон неповнолітньої дитини без 
згоди та супроводу батька та винесено заочне рішен-
ня про задоволення позову в повному обсязі.

Суддя Третяк О. Г.

Новоайдарський районний суд викликає Непран 
Ганну Олександрівну, яка проживає за адресою: вул. 
Виноградна, буд. 13, м. Щастя, Новоайдарського ра-
йону Луганської області, як відповідачку в судове за-
сідання з цивільної справи № 419/2470/16-ц за по-
зовом Плаксіна Валерія Олександровича до Непран 
Ганни Олександрівни про розірвання шлюбу, що від-
будеться 25 травня 2017 року о 09.30 годині в при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, смт Но-
воайдар, вул. Миру, 38.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд 
розглядатиме справу без вашої участі на підставі  
ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. М. Іванова

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідачів Чернова Ігоря Анатолійовича та 
Чернову Наталію Миколаївну у судове засідання з роз-
гляду цивільної справи за позовом ПАТ «Державний 
ощадний банк України» в особі філії Луганського облас-
ного управління AT «Ощадбанк» до Чернова Ігоря Анато-
лійовича, Чернової Наталії Миколаївни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, яке відбудеться 
13.06.2017 року о 09 годині 00 хвилин у приміщенні суду 
за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, буль-
вар Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане судо-
ве засідання суд розглядатиме справу без вашої участі на 
підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. О. Юзефович

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті повідомляє Фоменко Сергія Вікторовича, мешкан-
ця міста Кадіївки (Стаханова) Луганської області, про 
ухвалення заочного рішення від 11.04.2017 року по 
справі № 428/4309/16-ц за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Укрсоцбанк» м. Київ до Фо-
менка Сергія Вікторовича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором, стягнення судового 
збору.

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

Суддя І. О. Юзефович

Сєверодонецький міський суд Луганської області 
повідомляє Якушевич Ольгу Олександрівну, мешкан-
ці міста Кадіївки (Стаханова) Луганської області, про 
ухвалення заочного рішення від 11.04.2017 року по 
справі № 428/4306/16-ц за позовом Публічного акці-
онерного товариства «Укрсоцбанк» м. Київ про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, стяг-
нення судового збору.

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

Суддя І. О. Юзефович

Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської 
області повідомляє, що 25 травня 2017 року о 14 год. 
30 хв. в приміщенні суду за адресою: Кіровоградська 
область м. Світловодськ, вул. Приморська, 48 (суддя  
Баранець A. M.), відбудеться слухання цивільної справи 
№ 401/644/17, провадження по справі № 2/401/660/17 за 
позовом Стоян Миколи Івановича до Стоян Сергія Мико-
лайовича, Стоян Олександра Миколайовича про визна-
чення додаткового строку, достатнього для подання зая-
ви про прийняття спадщини.

В судове засідання викликаються як відповідачі Стоян 
Сергій Миколайович та Стоян Олександр Миколайович.

Суддею Бердянського міськрайонного суду Дні-
стрян О. М. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Консуль-
ська, б. 64, каб. № 410) 06 червня 2017 року о 09 го-
дині 00 хвилин буде розглядатись справа за позо-
вом Бабенко Клавдії Василівни до Мазур Олексан-
дра Михайловича, третя особа: Центр надання адмі-
ністративних послуг Червонопільської сільської ра-
ди Бердянського району Запорізької області, про ви-
знання особи такою, що втратила право користуван-
ня житловим приміщенням. Суд викликає як відпові-
дача Мазур Олександра Михайловича.

Явка відповідача у справі обов’язкова. У разі його 
неявки справа буде розглянута за його відсутності.

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає як від-
повідача Воскова Олега Олександровича в судове засідан-
ня по цивільній справі № 2/487/958/17 за позовом Служби 
у справах дітей адміністрації Заводського району Миколаїв-
ської міської ради в інтересах дитини, позбавленої батьків-
ського піклування Воскова Костянтина Петровича до Вос-
кова Олега Олександровича про визнання особи такою, 
що втратила право користування житлом, призначене на 
23.05.2017 року о 08.30 год. в каб. № 17 Заводського район-
ного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається пові-
домленим про час та місце розгляду справи. В разі його не-
явки позов може бути розглянуто за його відсутності.

Суддя С. В. Щербина

Білокуракинський районний суд Луганської  

області повідомляє, що 21.04.2017 року суддею 

Максименко О. Ю. по цивільній справі № 409/167/17 

було винесено заочне рішення за позовом Шапо-

валової Ірини Костянтинівни до Шаповалова Олега 

Павловича про розірвання шлюбу.

Позовні вимоги задоволені.

Деснянський районний суд м. Києва викликає як 
відповідачку Нікитенко Ірину Борисівну, останнє ві-
доме місце проживання якої: м. Київ, вул. Курчато-
ва, 18, кв. 104, в судове засідання, яке призначене на 
24.05.2017 року на 10 год. 15 хв., для розгляду спра-
ви за позовом Бортнійчук Тетяни Анатоліївни до Ні-
китенко Ірини Борисівни про визнання особи такою, 
що втратила право користування жилим приміщен-
ням та зняття з реєстрації. Адреса суду: м. Київ, пр. 
Маяковського, 5-в, каб. 34.

Суддя Грегуль О. В.

Святошинський районний суд м. Києва викликає як 
відповідача Запольського Євгена Романовича, останнє 
відоме місце проживання: м. Київ, вул. Академіка Єфре-
мова, 13, кв. 105 для участі в цивільній справі за позовом 
Запольського Юрія Романовича до Запольського Євге-
на Романовича про визнання особи такою, що втратила 
право користування житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 08.06.2017 року о 12 
год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал 
№ 6, суддя Войтенко Ю. В.

У разі неявки відповідача до суду без поважних при-
чин або у разі неповідомлення про причини неявки, спра-
ва буде розглядатися за його відсутності.

Калінін Сергій Олександрович, останнє відоме 
місце проживання: м. Київ, вул. Гната Юри, буд. 12,  
кв. 44 викликається до Святошинського районно-
го суду м. Києва як відповідач у цивільній справі за 
позовом Галки Марії Анатоліївни до Калініна Сергія 
Олександровича про розірвання шлюбу. Судове за-
сідання відбудеться о 09 годині 40 хвилин 05 черв-
ня 2017 року в приміщенні суду за адресою: м. Київ, 
вул. Жилянська, 142, зал № 7. У разі неявки відпові-
дача до суду справу буде вирішено на підставі наяв-
них даних чи доказів.

Суддя Миколаєць І. Ю. 

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) по-
відомляє Меронюк Олену Анатоліївну, що 23 трав-
ня 2017 року о 14.00 годині відбудеться слухан-
ня цивільної справи № 182/1170/17 (провадження 
2/0182/1920/2017 за позовом Шевченко Надії Вац-
лавівни до Меронюк Олександра Григоровича, Ме-
ронюк Олени Анатоліївни, третя особа: Приміська 
сільська рада Нікопольського району Дніпропетров-
ської області про усунення перешкод в користуван-
ні житловим приміщенням під головуванням судді 
Нікопольського міськрайонного суду Кобеляцької- 
Шаховал І. О.

