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ОРІЄНТИР

Постанова Кабінету
Міністрів України «Деякі
питання реалізації
інфраструктурних
проектів»

ЦИФРА ДНЯ

Практичні кроки 
в політичній площині 

ПІДТРИМКА. НАТО і надалі сприятиме Україні та закликатиме
Росію виконувати мінські домовленості. Про це заявив генсек
Альянсу Єнс Столтенберг під час прес-конференції у Брюсселі,
яка відбулася напередодні засідання міністрів оборони країн-чле-
нів НАТО. Нагадавши, що минулого тижня він зустрічався з Пре-
зидентом Петром Порошенком, Єнс Столтенберг заявив: «Я
запевнив, що НАТО надаватиме значну політичну та практичну
підтримку Україні». За його словами, практичну допомогу Альянс
надає через трастові фонди, крім того заохочує країни-союзниці
надавати підтримку Україні на двосторонній основі. Єнс Столтен-
берг, повідомляє УНІАН, також наголосив, що особливу відпові-
дальність за виконання мінських домовленостей несе Росія,
оскільки вона «підтримує сепаратистів на Донбасі». У зв’язку з
цим він зазначив, що режим припинення вогню потрібно поважа-
ти, все озброєння слід вивести із зони конфлікту, а СММ ОБСЄ
надати повний доступ на всій окупованій території Донбасу. 

ЦИТАТА ДНЯ

Володимир Гройсман:
«Переконаний, нині

абсолютно не на часі
кардинальне

зростання зарплати
народних депутатів.
Думаю, я не один так
вважаю: так вважає
більшість українців».

Прем’єр-міністр про необхідність збільшення
відповідальності народних депутатів перед тими, 
хто їх обирав

2600 га
землі лісогосподарського призначення

на Волині, Рівненщині й Житомирщині
потребують рекультивації через
незаконний видобуток бурштину
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ЗАХОПЛЕННЯ

Саме робота з бісером,
упевнений учасник АТО
Андрій Слюсарчук,
допомагає йому
зцілювати душу й тіло

Майже безмовна
Донеччина

БЕЗМІР! На тимчасово окупованій території Донецької
області українську мову активно витісняють 
з усіх сфер життя 
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Татусь-одинак: чоловік-невидимка 
АКТУАЛЬНО. Батьки, які виховують самотужки дітей, не мають тих соціальних гарантій,
які є у матерів-одиначок 

Ольга ПРОКОПЕНКО,
«Урядовий кур’єр»

Хтось гарно сказав, що Гос-
подь дарує дитині дві ручки,

аби однією триматися за тата, а
іншою за маму. Але в житті

трапляється так, що при живих
батьках дитина росте сиротою чи
напівсиротою. 

Їзда на велосипеді, збирання лі-
карських рослин,  знання про те,
чому аґрус найкраще рвати рано-
вранці, як правильно вибирати ку-

курудзу, як приготувати домашні
льодяники і   багатьох практичних
житейських навичок навчив мене
татко, а ще подарував безмежну
любов за земного життя. По-люд-
ськи співчуваю тим дітям, кому
такого щастя не випало. І розумію

тих батьків, яким довелося само-
тужки, без матерів, виховувати
дітей.

Нашому суспільству притаман-
ні   підтримка покинутої матері з
дитиною і осуд батька як з боку
громадян, так і з боку представни-

ків державних установ. А ось про
ситуації, коли трапляється навпа-
ки, громада зазвичай мовчить. За-
конодавчо статус матері
всіляко захищений, а тату-
сям доводиться його вибо-
рювати. 6
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�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНи
ПОСТАНОВА

від 19 жовтня 2016 р. № 718
Київ

Питання грошового забезпечення окремих
категорій військовослужбовців 
та осіб начальницького складу

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити розміри посадових окладів для окремих категорій посад

військовослужбовців та осіб начальницького складу, які займають керівні
посади, згідно з додатком.

2. Установити, що військовослужбовцям та особам начальницького
складу, зазначеним у пункті 1 цієї постанови, виплачується:

надбавка за інтенсивність служби в розмірі до 100 відсотків посадового
окладу;

премія відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у
межах коштів, передбачених у кошторисі на преміювання військовослужбов-
ців та осіб начальницького складу відповідного органу;

грошова допомога на оздоровлення під час надання щорічної відпустки у
розмірі, що не перевищує місячного грошового забезпечення.