Мелітопольський міськрайонний суд повідомляє 
Войкіна Андрія Степановича, який зареєстрований 
за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, вул. Короленко, 
4/74, про те, що 22 травня 2017 року о 09.30 годині 
в приміщенні Мелітопольського міськрайонного су-
ду за адресою: м. Мелітополь, вул. Шмідта, 11, бу-
де слухатися цивільна справа за позовом Долганової  
М. М. до Войкіна А. С. про розірвання шлюбу.

З опублікуванням оголошення про виклик, відпо-
відач по справі Войкін А. С. вважається повідомле-
ним про час та місце розгляду справи і у випадку йо-
го неявки справа підлягає розгляду за його відсут-
ності.

Суддя Т. М. Міщенко

Іллінецький районний суд Вінницької області викликає Сердюка Ро-
мана Григоровича, 06 червня 1984 року народження, останнє відоме міс-
це проживання: смт Дашів, Іллінецького району, Вінницької області, вул.  
Б. Хмельницького, 88, в судове засідання як відповідача по цивільній справі 
№ 131/618/17 за позовом Подолян Альони Василівни.

Судове засідання призначено на 09.00 год. 29 травня 2017 року в залі су-
дових засідань Іллінецького районного суду Вінницької області за адресою: 
м. Іллінці, Вінницької області, вул. Європейська, 28, індекс 22700. В разі неяв-
ки в судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя О. Ю. Олексієнко

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя викликає Очеретька Іго-
ря Валерійовича, 09.08.1970 року народження та Федотова Михай-
ла Вікторовича, 21.06.1969 року народження в судове засідання у кри-
мінальному провадженні № 1-кп/331/13/2017 за обвинуваченням Оче-
ретька Ігоря Валерійовича, Федотова Михайла Вікторовича у скоєнні 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 
ст. 366 КК України, яке відбудеться 07 червня 2017 року о 13 годині 00 
хвилин в приміщенні суду за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Олек-
сандрівська, 6, зал № 1.

Суддя Стратій Є. В.

Оригінали документів, а саме: договору купівлі-продажу квартири від 

19.11.2002 р. між Тригуловою Еммою Халілівною та Лисенками: Мико-

лою Федоровичем, Світланою Іванівною, Юрієм Миколайовичем, Окса-

ною Миколаївною, що посвідчений приватним нотаріусом Вишгород-

ського нотаріального округу Голуб Л.А. за реєстровим № 5149 та тех-

нічного паспорта від 29.10.2002 р., виданого Вишгородським БТІ, вва-

жати недійсними у зв’язку з їх втратою Тригуловою Е. Х. в 2007 році.

Інгулецький районний суд м.Кривого Рогу (адреса суду: 50026, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
вул. Груні Романової, 6-А) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборго-
ваності у судове засідання, яке відбудеться:

19.05.2017 о 14:00 до Будяк Віталій Вікторович (останнє відоме місце реєстрації: 50000, Дніпропетров-
ська обл., м. Кривий Ріг, вул. Зеленівська, буд. 1а, кв. 16) справа № 213/423/17, суддя Нестеренко О. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа буде роз-
глянута 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.

Білозерський районний суд Херсонської області повідомляє, що 19 травня 2017 року о 08.30 год. 
суддя Бугрименко В. В. буде розглядати цивільну справу за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «Приватбанк» до Серби Олега Вікторовича, Вареньєва Валентина Олек-
сандровича про стягнення заборгованості.

Вареньєв Валентин Олександрович викликається в судове засідання. В разі неявки останньо-
го в судове засідання, справа буде розглянута за його відсутністю за наявними у справі доказа-
ми. Крім того, суд роз’яснює відповідачу його обов’язок повідомити суд про причини неявки в су-
дове засідання.

Адреса суду: Херсонська область, смт Білозерка, вул. Д. Яворницького, 97.

Втрачений судновий білет 

на гідроцикл «Polaris SLTX» 1996 року 

випуску з бортовим номером УЗВ-367-К, 

зареєстрований на ім’я  

Бедрик Людмили Іванівни, 

вважати недійсним.

Миронівський районний суд Київської обл. (адреса суду: 08800, Київська обл., м. Миронівка, вул. Пер-
шотравнева, 3) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у су-
дове засідання, яке відбудеться:

19.05.2017 о 09:00 до Ільченко Вадим Павлович (останнє відоме місце реєстрації: 08841, Київська обл., 
Миронівський р-н, с. Карапиші, вул. Набережна буд. 85) справа № 371/314/17, суддя Пархоменко В. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа буде роз-
глянута 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.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як відповідача Понома-
рьова Віталія Володимировича у судове засідання з розгляду цивільної справи за по-
зовом Пономарьової Наталії Володимирівни до Пономарьова Віталія Володимировича 
про розірвання шлюбу та стягнення аліментів, яке відбудеться 18.05.2017 року о 08 го-
дині 10 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
бульвар Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане судове засідання суд розгляда-
тиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. О. Юзефович

Втрачені суднові білети 

на судна «Обь М» рег. номер УХР-255-к 

та «Романтика» рег. номер  Х-4521 

(УХР-4521), видані на ім’я  

Яценка Сергія Михайловича, 

вважати недійсними.
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оголошення

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

ОГОЛОШЕННЯ
Державна служба геології та надр України (далі – Держгеонадра) до-

водить до  відома, що у зв’язку з порушенням надрокористувачами умов 
користування надрами, передбачених дозволом або угодою про умови ко-
ристування надрами, а саме:не надано звіти щодо руху запасів за форма-
ми 5-гр, 6-гр, 7-гр за 2015. 

Наказом Держгеонадр від  19.04.2017 № 179 встановлено термін 60 
днів для усунення порушень законодавства про надра надрокористува-
чам.

У разі ненадання інформації про усунення порушень у визначений тер-
мін, буде розглянуто питання щодо подальшої дії спеціального дозволу 
на користування надрами у встановленому законодавством порядку  від-
повідно до переліку:

ПЕРЕЛІК
1. ТОВ «ГІРНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АНТРАЦИТВУГІЛЛЯ» (дозвіл № 

5429  від  06.12.2011)
2. ПП «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ПРОМТЕК-С» (дозвіл № 

4926  від  24.02.2009)
3. ТОВ «ОРЛАН» (дозвіл № 5301  від  13.01.2011)
4. ПАТ «ШАХТА ІМ. О. Ф. ЗАСЯДЬКА» (дозвіл № 2490  від  13.06.2001);
5. ДП «ДИРЕКЦІЯ З РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ШАХТНОГО ФОНДУ» (дозвіл 

№ 4857  від  21.01.2009);
6. ПРИВАТНЕ  ПІДПРИЄМСТВО «АГРОПРОМСЕРВІС» (дозвіл № 3153  