3. Грошове забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького
складу, зазначених у пункті 1 цієї постанови, складається з посадового ок-
ладу, інших виплат, установлених цією постановою, а також окладу за вій-
ськовим (спеціальним) званням і надбавки за вислугу років, установлених у
розмірі та порядку, що визначаються законодавством для військовослуж-
бовців.

4. Військовослужбовцям та особам начальницького складу, зазначеним у
пункті 1 цієї постанови, може надаватися матеріальна допомога для вирі-
шення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує місячного
грошового забезпечення.

5. Рішення про виплату та конкретний розмір надбавки за інтенсивність
служби, премії, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових
питань, грошової допомоги на оздоровлення приймається в порядку, уста-
новленому керівником відповідного органу, в межах затвердженого фонду
грошового забезпечення.

6. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів Ук-
раїни згідно з переліком, що додається.

7. Умови грошового забезпечення, визначені цією постановою, застосо-
вуються з 1 травня 2016 року.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України

від 19 жовтня 2016 р. № 718

РОЗМІРИ
посадових окладів окремих категорій посад 

військовослужбовців та осіб начальницького складу, 
які займають керівні посади

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 19 жовтня 2016 р. № 718

ПЕРЕЛІК 
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 510 «Про
оплату праці керівних працівників державних органів» (Офіційний вісник Ук-
раїни, 2005 р., № 27, ст. 1545) стосовно військовослужбовців та осіб началь-
ницького складу. 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2006 р. № 1851 «Про
грошове забезпечення деяких категорій військовослужбовців Збройних Сил,
Національної гвардії» (Офіційний вісник України, 2007 р., № 1, ст. 37).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 р. № 1166
«Про грошове забезпечення деяких категорій військовослужбовців Держав-
ної спеціальної служби транспорту» (Офіційний вісник України, 2007 р., 
№ 73, ст. 2723).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. № 253 «Про
доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2006 р. 
№ 1851» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 25, ст. 774).

5. Пункт 15 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затвер-
джених постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2014 р. № 162
(Офіційний вісник України, 2014 р., № 47, ст. 1238).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. № 250 «Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2006 р.
№ 1851» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1125).

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНи
ПОСТАНОВА

від 19 жовтня 2016 р. № 720
Київ

Про внесення змін до пункту 7 
постанови Кабінету Міністрів України 

від 17 липня 1992 р. № 393
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р.

№ 393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пен-
сій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічма-
нам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за
контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх
справ, поліцейським та членам їхніх сімей» (ЗП України, 1992 р., № 7, ст. 182;
Офіційний вісник України, 2005 р., № 33, ст. 1992; 2007 р., 
№ 10, ст. 359; 2008 р., № 12, ст. 301; 2011 р., № 99, ст. 3621; 2014 р., № 34,
ст. 911, № 45, ст. 1191; 2016 р., № 20, ст. 805) — із змінами, внесеними по-
становою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 667, зміни, що
додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 19 жовтня 2016 р. № 720

ЗМІНИ,
що вносяться до пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України 

від 17 липня 1992 р. № 393
1. Доповнити пункт після абзацу п’ятого новим абзацом такого змісту:
«Для осіб, які на день набрання чинності Законом України «Про Націо-

нальну поліцію» проходили службу в органах внутрішніх справ і продовжу-
ють проходити службу на посадах поліцейських, у разі звільнення із служби
після 7 листопада 2015 р., якщо в них немає 24 календарних місяці служби
на посаді поліцейського, або які померли (загинули) в зазначений період
(крім осіб, виплата грошового забезпечення яким проводилася на умовах і в
порядку, визначених постановами Кабінету Міністрів України від 17 серпня
2005 р. № 748 і від 9 березня 2006 р. № 268), середньомісячна сума щомі-
сячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається
шляхом ділення загальної суми таких видів грошового забезпечення за ос-
танні фактичні місяці служби підряд перед звільненням (смертю) починаючи
з 7 листопада 2015 р. на кількість таких місяців. При цьому для поліцейських,
звільнених у листопаді 2015 р., сума щомісячних додаткових видів грошового
забезпечення та премії визначається на день звільнення із служби з розра-
хунку таких виплат за повний місяць.».

У зв’язку з цим абзаци шостий — десятий вважати відповідно абзацами
сьомим — одинадцятим.

2. В абзаці десятому слово «сьомому» замінити словом «восьмому».