від  08.09.2003);
7. ТОВ «СТАНІК» (дозвіл № 3251  від  16.10.2003);
8. ТОВ «САТУРН» (дозвіл № 3413  від  14.09.2004);
9. ТОВ «АБРИС» (дозвіл № 4588  від  18.12.2007);
10. ПП «РУДНИК» (дозвіл № 4747  від  22.10.2008);
11. ТОВАРИСТВО З  ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «С.Б.» (дозвіл 

№ 5046  від  19.11.2009);
12. ПП «ПРИВАТНЕ ВУГЛЕДОБУВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОМІНЬ» (до-

звіл № 5062  від  03.12.2009);
13. ТОВ «ПРОМЕТЕЙ» (дозвіл № 5080  від  22.12.2009);
14. ТОВ «Б.С.» (дозвіл № 5094  від  29.12.2009);
15. ТОВ «АНТРАЦИТВУГЛЕІНВЕСТ» (дозвіл № 5420  від  24.11.2011);
16. ТОВ «ВІНЦЕНТ ГРУП» (дозвіл № 5424  від  15.09.2011);
17. ТОВ «НИК-ДОНБАС» (дозвіл № 5468  від  26.01.2012);
18. ТОВ «ФІШГЕР» (дозвіл № 5597  від  06.07.2012);
19. ТОВ «ДОНБАС МАЙНІНГ» (дозвіл № 5630  від  22.08.2012).

ОГОЛОШЕННЯ
Державна служба геології та надр України (далі – Держгеонадра) до-

водить до  відома, що у зв’язку з порушенням надрокористувачами умов 
користування надрами, передбачених дозволом або угодою про умови ко-
ристування надрами, а саме: не надано звіти щодо руху запасів за форма-
ми 5-гр, 6-гр, 7-гр за 2015. 

Наказом Державної служби геології та надр України (далі – Держгео-
надра)  від  19.04.2017 № 179 надрокористувачам зупинено дію спеціа-
льних дозволів на користування надрами.

У разі ненадання інформації про проведення експертизи у визначений 
термін, буде розглянуто питання щодо припинення права на користуван-
ня надрами у встановленому законодавством порядку відповідно до пе-
реліку:

ПЕРЕЛІК
1. КП «МАРІУПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-

КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» (дозвіл № 2067  від  21.12.1999);
2. КП «КОМПАНІЯ «ВОДА ДОНБАСУ» (дозвіл № 2068  від  21.12.1999);
3. ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» (дозвіл № 2183  від  24.03.2000);
4. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОКУЧАЄВСЬКИЙ ФЛЮ-

СО-ДОЛОМІТНИЙ КОМБІНАТ» (дозвіл № 2345  від  28.12.2000);
5. ПАТ «СТРОМАЦЕМЕНТ» (дозвіл № 2606  від  25.12.2001);
6. ДП «МАКІЇВВУГІЛЛЯ» (дозвіл № 3040 від  11.07.2003);
7. ДП «МАКІЇВВУГІЛЛЯ» (дозвіл № 3075 від  24.07.2003);
8. ДП «МАКІЇВВУГІЛЛЯ» (дозвіл № 3095 від  11.08.2003);
9. ДП «МАКІЇВВУГІЛЛЯ» (дозвіл № 3096 від  11.08.2003);
10. ДП «МАКІЇВВУГІЛЛЯ» (дозвіл № 3097 від  11.08.2003);
11. ДП «МАКІЇВВУГІЛЛЯ» (дозвіл № 3148  від  08.09.2003);
12. ДП «МАКІЇВВУГІЛЛЯ» (дозвіл № 3160 від  18.09.2003);
13. ДП «МАКІЇВВУГІЛЛЯ» (дозвіл № 3260 від  16.10.2003);
14. ТОВ «БУРАН ЛТД» (дозвіл № 3411 від  02.09.2004);
15. ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ДОНБАС-АНТРАЦИТ» (дозвіл № 3925 від  

27.06.2006);
16. ПЕРШОТРАВНЕВЕ РАЙОННЕ КП «ВОДХОЗ» (дозвіл № 3260 від  

30.06.2006);
17. ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛИСИЧАНСЬКА СОДА» 

(дозвіл № 4085 від  18.10.2006);
18. ТОВ «ДМИТРІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР-АСТОР» (дозвіл  

№ 4367 від  12.09.2007);
19. ТОВ «МИЛЛЕННИУМ» (дозвіл № 4425 від  16.10.2003);
20. ДП «ЛУТУГІНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ВАЛКОВИЙ КОМБІ-

НАТ» (дозвіл № 4566 від  17.12.2007);
21. ТОВАРСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНСТЮ «АВІА-АГРО-

ТРЕЙД» (дозвіл № 4679 від  28.12.2007);
22. ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛІА» ЛТД (дозвіл  

№ 4681 від  28.12.2007).
23. ПАТ «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ»  

(дозвіл № 4861 від  21.01.2009);
24. ТОВ «ТОРЕЗ-ШАНС 1» (дозвіл № 4882 від  29.01.2009);
25. ТОВ «ТОРЕЗ-ШАНС 2» (дозвіл № 4883 від  29.01.2009);
26. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВ «ДОНЕЦЬКА ПТАХОФАБРИКА» 

(дозвіл № 4936 від  05.03.2009);
27. ПП «ШАХТАРСЬКІНДУСТРІЯ» (дозвіл № 4977 від  07.05.2009);
28. ПАТ «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ  

ІЛЛІЧА» (дозвіл № 5003 від  26.08.2009);
29. ТОВ «ДВ НАФТОГАЗОВИДОБУВНА КОМПАНІЯ» (дозвіл  

№ 5200 від  21.10.2010);
30. ТОВ «ДВ НАФТОГАЗОВИДОБУВНА КОМПАНІЯ» (дозвіл  

№ 5201 від  21.10.2010);
31. ТОВ «МАКРО» (дозвіл № 5032 від  22.10.2009);
32. ПП «УКРПРОМДОБИЧА-2006» (дозвіл № 5040 від  12.11.2009);
33. ДП «МАКІЇВВУГІЛЛЯ» (дозвіл № 5162 від  08.06.2010);
34. ПП «ФІРМА «РЕЛЬЄФ» (дозвіл № 5431 від  25.10.2011);
35. ТОВ «АНТРАЦИТРЕГІОН-ВОДА» (дозвіл № 5445 від  29.12.2011);
36. ТОВ «СІАТ І К» (дозвіл № 5454 від  11.01.2012);
37. ТОВ «НПФ «ДОНРОСЕСЕНЕРГО» (дозвіл № 5481 від  09.02.2012);
38. ТОВ «ІМЕКСПРОМ-08» (дозвіл № 5223 від  17.11.2010);
39. ТОВ «ЛУГАНСЬКТЕХПРОМІНВЕСТ» (дозвіл № 5644 від  27.09.2012);
40. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛУГАНСЬКИЙ ПАТРОН-

НИЙ ЗАВОД» (дозвіл № 5714 від  23.01.2013);
41. ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛУГАН-

СЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» (дозвіл № 5760  від  12.04.2013);
42. КП «КОМПАНІЯ «ВОДА ДОНБАСУ» (дозвіл № 5767 від  29.04.2013);
43. КП «КОМПАНІЯ «ВОДА ДОНБАСУ» (дозвіл № 5768 від  29.04.2013);
44. КП «КОМПАНІЯ «ВОДА ДОНБАСУ» (дозвіл № 5769 від  29.04.2013);
45. КП «КОМПАНІЯ «ВОДА ДОНБАСУ» (дозвіл № 5770 від  29.04.2013);
46. КП «КОМПАНІЯ «ВОДА ДОНБАСУ» (дозвіл № 5771 від  29.04.2013);
47. КП «КОМПАНІЯ «ВОДА ДОНБАСУ» (дозвіл № 5772 від  29.04.2013);
48. КП «КОМПАНІЯ «ВОДА ДОНБАСУ» (дозвіл № 5773 від  29.04.2013);
49. КП «КОМПАНІЯ «ВОДА ДОНБАСУ» (дозвіл № 5774 від  29.04.2013);
50. КП «КОМПАНІЯ «ВОДА ДОНБАСУ» (дозвіл № 5799 від  20.06.2013);
51. КП «КОМПАНІЯ «ВОДА ДОНБАСУ» (дозвіл № 5800 від  20.06.2013);
52. КП «КОМПАНІЯ «ВОДА ДОНБАСУ» (дозвіл № 5801 від  20.06.2013);
53. ПП «УКРАЇНА СХІД-ПЛЮС» (дозвіл № 5917 від  27.02.2014);
54. ТОВ «ТОРГОВИЙ ДОМ ФАВОРИТ ГРУП» (дозвіл № 5930  від  

31.03.2014);
55. ТОВ «ДЕМЕТРА-ЛУГАНСЬК ПЛЮС» (дозвіл № 5920 від  27.02.2014);
56. КП «КОМПАНІЯ «ВОДА ДОНБАСУ» (дозвіл № 5927 від  25.03.2014);
57. КП «КОМПАНІЯ «ВОДА ДОНБАСУ» (дозвіл № 5928 від  25.03.2014);
58. КП «КОМПАНІЯ «ВОДА ДОНБАСУ» (дозвіл № 5929 від  25.03.2014);
59. ГУЧЕНКО ІГОР МИХАЙЛОВИЧ (дозвіл № 5931 від  31.03.2014);
60. ТОВ «ТПС» (дозвіл № 5948 від  29.05.2014);
61. КП «КОМПАНІЯ «ВОДА ДОНБАСУ» (дозвіл № 5959 від  08.07.2014);
62. ПАТ «СТАЛЬ» (дозвіл № 5996 від  10.11.2014).

ОГОЛОШЕННЯ
Державна служба геології та надр України (далі – Держгеонадра) до-

водить до  відома, що згідно з частиною другою статті 26 Кодексу Украї-
ни про надра, право користування надрами припиняється органом, який  
надав надра у користування, а у випадках, передбачених пунктами 4, 5, 6 
цієї статті, у разі незгоди користувачів – у судовому порядку.

Враховуючи вищезазначене, просимо у 15-денний строк проінформу-
вати Держгеонадра про згоду/незгоду на припинення права користуван-
ня надрами щодо спеціальних дозволів на користування надрами  відпо-
відно до переліку:

ПЕРЕЛІК
1. ТОВ «ДАНКО-БАЗАЛЬТ» (дозвіл № 4924  від  24.02.2009);
2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЮВЕРС»  

(дозвіл № 5546  від  07.05.2012);
3. ТОВ «ГРАНД» (дозвіл № 5525  від  13.04.2012);
4. ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ КРЯЖ» (дозвіл № 2730  від  17.06.2002);
5. ТОВ «ІСТОК» (дозвіл № 3999  від  09.08.2006);
6. ТОВ «ДОНБАС ЕНЕРГО ІМПЕКС» (дозвіл № 5346  від  13.01.2011);
7. КОЛЕКТИВНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО «РУСЛАН» (дозвіл № 4564  від  

17.12.2007);
8. ТОВ «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА «УКРСТРОЙ» (дозвіл  

№ 4968  від  16.04.2009);
9. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОНБУДПІ-

СОК» (дозвіл № 5569  від  05.06.2012);
10. ТОВ  «ШАХТА ІМ. М. А. РАДІОНОВА» (дозвіл № 4137   

від  14.12.2006);
11. ДП «ШАХТА ІМЕНІ МАКСИМА ГОРЬКОГО» (дозвіл № 3787  від  

30.12.2005);
12. ДП «ШАХТА №17-17 «БІС» (дозвіл № 2312  від  20.11.2000);
13. ДП «ШАХТА «ЛІДІЄВКА» (дозвіл № 3708  від  09.12.2005);
14. ДП «ШАХТА №13-БІС» (дозвіл № 3076  від  24.07.2003);
15. ТОВ «ІГНІС» (дозвіл № 5565  від  01.06.2012);
16. ТОВ «ІГНІС» (дозвіл № 5566  від  01.06.2012);
17. ДП «ОРДЖОНІКІДЗЕВУГІЛЛЯ» (дозвіл № 3162  від  18.09.2003);
18. ДП «ОРДЖОНІКІДЗЕВУГІЛЛЯ» (дозвіл № 3164  від  18.09.2003);
19. ДП «ОРДЖОНІКІДЗЕВУГІЛЛЯ» (дозвіл № 3165  від  18.09.2003);
20. ТОВ «АНТРАЦИТ-ЕНЕРГО» (дозвіл № 5222  від  17.11.2010);
21. ТОВ «АЇДА ПЛЮС» (дозвіл № 5786  від  30.05.2013);
22. ТОВ «ВУГЛЕРЕСУРС» (дозвіл № 3042 від  11.07.2003);
23. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОВВУГІЛЛЯ» (дозвіл 

№ 1907 від  10.06.1999);
24. ТОВ «ЮНИОН-УГЛЕГАЗДОБЫЧА» (дозвіл № 5327 від  13.01.2011);
25. ТОВ «ШАХТА ПОХИЛА» (дозвіл № 4759 від  31.10.2008);
26. ТОВ «ШАХТА ЗАХІДНА» (дозвіл № 4760 від  31.10.2008);
27. ПП «СОЛОГУБ» (дозвіл № 5502 від  03.04.2012);
28. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВАІДАЛЬНІСТЮ «УКРДОНІН-

ВЕСТ» (дозвіл № 5850  від  10.10.2013);
29. ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАСНО-

ЛУЦЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» №6 (дозвіл № 2094  від  
24.12.1999);

30. ТОВ «ПРИВАТ-ХОЛДИНГ» (дозвіл № 2867  від  17.12.2002);
31. ТОВ «ДОНКУБ» (дозвіл № 5071  від  16.12.2009);
32. ТОВ «ШАХТОБУРІННЯ» (дозвіл № 5148  від  18.02.2010);
33. ТОВ «ЛУГБУДПОСТАЧ 08» (дозвіл № 5171  від  21.06.2010);
34. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНСТЮ «ПРОЕКТНО-

БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «ГРАНД-СТРОЙ» (дозвіл № 5781  від  21.05.2013);
35. ТОВ «ЛУГГЕОСТРОЙ» (дозвіл № 5106  від  14.01.2010);
36. ТОВ «КОМПАНІЯ «ЛУГАСЕРВІС» (дозвіл № 5539  від  26.04.2012);
37. ТОВ «КОМПАНІЯ  «ЛУГБУДПОСТАВКА» (дозвіл № 5145  від  

10.02.2010);
38. ТОВ «ФЛАГМАН» (дозвіл № 5494  від  16.03.2012);
39. ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛУГАНСЬКВУГІЛЛЯ» (дозвіл  

№ 3115 від  11.08.2003);
40. ТОВ «СТАХАНОВМЕСТОП» (дозвіл № 2431  від  05.04.2001);
41. ТОВ «ПЕРЕВАЛЬСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ» (дозвіл № 4334  від  

14.08.2007);
42. ТОВ «БУДІВЕЛЬНО БУРОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «СПЕЦБУД» (дозвіл 

№ 5042  від  12.11.2009);
43. ТОВ «УКРПРОМАРМАТУРА» (дозвіл № 5037  від  05.11.2009);
44. ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «УКРТРАНЗИТ» (дозвіл № 5221  від  

17.11.2010);
45. ТОВ «ТРАНС-ЛЕНД» (дозвіл № 5416  від  21.11.2011);
46. ТОВ «ТРАНС-ЛЕНД» (дозвіл № 5419  від  23.11.2011);
47. ТОВ «АРГОС ДОН» (дозвіл № 5459  від  18.01.2012);
48. ТОВ «СХІД-ЕНЕРГО-РЕСУРС (дозвіл № 5492  від  13.03.2012);
49. ТОВ «БАЗІС ТЕЛЕКОМ» (дозвіл № 5497  від  20.03.2012);
50. ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВАГОНРЕМСЕР-

ВІС СТ» (дозвіл № 5513  від  10.04.2012);
51. ТОВ «МЕТІНВЕСТВУГІЛЛЯ» (дозвіл № 5518  від  11.04.2012);
52. ПП «АНТРАЦИТ СТАЛЬ» (дозвіл № 5522  від  11.04.2012);
53. ТОВ «РТО-ГРУП» (дозвіл № 5572  від  07.06.2012);
54. ТОВ «ТВІНСС» (дозвіл № 5586  від  20.06.2012);
55. ТОВ «СХІД-ЕНЕРГОРЕСУРС» (дозвіл № 5624  від  15.08.2012);
56. ТОВ «РЕМО-2011» (дозвіл № 5631  від  22.08.2012);
57. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРТРАНС-

МЕТ» (дозвіл № 5705  від  16.01.2013);
58. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОБУД-

СХІД 2007» (дозвіл № 5519  від  11.04.2012);
59. ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ІТАЛІКА» (дозвіл № 5641  від  18.09.2012);
60. ТОВ «ШАХТОМОНТАЖНАЛАДКА» (дозвіл № 4208  від  23.01.2007);
61. ТОВ «МАЯК ДОНБАСУ» (дозвіл № 4391  від  27.09.2007);
62. ТОВ «МАКВУГЛЕПОСТАЧАННЯ» (дозвіл № 5022  від  01.10.2009);
63. ТОВ «ПРОМКАБЕЛЬ» (дозвіл № 5097  від  30.12.2009);
64. ПРИВТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШАХТА ОЛЕКСАНДРІВСЬКА» (дозвіл 

№ 5187  від  27.09.2010);
65. ТОВ «ТОРШАХТОСЕРВІС» (дозвіл № 5347  від  13.01.2011);
66. ПП «ДОБИЧНА КОМПАНІЯ «ВУГІЛЛЯТЕХСОЮЗ» (дозвіл № 5392  

від  12.10.2011);
67. ТОВ НТЦ «ПРОМЕТЕЙ» (дозвіл № 5391  від  12.10.2011);
68. ТОВ «ДОНБАС-ВОСТОК А» (дозвіл № 5443  від  28.12.2011);
69. ПП «СХІД ВУГІЛЛЯ» (дозвіл № 5458  від  16.01.2012);
70. ТОВ «УГЛЕПРОМДОНБАСС 2011» (дозвіл № 5472  від  31.01.2012);
71. ТОВ «ВУГІЛЛЯПРОМІНВЕСТ (дозвіл № 5482  від  14.02.2012);
72. ТОВ «СОВА-ЛПК» (дозвіл № 5516  від  10.04.2012);
73. ТОВ «УКРАЇНА-СХІД» (дозвіл № 5537  від  24.04.2012);
74. ПП «УКЛОН» (дозвіл № 5587  від  20.06.2012);
75. ТОВ «ФЕНІКС-2012» (дозвіл № 5589  від  21.06.2012);
76. ТОВ «МАКСІМУМ 999» (дозвіл № 5590  від  21.06.2012);
77. ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛУЧВУГЛЕПОСТАВКА» 

(дозвіл № 5596  від  05.07.2012);
78. ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК МАГНАТ» (дозвіл № 5662 від  

26.10.2012);
79. ТОВ «КАРБОН-СИНТЕЗ» (дозвіл № 5736  від  07.02.13);
80. ПП «СХІДТЕХНОПРОМ» (дозвіл № 5747  від  02.04.2013);
81. ПП «СХІД» (дозвіл № 2604  від  25.12.2001);
82. ПП «СХІД» (дозвіл № 5433  від  14.12.2011);
83. ТОВ «БАРС ІНВЕСТ» (дозвіл № 2927  від  06.02.2003);
84. ПП ФІРМА «РАПЕТФІН» (дозвіл № 3288  від  19.11.2003);
85. ТОВ «ТЕХНОТОРГ» (дозвіл № 4292  від  17.07.2007);
86. ПП «УКРПРОМДОБИЧА-2005» (дозвіл № 4487  від  08.11.2007);
87. ПП «ДОБИЧНА КОМПАНІЯ «ВУГІЛЛЯТЕХСОЮЗ» (дозвіл № 4804  

від  05.12.2008);
88. ТОВ «ТРАСТ-КОМП» (дозвіл № 5687  від  14.12.2012);
89. ТОВ «ДОНБАСКОНТРАКТ» (дозвіл № 3139  від  08.09.2003);
90. ТОВ «ТЕХНОТОРГ» (дозвіл № 4442  від  23.10.2007);
91. ТОВ «АВАНГАРД 999» (дозвіл № 4803  від  05.12.2008);
92. ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО «РИТМ» (дозвіл № 5249  від  