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНи
ПОСТАНОВА

від 19 жовтня 2016 р. № 721
Київ

Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті

для Адміністрації Державної прикордонної
служби на реалізацію заходів 

щодо підвищення обороноздатності 
і безпеки держави 

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабі-
нет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок  використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для Адміністрації Державної прикордонної служби на реалізацію за-
ходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави, що додається.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 19 жовтня 2016 р. № 721

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті 

для Адміністрації Державної прикордонної служби 
на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності 

і безпеки держави
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у

державному бюджеті за програмою «Видатки для Адміністрації Державної
прикордонної служби України на реалізацію заходів щодо підвищення обо-
роноздатності і безпеки держави» (далі — бюджетні кошти).

2. Бюджетні кошти спрямовуються, зокрема, на:
закупівлю та модернізацію військової техніки;
закупівлю боєприпасів;
погашення кредиторської заборгованості, що склалася на початок бюд-

жетного періоду, зобов’язання за якою зареєстровані в органах Казначейс-
тва.

3. Головним розпорядником бюджетних коштів є МВС, відповідальним ви-
конавцем бюджетної програми — Адміністрація Держприкордонслужби.

Адміністрація Держприкордонслужби визначає розподіл бюджетних кош-
тів у розрізі розпорядників таких коштів нижчого рівня та забезпечує дове-
дення їх обсягу згідно з помісячним розподілом спеціального фонду
державного бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ та від-
повідних видатків) у межах відповідних фактичних надходжень спеціального
фонду державного бюджету.

4. Бюджетні зобов’язання беруться розпорядниками бюджетних коштів
нижчого рівня виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеці-
ального фонду державного бюджету.

5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійс-
нюється в установленому законом порядку.

6. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, проводяться в
установленому законодавством порядку.

7. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про викорис-
тання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним ви-
трачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНи
ПОСТАНОВА

від 19 жовтня 2016 р. № 733
Київ

Про внесення зміни до Правил перетинання
державного кордону громадянами України
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до пункту 4 Правил перетинання державного кордону гро-

мадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
27 січня 1995 р. № 57 (ЗП України, 1995 р., № 4, ст. 92; Офіційний вісник Ук-
раїни, 2010 р., № 65, ст. 2239; 2012 р., № 39, ст. 1474, № 71, ст. 2870; 2014 р.,
№ 85, ст. 2391), доповнивши абзац третій підпункту 2 після слів «відмітка
про взяття на» словом «постійний». 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНи
ПОСТАНОВА

від 19 жовтня 2016 р. № 727
Київ

Про визнання такими, що втратили чинність,
деяких постанов Кабінету Міністрів України 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 56 «Про де-

легування повноважень щодо стандартизації у галузі будівництва і промис-
ловості будівельних матеріалів» (Офіційний вісник України, 2003 р., № 4, 
ст. 116);

постанову Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2009 р. № 1050 «Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р.
№ 56» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 77, ст. 2617).

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНи
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11 жовтня 2016 р. № 731-р
Київ

Про передачу нерухомого майна у м. Тернополі
Передати нежитлове приміщення загальною площею 121,5 кв. метра (ре-

єстраційний номер 856564561101) по вул. Шашкевича М., 3, у м. Тернополі
із сфери управління Державного агентства з енергоефективності та енерго -
збереження до сфери управління Міністерства юстиції.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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Найменування посади 

Місячний 
посадовий 
оклад, 
гривень 

Голова СБУ, Голова Служби зовнішньої розвідки, 
начальник Генерального штабу — Головнокомандувач 
Збройних Сил, командувач Національної гвардії, Голова 
Адміністрації Держспецтрансслужби, Голова 
Держприкордонслужби, начальник Управління 
державної охорони, Голова ДПтС, Голова 
Держспецзв’язку, Голова ДСНС, керівник 
розвідувального органу Міноборони 

12 061 

 
Перший заступник Голови СБУ, перший заступник 
Голови Служби зовнішньої розвідки, перший заступник 
начальника Генерального штабу Збройних Сил, перший 
заступник командувача Національної гвардії, перший 
заступник Голови Адміністрації Держспецтрансслужби, 
перший заступник Голови Держприкордонслужби, 
перший заступник начальника Управління державної 
охорони, перший заступник Голови ДПтС, перший 
заступник Голови  Держспецзв’язку, перший заступник 
Голови ДСНС, командувач виду Збройних Сил, перший 
заступник керівника розвідувального органу Міноборони, 
начальник Національного університету оборони імені 
Івана Черняхівського 

 
11 200 

 
Заступник Голови СБУ, заступник Голови Служби 
зовнішньої розвідки, заступник начальника 
Генерального штабу Збройних Сил, начальник 
Головного управління — заступник начальника 
Генерального штабу Збройних Сил, командувач 
окремого роду військ Збройних Сил, командувач 
окремого роду сил Збройних Сил, заступник 
командувача Національної гвардії, заступник Голови 
Адміністрації Держспецтрансслужби, заступник Голови 
Держприкордонслужби, заступник начальника 
Управління державної охорони, заступник Голови ДПтС, 
заступник Голови Держспецзв’язку, заступник Голови 
ДСНС, заступник керівника розвідувального органу 
Міноборони, начальник Об’єднаного оперативного штабу 

 
10 338 

 

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідомляє, що вважаються втраченими наступні бланки
обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів серія АІ 9723786, 9355322, 9992551, 9116876, 7999043, серія АЕ 7820287, 9092567,
9095291, 6165644-6165645, 3233843-3233844, 7816228-7816230, Зелена Картка Європа, Росія
11766969, 11767236, 11767218, 11760241, 11760119, 11764384, 11764387, 10898452-10898453,
11763546-11763547, Зелена карта Білорусь, Молдова та Росія 11780799, 11788445, 11778248,
11786802, 11786814, 11786829, 11786831, 11786833, 11786871, 11786883, 11779872.
11779875. 11780095, 10589971-10589972, 11774566-11774567, 11786789-11786790, 11786854-
11786855, 11497371-11497372, 11786835-11786840, 11786842-11786849, Зелена Картка Вся
система, Азербайджан 12034454, добровільне страхування відповідальності за оплату наданих
послуг під час поїздки за кордон 2194802-2194803, 2195267-2195268, 2299481, 2186615,
2186620, 1816306, 2309965, 2126741, 2074063, 2074071, 2074119, 2276211, 2276681, 2276729,
2299290, 2322258, 2259002, 2259004, 2259020, 2259028, 2279521, 2279545, 2279561, 2279571,
2279580, 2279624, 2279630, 2297029, 2297052, 2297056, 2297091, 2231345, 2231663, 2304497-
2304498, 2276239-2276240, 2276661-2276662, 2276726-2276727, 2258959-2258960, 2279587-
2279588, 2297149-2297154.

Рубіжанський міський суд Луганської області викликає як відпові-
дачів Підгайного Владислава Васильовича, ФОП Підгайну Вікторію Во-
лодимирівну, по цивільній справі № 423/2447/16-ц; № 2/425/659/16 за
позовом Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» ПАТ до
Підгайного Владислава Васильовича, ФОП Підгайної Вікторії Володи-
мирівни про стягнення суми заборгованості, у судове засідання, яке
відбудеться 04 листопада 2016 року о 08 год. 20 хв. в приміщенні Ру-
біжанського міського суду.

У разі неявки відповідачів у судове засідання, суд розглядатиме
справу без вашої участі згідно ст. 169 Цивільно-процесуального ко-
дексу України.

Адреса суду: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.
Суддя О. Л. Овчаренко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Кім Станіслав Федорович, 23.05.1966 року народження, уродженець
м. Дніпро, громадянин України, який зареєстрований за адресою: 
м. Дніпро, вул. Хвойна, 60А, на підставі ст. ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК
України, вам необхідно з’явитися з 28.10.2016 до 30.10.2016 у період
часу з 09.00 до 18.00 години та 31.10.2016 у період з 09.00 год. до 14.00
год. до кабінету № 509 слідчого управління прокуратури Донецької об-
ласті до слідчого в особливо важливих справах Надежденка С. В., за
адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Університетська, 6, для
проведення слідчих дій у кримінальному провадженні, внесеному до
єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016050000000893 від
01.09.2016 за ч. 3 ст. 258 КК України.

 оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення 

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області викликає у судове
засідання Галамеєву Ольгу Валентинівну (останнє місце проживання: проспект
Незалежності, 277, кв. 89, м. Могилів-Подільський, Вінницької області) для роз-
гляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Галамеєвої Ольги
Валентинівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання призначено на 18.11.2016 на 10 годину 00 хвилин в примі-
щенні Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області за адресою:
Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного 1/30. Заяву розглядає
суддя Жикевич Т. Б.