16.12.2010);
93. ТОВ «ТЕХНОТОРГ» (дозвіл № 5504  від  06.04.2012);
94. ТОВ «ПКФ ЕНЕРГО-ВЕКТОР» (дозвіл № 5528  від  18.04.2012);
95. ПП «ЕНЕРГОПРОМ» (дозвіл № 5617  від  26.07.2012);
96. ТОВ «АРГОН» (дозвіл № 5701  від  14.12.2012);
97. ПП «ЛУГА МЕТАЛ СЕРВІС 07» (дозвіл № 5224  від  17.11.2010);
98. ТОВ «ДОНБАСКОНТРАКТ» (дозвіл № 5326  від  13.01.2011);
99. ТОВ «СІВС» (дозвіл № 5509  від  10.04.2012);
100. ТОВ «САВ-ПЛАСТ» (дозвіл № 5573  від  07.06.2012);
101. ТОВ «СХІДНО УКРАЇНСЬКА ГРУПА» (дозвіл № 4453 від  

22.10.2013);
102. ТОВ «СХІДНО УКРАЇНСЬКА ГРУПА» (дозвіл № 4454  від  

22.10.2013);
103. ТОВ «ТОРЕЗЬКИЙ КАР’ЄР» (дозвіл № 3052 від  11.07.2003);
104. ТОВ «КРИМТОПЕНЕРГОСЕРВІС» (дозвіл № 3536  від  06.12.2004);
105. ТОВ «ТЕЛЕСІСТЕМ ЮКРЕЙН» (дозвіл № 5185 від  08.09.2010);
106. ПП «СТІНГРЕЙ» (дозвіл № 5417 від  21.11.2011);
107. ТОВ «КРИМТОПЕНЕРГОСЕРВІС» (дозвіл № 5465  від  23.01.2012);
108. ТОВ «ГАЗКОНТИНЕНТАЛЬ» (дозвіл № 4182  від  10.07.2012);
109. ТОВ «ВОДИ УКРАЇНИ» (дозвіл № 4279  від  14.12.2012).

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (замовник) ТОВ «ЗАХІДПРОМГАЗ»
Поштова і електронна адреса Україна, 82172, Львівська обл., м. Дрогобич, м. Стебник, вул. Івана 

Мазепи, буд. 15, електронна пошта: chabyr1777@gmail.com
2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти):
Львівська область, м. Стебник, вул. Дрогобицька
3. Характеристика діяльності (об’єкта)

 (орієнтовно за об’єктами-аналогами, належність
Автомобільний газозаправний пункт (АГЗП) модульного типу

до об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, наявність транскордонного впливу)
відноситься до об’єктів з підвищеною  екологічною небезпекою, транскордонний вплив 
відсутній
Технічні і технологічні дані АГЗП з надземним розташуванням резервуарів, 
кількість заправок 100 авт/добу, надземні резервуари  модульного типу V заг = 9,7 м,3 

(види та обсяги продукції, що виробляється, термін експлуатації )
 паливо зріджений (скраплений) вуглеводний газ (пропан-бутан),  одна газороздавальна колонка
операторна S забуд.= 32 м2.
4. Соціально-економічна необхідність проектованої діяльності
Для надання сервісу водіям автотранспорту та пасажирам
5. Потреба в ресурсах при будівництві й експлуатації:
    земельних на існуючій власній земельній ділянці загальною площею 0,03 га
                     (площа земель, що вилучаються, у тимчасове і постійне користування, вид використання)
   сировинних будівельні матеріали з підприємств регіону 
(види, обсяги, місце розробки і видобування, джерела одержання)
   енергетичних (паливо, електроенергія, тепло) Річний обсяг під реалізацію

                                                                                                                                                          (види, обсяги, джерела)
суміші пропан-бутан – 1 095 м3/рік,  доставка автотранспортом
постачання електроенергії від існуючих мереж
   водних при експлуатації  в обсязі 0,55 м3/добу, доставка води 

(обсяги, необхідна якість, джерела водопостачання)
  трудових при будівництві – штат будівельної організації, 
при експлуатації  – загальна кількість працюючих 7 чол, в найбільшу зміну 2 чол.
6. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації) при будівництві - 
 автотранспорт підрядника по існуючим автодорогам; 
при експлуатації – автотранспорт на договірних засадах.
7. Екологічні та інші обмеження планової діяльності за варіантами
екологічні – гранично допустимі концентрації шкідливих речовин (ГДК);
санітарно-гігієнічні – санітарно-захисна зона; допустимі рівні шуму;
територіальні – межі ділянки;
протипожежні – нормативні розриви
8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами
Інженерно-геодезичні  вишукування

9. Можливі впливи планової діяльності (при будівництві і експлуатації) на навколишнє середовище:
      клімат і мікроклімат не впливає
      повітряне у межах  гранично допустимих концентрацій
      водне вплив незначний
      ґрунт вплив незначний з урахуванням запропонованих заходів
      рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти не впливає
      навколишнє соціальне середовище вплив незначний
      навколишнє техногенне середовище не впливає
10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, 
знешкодження або безпечного захоронення Поводження з відходами згідно нормативних 
документів при будівництві – будівельне сміття, при експлуатації – побутові відходи та 
сміття від прибирання території згідно договору з КП. Побутові стоки відводяться в 
вигрібний резервуар з подальшим вивезенням згідно договору з КП. Накопичені нафтопродукти
із очисних споруд вивозяться для утилізації на спецпідприємтсво згідно договору,
накопичений осад вивозиться на міське звалище побутового сміття згідно договору.  
Демеркуризація використаних ламп на спеціалізованих пунктах утилізації.
11. Обсяг виконання ОВОС В повному обсязі згідно вимог ДБН А.2.2-1-2003*
12. Участь громадськості Звернення та пропозиції приймаються за адресою

(адреса, телефон і час ознайомлення з матеріалами проекту і  ОВНС, 
Стебницька міська рада
82172, Львівська область, м. Стебник, вул. Мазепи 8, Тел: (03244) 44-20-19, з 09:00-18:00

подачі пропозицій)

Хмільницький міськрайонний суд Вінницької облас-
ті викликає Дробаху Сергія Івановича, 23.08.1982 р.н., 
як відповідача у цивільній справі № 149/57/17 за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Державний 
ощадний банк України» в особі Вінницького обласно-
го управління до Дробахи Сергія Івановича, третя осо-
ба: Відділ державної виконавчої служби Хмільницького 
міськрайонного управління юстиції у Вінницькій облас-
ті про звільнення майна з-під арешту. Судове засідання 
відбудеться 22 травня 2017 року о 14.30 год. в примі-
щенні Хмільницького міськрайонного суду за адресою: 
м. Хмільник, вул. Столярчука, 4. У разі неявки Дробахи 
Сергія Івановича справа буде розглянута на підставі на-
явних доказів.

Суддя Олійник І. В.