У разі неявки Галамеєвої О. В. в судове засідання позовна заява буде розгля-
нута за її відсутності.

Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області викликає Рахібзаде Джа-
малатдіна Абдулбагі огли, 17.04.1988 року народження, останнє відоме місце проживання:
вул. Героїв Дніпра, 26, кв. 53, м. Київ, 04209, у судове засідання як відповідача по цивільній
справі № 285/1678/16-ц за позовом Рахібзаде Ірини Володимирівни до Рахібзаде Джамалатдіна
Абдулбагі огли, III особа: Орган опіки та піклування Новоград-Волинської районної державної
адміністрації про позбавлення батьківських прав. Розгляд даної справи відбудеться 01 листо-
пада 2016 року, початок о 10 годині, в приміщенні Новоград-Волинського міськрайонного суду
Житомирської області, розташованого за адресою: вул. І. Франка, 31, м. Новоград-Волинський,
Житомирська область, головуючий суддя Літвин О. О.

У разі неявки у судове засідання відповідача без поважних причин справа буде розглянута
у його відсутність на підставі наявних доказів у справі.

Втрачене посвідчення

УАБ ДУС №494, видане

25.11.2015 р., зареєстроване 

на ім’я Козлова Олександра

Юрійовича, 

вважати недійсним.

24.10.2016 року у м. Києві о 09.00 год.
втрачено оригінали документів на ім’я
Буката Наталія Василівна, а саме: пас -
порт громадянина України серія АН 
№ 251052, виданий Дніпровським РВ
Дніпродзержинського МУ УМВС України
в Дніпропетровській обл.; картка фізич-
ної особи платника податків, ідентифіка-
ційний номер 3195700766; посвідчення
водія серія ЯАА № 552443; страховий
поліс № 01.16.810716. Втрачені доку-
менти вважати недійсними.
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П’ятихатський районний суд Дніпропетровської області
викликає в судове засідання відповідачку Верхогляд Ніну
Терентіївну, третю особу: Південно-східне регіональне уп-
равління Української товарної біржі по цивільній справі 
№ 190/1508/16-ц, провадження №2/190/560/16 за позовною
заявою Шпаченко Тетяни Євгеніївни до Верхогляд Ніни Те-
рентіївни, третя особа - Південно-східне регіональне управ-
ління Української товарної біржі, про визнання права
власності в порядку спадкування. Судове засідання відбу-
деться 8 листопада 2016 року о 10 год. 00 хв. у приміщенні
П’ятихатського районного суду Дніпропетровської області
за адресою: 52100, Дніпропетровська область, м. П’яти-
хатки, вул. Шевченка, 114, зал судових засідань №1, під го-
ловуванням судді Семенникова О. Ю. Явка до суду
обов’язкова. Роз’яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК
України з опублікуванням оголошення про виклик, відпові-
дачка вважається повідомленою про час та місце розгляду
справи і в разі неявки відповідачки в судове засідання
справа буде розглянута за наявними матеріалами у її відсут-
ність.

Обухівський районний суд Київської області по
цивільній справі № 2-984/16 за позовом Уповнова-
женої особи Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб на здійснення ліквідації ПАТ «Всеукраїнський
акціонерний банк» до Александрової Віти Григорівни
про звернення стягнення на предмет іпотеки, викли-
кає в судове засідання відповідачку Александрову
Віту Григорівну на 15 год. 00 хв. 2 листопада 2016
року.

Судове засідання відбудеться під головуванням
судді Зінченко О. М. у приміщенні Обухівського рай-
онного суду Київської області за адресою: Київська
обл., м. Обухів, вул. Київська, б. 20.

В разі неявки відповідачки в судове засідання,
справа буде розглянута в її відсутність на підставі на-
явних у ній доказів. 

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (суддя О. О. Наумик) викликає в судове засідання,
яке відбудеться 3 листопада 2016 року о 13.30 годині за
адресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп.
2, каб. 19, як відповідачів по справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Універсал Банк» про
стягнення заборгованості:

• Булгаченка Володимира Олександровича: м. Макі-
ївка, вул. Руднева, 5/97;

• Булгаченко Галію Гайнулхаківну: м. Макіївка, вул.
Руднева, 5/97;

• Булгаченка Романа Володимировича: м. Макіївка,
вул. Руднева, 5/97.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази на їх підтвердження.

У разі неявки відповідачів у судове засідання справа
згідно з вимогами ЦПК України може бути розглянута за
їхньої відсутності.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Радянська
буд. 39А) розглядає позовну заяву ТОВ «ДТЕК Добропілля-
вугілля» до Рагун Євгена Петровича, про стягнення витрат
по навчанню за договором.

Відповідач Рагун Євген Петрович, 25.06.1981 р.н., останнє
місце реєстрації: 85000, Донецька область, м. Добропілля,
вул. Гагаріна, 26/60, викликається на 03.11.2016 року о 10.05
год. до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 14,
для участі у розгляді справи. До розгляду цивільної справи
пропонується надати суду письмові пояснення та запере-
чення, а також усі наявні докази по справі.

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

Суддя Хоменко Д. Є.

Болградський районний суд Одеської області повідомляє від-
повідача Плукчі Сергія Петровича, 27 квітня 1985 року народ-
ження, останнє відоме місце реєстрації за адресою: вул.
Жовтнева, № 20, с. Нові Трояни, Болградський район, Одеська
область, що 14.11.2016 року об 11.00 годині в залі судового за-
сідання № 4 Болградського районного суду Одеської області за
адресою: Одеська область, м. Болград, вул. 25 Серпня, №192,
відбудеться судове засідання по цивільній справі № 497/1859/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний
банк «ПриватБанк» до Плукчі Сергія Петровича про стягнення
заборгованості.

Болградський районний суд пропонує відповідачу Плукчі Сер-
гію Петровичу подати пояснення, заперечення та всі наявні в
нього докази по справі особисто або через представника.

У разі неявки в судове засідання Плукчі Сергія Петровича,
справа може бути розглянута за відсутністю відповідача та його
представника за наявними в ній доказами.

Суддя С. В. Кодінцева

Глибоцький районний суд Чернівецької області викликає Су-
чеван Галину Вінцентівну, 27.01.1963 року народження, Сучеван
Вячеслава Миколайовича, 12.11.1984 року народження, Сучеван
Романа Мірчевича, 20.06.1986 року народження, як відповідачів
по цивільній справі № 715/1805/16-ц провадження 
№ 2/715/868/16 за позовною заявою Сучеван Надії Василівни до
Кам’янської сільської ради Глибоцького району Чернівецької об-
ласті, Сучеван Галини Вінцентівни, Сучеван Вячеслава Мико-
лайовича, Сучеван Романа Мірчевича про визнання права
власності на спадкове нерухоме майно, у судове засідання
09.11.2016 року на 09 год. 30 хв. в залі судового засідання Гли-
боцького районного суду Чернівецької області.

Останнє відоме місце проживання Сучеван Галини Вінцен-
тівни, Сучеван Вячеслава Миколайовича, Сучеван Романа Мір-
чевича: с. Кам’янка вул. Синюка, 119, Глибоцького району,
Чернівецької області.

У разі неявки відповідачів справа буде розглядатись за наяв-
ними матеріалами в заочному порядку.

Суддя Цуркан В. В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом Лук’янченко Яни Сергіївни до Лук’ян-
ченка Сергія Геннадійовича про позбавлення батьків-
ських прав.

Відповідач у справі Лук’янченко Сергій Геннадійович,
останнє відоме суду місце реєстрації: Донецька область,
Бахмутський р-н, м. Сіверськ, вул. Садова, 55/72, викли-
кається на 31 жовтня 2016 р. на 10 год. 00 хв. до суду
(каб. № 203) для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення на
позов та докази. У випадку неможливості прибуття, від-
повідач повинен повідомити суд про причини неявки. За
інших обставин розгляд справи відбудеться за його від-
сутності.

Суддя Дубовик Р. Є.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Радянська
буд. 39А) розглядає позовну заяву ТОВ «ДТЕК Добропілля-
вугілля» до Матвієнка Андрія Володимировича, про стяг-
нення витрат по навчанню за договором.

Відповідач Матвієнко Андрій Володимирович, 28.04.1979
р.н., останнє місце реєстрації: 85000, Донецька область, 
м. Добропілля, вул. Короленка, 39, викликається на
03.11.2016 року о 10.00 год. до Добропільського міськрай-
онного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді справи. До
розгляду цивільної справи пропонується надати суду пись-
мові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по
справі.