Дарницький районний суд м. Києва викликає як 
відповідачку Бездольну Тетяну Сергіївну, останнє 
місце реєстрації якої: м. Київ, вул. Ревуцького, 17, кв. 
71, в судове засідання, яке відбудеться 22.05.2017 
року о 09 год. 15 хв. за адресою: м. Київ, вул. Коши-
ця, 5-а, каб. 204, для участі у судовому розгляді ци-
вільної справи за позовом ліквідатора ЗAT «Планета-
Буд» Звєздічева Максима Олександровича до Без-
дольної Тетяни Сергіївни про стягнення боргу.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик відпові-

дач вважається повідомленим про день, час та місце 
розгляду справи і в разі неявки його до суду справа 
може бути розглянута за його відсутності.

Відповідач у випадку неявки в судове засідання 
зобов’язаний повідомити суд про поважність причи-
ни неявки.

Суддя О. М. Колесник

В провадженні Приморського районного суду м. 
Одеси знаходиться цивільна справа № 522/2349/17 
за позовною заявою Метеленко Олександра Геор-
гійовича до Метеленко Ганни Борисівни, третя осо-
ба: Департамент надання адміністративних послуг 
Одеської міської ради про визнання особи такою, 
що втратила право користування житловим примі-
щенням.

Приморський районний суд м. Одеси викликає 
Метеленко Ганну Борисівну як відповідачку у судове 
засідання, яке відбудеться 14.06.2017 року о 14 год. 
30 хвилин у приміщенні Приморського районного су-
ду за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33 (зал су-
дових засідань № 208).

Приморський районний суд пропонує відповідачці 
подати пояснення, заперечення та усі наявні докази 
по справі особисто або через представника.

У разі вашої неявки у судове засідання, справа мо-
же бути розглянута у вашу відсутність.

Суддя А. Ю. Бойчук

Гайворонський районний суд Кіровоградської об-
ласті повідомляє, що 22 травня 2017 року о 09 годи-
ні 30 хвилин в приміщенні суду за адресою: Кірово-
градська область, м. Гайворон, вул. Великого Кобза-
ря, 3, каб. № 6 (суддя Панасюк І. В.) відбудеться слу-
хання цивільної справи № 385/1485/16-ц, 2/385/3/17 
за позовом Ревенко Валентини Дмитрівни, яка діє в 
інтересах неповнолітнього Бойка Максима Валері-
йовича до Бойко Яни Валеріївни, Бойка Богдана Ва-
лерійовича про визнання права власності в поряд-
ку спадкування за законом. В судове засідання ви-
кликається як відповідач Бойко Богдан Валерійович 
(останнє відоме місце проживання: м. Київ, бульвар 
Ромен Роллана, 5/8, кв. 293). В разі неявки відпові-
дача в судове засідання справа буде розглянута за 
його відсутності за наявними доказами. Одночасно 
суд роз’яснює відповідачу його обов’язок повідоми-
ти суд про причини неявки у судове засідання.

Бучацький районний суд Тернопільської області 
викликає в судове засідання як відповідача Кузеви-
ча Володимира Степановича, місце перебування яко-
го невідоме, останнє місце проживання: с. Трибухів-
ці, вул. Л. Українки, 8, Бучацького району, Тернопіль-
ської області, по справі за позовом Кузевич Людми-
ли Степанівни до Кузевича Володимира Степановича 
про розірвання шлюбу.

Розгляд справи призначено на 10 год. 00 хв. 25 
травня 2017 року в приміщенні Бучацького районно-
го суду Тернопільської області за адресою: м. Бучач, 
вул. Міцкевича, 11. Явка до суду є обов’язковою. Від-
повідачу пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У разі неявки, відповідач пови-
нен повідомити суд про причини.

В разі неявки без поважної причини справу буде 
розглянуто у його відсутності згідно ч. 4 ст. 169 ЦПК 
України за наявними в ній доказами.

Суддя В. Б. Федорончук

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя 
Перемоги, 34, викликає:

1. Загорулько Олександра Анатолійовича як відповідача в 
судове засідання по цивільній справі № 426/3496/16-ц за по-
зовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Загорулько Олександра Анато-
лійовича про стягнення заборгованості, що відбудеться 22 
травня 2017 року о 09.30 год.

2. Пшеничного Дениса Олександровича як відповідача в 
судове засідання по цивільній справі № 426/3503/16-ц за по-
зовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Пшеничного Дениса Олексан-
дровича про стягнення заборгованості, що відбудеться 22 
травня 2017 року о 09.00 год.

3. Вєрєщак Вячеслава Юрійовича як відповідача в судо-
ве засідання по цивільній справі № 426/841/16-ц за позовом 
ПАТ «Укрсоцбанк» до Вєрєщак Вячеслава Юрійовича про 
стягнення заборгованості, що відбудеться 22 травня 2017 
року о 10.00 год.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розгляда-
тиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. М. Попова
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Шахрай видавав себе 
за начальника поліції

Олег ЧЕБАН, 
Урядовий кур’єр»

КРИМІНАЛ. На Вінниччині за «залагодження питання» з полі-
цією та рідними жінки, начебто загиблої у аварії, винуватцем якої 
є їх син, літне подружжя віддало зловмисникам усі свої заоща-
дження. Віддало вночі на вулиці, незнайомцю… А сталося це так.

Близько першої години ночі до подружжя пенсіонерів на ста-
ціонарний телефон зателефонував чоловік, який представився 
начальником поліції, та повідомив, що їхній син скоїв аварію, в 
якій загинула жінка. Щоб йому уникнути кримінальної відпові-
дальності, потрібно заплатити гроші родичам загиблої та пра-
цівникам поліції. Він назвав суму — 6 тисяч доларів США. Та-
ких грошей пенсіонери не мали, проте вони погодилися відда-
ти усе, що в них було — 25 тисяч гривень та 500 доларів. Гроші 
за «звільнення сина» батькам сказали негайно привезти у ра-
йонне відділення поліції. 

Та коли серед ночі пенсіонер з грошима вийшов на трасу, 
щоб з села дістатися до районного центру, до нього під’їхав 
легковик, з якого вийшов чоловік у кепці поліцейського. Він 
сказав, що це з ним пенсіонер мав домовленість про звільнен-
ня сина з поліції, тож взяв гроші та наказав дома чекати сина 
з розбитою машиною. Коли наступного дня до пенсіонерів за-
телефонував їхній 51-річний син і поцікався, як вони живуть, то 
він дізнався, що його батьки стали жертвами шахраїв. Цікаво, 
що у «винуватця аварії» ніколи не було машини, та навіть — по-
свідчення водія… Слідчим відділенням поліції відкрито кримі-
нальне провадження за фактом шахрайства.

Поліція вкотре закликає громадян бути обачними, не довіря-
ти подібним дзвінкам та не панікувати. Перевірте, де насправ-
ді перебувають ваші рідні…

Сумські актори осучаснили «Гамлета» 
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

БРАВО! На сцені Сумсько-
го обласного академічного те-
атру драми та музичної коме-
дії імені М. Щепкіна відбулася 
прем’єра вистави «Гамлет» за  
Вільямом Шекс піром. 

На переконання глядачів і 
критики, це справжній прорив 
у роботі місцевих театралів, 

нова сценічна вершина, яку 
успішно подолав творчий ко-
лектив —  один з провідних в 
Україні.