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

Суддя Хоменко Д. Є.

Дарницький районний суд м. Києва викликає як від-
повідача Моісеєва Олексія Федоровича, останнє відоме
місце проживання якого: м. Київ, вул. Вишняківська, 1,
кв. 140, яке відбудеться 30 листопада 2016 року о 16.00
годині за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 124,
для участі у судовому розгляді цивільної справи за по-
зовом ТОВ «Фінансова компанія «Факторинг Про» до
Моісеєва Олексія Федоровича про стягнення в порядку
регресу страхового відшкодування.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач

вважається повідомленим про день, час та місце роз-
гляду справи і в разі неявки його до суду справа може
бути розглянута за його відсутність.

Відповідач у випадку неявки в судове засідання
зобов’язаний повідомити суд про поважність причини
неявки.

Суддя В. В. Даниленко

Ірпінський міський суд викликає Циплакова Руслана
Петровича, останнє відоме місце проживання: м. До-
нецьк, вул. Купріна, 30, кв. 59, ПАТ «Метал Юніон» ос-
таннє відоме місце знаходження: м. Донецьк, вул.
Первомайська 28-а, ТОВ «Глобус Плюс» останнє відоме
місце знаходження: м. Донецьк, вул. Первомайська 28-а
як відповідачів по справі за позовом Бондар Тетяни Ста-
ніславівни до Циплакова Руслана Петровича, ПАТ
«Метал Юніон», ТОВ «Глобус Плюс», ПАТ «КБ «Півден-
комбанк» про захист прав споживача, в судове засі-
дання, яке відбудеться 05.12.2016 р. о 10 год. 00 хв. в
приміщенні Ірпінського міського суду, за адресою: м. Ір-
пінь, вул. Мінеральна, 7. У разі неявки справу буде роз-
глянуто у відсутності відповідачів. У зв’язку з
розміщенням оголошення в газеті учасники процесу вва-
жаються належним чином повідомленими про дату су-
дового засідання.

Суддя О. В. Пархоменко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО
при здійсненні спеціального судового провадження

Новокаховський міський суд Херсонської області (розта-
шований за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка,
пр. Дніпровський, 1а, тел. 05549-4-26-60) повідомляє Охре-
менка Артема Олексійовича, 05 серпня 1985 року народ-
ження, зареєстрованого за адресою: Херсонська область, 
м. Нова Каховка, вул. Довженка, 27/4, по кримінальному
провадженню № 22014230000000011 за обвинувальним
актом відносно Охременка Артема Олексійовича, Шеремет
Руслана Анатолійовича, які обвинувачуються у вчиненні кри-
мінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 
ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України, як обвинуваченого, що 31
жовтня 2016 року о 09.00 годині відбудеться спеціальний
судовий розгляд під головуванням судді Матвєєвої Н. В., в
якому ваша участь є обов’язковою, ухилення від явки на ви-
клик суду (неприбуття на виклик без поважної причини
більш як два рази) обвинуваченого, відповідно до ч. 5 
ст. 139 КПК України, є підставою для здійснення спеціаль-
ного судового провадження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО
при здійсненні спеціального судового провадження

Новокаховський міський суд Херсонської області (розта-
шований за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка,
пр. Дніпровський, 1а, тел. 05549-4-26-60) повідомляє Ше-
ремет Руслана Анатолійовича, 22 липня 1973 року народ-
ження, зареєстрованого за адресою: Херсонська область, 
м. Нова Каховка, вул. М. Букіна, 4/53, по кримінальному про-
вадженню № 22014230000000011 за обвинувальним актом
відносно Охременка Артема Олексійовича, Шеремет Рус-
лана Анатолійовича, які обвинувачуються у вчиненні кри-
мінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 
ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України, як обвинуваченого, що 31
жовтня 2016 року о 09.00 годині відбудеться спеціальний
судовий розгляд під головуванням судді Матвєєвої Н. В., в
якому ваша участь є обов’язковою, ухилення від явки на ви-
клик суду (неприбуття на виклик без поважної причини
більш як два рази) обвинуваченого, відповідно до ч. 5 
ст. 139 КПК України, є підставою для здійснення спеціаль-
ного судового провадження.

Суддя Н. В. Матвєєва

Поз. Продавець Видобуток 

Обсяг, що 
місти- 
ться в 
одному 

лоті, тонн

К-сть 
лотів, 

одиниць

Стартова 
ціна за 1 
тонну 
(без 

ПДВ), грн.