За словами директора за-
кладу заслуженого діяча мис-
тецтв Миколи Юдіна, «гамле-
тівський» задум виник ще ро-
ків 6-7 тому, однак у театрі 
усвідомлювали величезну від-
повідальність перед реалізаці-
єю такої ідеї. І лише зараз, ко-

ли вдалося створити відповідні 
умови, а саме — творчу трупу, 
майстри слобожанської сцени 
взялися за її втілення.

Художній керівник щепкінців 
Антон Меженін, який поставив 
виставу, разом з колегами зна-
йшли оригінальне прочитання 
класики світової драматургії, 
оздобивши  роботу сучасними 
костюмами, сценографією, му-
зичним супроводом тощо.

А з головною роллю успішно 
впоралися актори Дмитро Бу-
ряченко та Роман Козак, для 
яких вона стала справжнім іс-
питом на сценічну майстер-
ність. Саме «Гамлета» Сум-
ський театр представив у ході 
всеукраїнської акції-конкурсу 
«Art Ukraine-2017», за що вже 
одержав Почесний диплом, а 
остаточні підсумки творчого 
змагання будуть підбиті влітку.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 17 ТРАВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +3    +8 +14  +19 Черкаська +4    +9 +14  +19
Житомирська +3    +8 +14  +19 Кіровоградська +4    +9 +14  +19
Чернігівська +1    +6 +12  +17 Полтавська +3    +8 +13  +18
Сумська +1    +6 +12  +17 Дніпропетровська +5  +10 +14  +19
Закарпатська +8  +13 +19  +24 Одеська +8  +13 +17  +22
Рівненська +3    +8 +14  +19 Миколаївська +8  +13 +15  +20
Львівська +3    +8 +14  +19 Херсонська +8  +13 +16  +21
Івано-Франківська +3    +8 +14  +19 Запорізька +8  +13 +15  +20
Волинська +3    +8 +14  +19 Харківська +3    +8 +12  +17
Хмельницька +3    +8 +14  +19 Донецька +5  +10 +14  +19
Чернівецька +3    +8 +12  +17 Луганська +3    +8 +12  +17
Тернопільська +3    +8 +14  +19 Крим +8  +13 +18  +23
Вінницька +5  +10 +14  +19 Київ +6    +8 +15  +17
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Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Ли-
ман, вул. Незалежності, 13) розглядається цивільна справа за позовом 
Омелаєва Володимира Володимировича до Омелаєвої Марини Олексан-
дрівни про розірвання шлюбу.

Відповідачка по справі Омелаєва Марина Олександрівна викликаєть-
ся до каб. № 15 суду на 26.05.2017 року о 14 годині 30 хвилин для учас-
ті у розгляді справи по суті.

У разі неявки відповідачки, справа буде розглянута у її відсутності за 
наявними доказами.

Суддя Ткачов О.М.
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Тернополяни приготували 
найдовшу ковбасу в країні

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

СМАЧНЕ СВЯТО. Стало-
ся це на фестивалі локальної 
їжі та культури «Тернопільська 
брама». Впродовж трьох днів 
на центральному Театрально-
му майдані панувала-вирува-
ла своєрідна ресторанно-яр-
маркова атмосфера, сповнена 
їстівним рекордом, смачними 
місцевими стравами та напо-
ями, виступами відомих укра-
їнських гуртів. І все заради, як 
зазначають організатори масо-
вого заходу, доброго відпочин-
ку містян, а також створення 
позитивного іміджу Тернопо-
лю, закликання туристів. 

Уже з назви фестивалю ви-
пливало, що на майдані мала б 
з’явитися якась брама. Її, звіс-
но ж, звели. Каркас виготови-
ли з металу, основу виклали з 
майже п’яти тисяч порожніх зе-
лених пляшок, які використо-
вують для пива. Ці великі во-
рота складалися з двох колон 

— заввишки сім метрів та за-
вширшки по 2,5 метра кожна. 

Та не лише подивували бра-
мою. Завзялися встановити 
куховарський рекорд. У гали-
чан здавна існує вислів «з’їсти 
штиндюх ковбаси», тобто вели-
кий шмат. Організатори фести-
валю про це не забули й вирі-
шили начинити ковбасу, одна-
че виміряти її не лише звично 
кілограмами, а передусім ме-

трами. І ось на майдані з’явився 
величезний своєрідний коток з 
намотаною ковбасою. Керівник 
проекту Національного реєстру 
рекордів Лана Вєтрова взяла-
ся за заміри. І за якийсь час по-
відомила: показник становить 
547 метрів 8 сантиметрів і вру-
чила відповідний сертифікат. 
Відтепер саме такий розмір 
має найдовша ковбаса в Укра-
їні. Завдовжки це як десять де-

сятиповерхівок. Варто ще до-
дати, що діаметр цього напів-
вудженого смачного виробу — 
майже два сантиметри, а вага 
— понад двісті кілограмів. Ви-
готовляли його на Тернопіль-
ському м’ясокомбінаті вісім ку-
лінарів упродовж чотирьох го-
дин зі свинини, певна річ, до-
давали відповідні спеції. І назва 
такій ковбасі — «Мисливська». 

Після фіксації рекорду ко-
жен з фестивальників міг по-
ласувати штиндюхом ковбаси. 
М’ясний виріб краяли майже 
десятисантиметровими шмат-
ками та пригощали задарма.

Зрештою, не лише рекорд-
ною ковбасою позначився но-
вий фестиваль у файному міс-
ті. Можна було також посма-
кувати, зокрема, тернопіль-
ською зупою, ребрами по-
махабунськи, пайдою. Репре-
зентували й наливку «Тернів-
ка». Вже з назви випливає, 
що приготували її з плодів тер-
ну, який, за легендою, дав най-
мення Тернополю.

РИМСЬКЕ ДЕФІЛЕ. Дванадцять українських красунь в наці-
ональних строях пройшли минулої неділі імпровізованою ходою 
від Колізею до площі Іспанії, демонструючи через вишиванки 
українську культуру жителям та гостям Вічного міста. Кульміна-
цією заходу стало дефіле на всесвітньо відомих «іспанських схо-
дах», де зазвичай відбуваються покази мод. Головною метою 
акції була популяризація вишиванки та нагадування світові, що 
в такій прекрасній та багатій на традиції європейській країні, як 
Україна, досі гинуть люди внаслідок російської агресії.

З великою цікавістю та щирим захопленням зустрічали «па-
рад вишиванок» перехожі та туристи, фотографуючи та розпи-
туючи про Україну. На думку організатора заходу, голови Кон-
гресу українців Італії Мар’яни Тріль, українки Риму в такий спо-
сіб не лише приєдналися до святкування світового Дня виши-
ванки, а й змогли познайомити з українською культурою бага-
тьох італійців. «Наші національні традиції надзвичайно багаті 
— не переставаймо розповідати про них іншим народам!», — 
закликала вона.

Понад півкілометра рекордної ковбаси вистачило, аби 
нагодувати півміста
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