Стартова 
ціна за 1 
тонну       

(з ПДВ), 
грн.

Cтартова 
вартість 

одного лоту, 
грн (з ПДВ)

Загаль-
ний 

обсяг, 
тонн

Загальна 
вартість, грн.  

(з ПДВ)
Умови транспортування

1 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 2 500 1 9 191,86 11 030,23 27 575 575,00 2 500 27 575 575,00

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

«Полтаванафтогаз» (Ресурс листопада    
2016 p.)

2 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 2 500 1 9 191,86 11 030,23 27 575 575,00 2 500 27 575 575,00

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

«Полтаванафтогаз» (Ресурс листопада    
2016 p.)

3 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 2 300 1 9 191,86 11 030,23 25 369 529,00 2 300 25 369 529,00

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

Качанівського ГПЗ (Ресурс листопада      
2016 p.)

4 ПАТ «Укрнафта» НГВУ »Охтирканафтогаз» 4 000 1 9 191,86 11 030,23 44 120 920,00 4 000 44 120 920,00

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

Качанівського ГПЗ (Ресурс листопада      
2016 p.)

5 ПАТ «Укрнафта» НГВУ »Охтирканафтогаз» 4 000 1 9 191,86 11 030,23 44 120 920,00 4 000 44 120 920,00

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

Качанівського ГПЗ (Ресурс листопада      
2016 p.)

6 ПАТ «Укрнафта» НГВУ »Охтирканафтогаз» 4 000 1 9 191,86 11 030,23 44 120 920,00 4 000 44 120 920,00

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

Качанівського ГПЗ (Ресурс листопада      
2016 p.)

7 ПАТ «Укрнафта» НГВУ »Охтирканафтогаз» 4 000 1 9 191,86 11 030,23 44 120 920,00 4 000 44 120 920,00

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

Качанівського ГПЗ (Ресурс листопада      
2016 p.)

8 ПАТ «Укрнафта» НГВУ »Охтирканафтогаз» 4 000 1 9 191,86 11 030,23 44 120 920,00 4 000 44 120 920,00

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

Качанівського ГПЗ (Ресурс листопада      
2016 p.)

9 ПАТ «Укрнафта» НГВУ »Охтирканафтогаз» 4 000 1 9 191,86 11 030,23 44 120 920,00 4 000 44 120 920,00

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

Качанівського ГПЗ (Ресурс листопада      
2016 p.)

10 ПАТ «Укрнафта» НГВУ »Охтирканафтогаз» 4 000 1 9 191,86 11 030,23 44 120 920,00 4 000 44 120 920,00

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

Качанівського ГПЗ (Ресурс листопада      
2016 p.)

11 ПАТ «Укрнафта» НГВУ »Охтирканафтогаз» 1 980 1 9 191,86 11 030,23 21 839 855,40 1 980 21 839 855,40

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

Качанівського ГПЗ (Ресурс листопада      
2016 p.)

12 ПАТ «Укрнафта» НГВУ »Охтирканафтогаз» 4 000 1 9 191,86 11 030,23 44 120 920,00 4 000 44 120 920,00

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

«Чернігівнафтогаз» (Ресурс листопада     
2016 p.)

13 ПАТ «Укрнафта» НГВУ »Охтирканафтогаз» 4 000 1 9 191,86 11 030,23 44 120 920,00 4 000 44 120 920,00

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

«Чернігівнафтогаз» (Ресурс листопада     
2016 p.)

14 ПАТ «Укрнафта» НГВУ »Охтирканафтогаз» 4 000 1 9 191,86 11 030,23 44 120 920,00 4 000 44 120 920,00

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

«Чернігівнафтогаз» (Ресурс листопада     
2016 p.)

15 ПАТ «Укрнафта» НГВУ »Охтирканафтогаз» 4 000 1 9 191,86 11 030,23 44 120 920,00 4 000 44 120 920,00

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

«Чернігівнафтогаз» (Ресурс листопада     
2016 p.)

16 ПАТ «Укрнафта» НГВУ »Охтирканафтогаз» 4 000 1 9 191,86 11 030,23 44 120 920,00 4 000 44 120 920,00

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

«Чернігівнафтогаз» (Ресурс листопада     
2016 p.)

17 ПАТ «Укрнафта» НГВУ »Охтирканафтогаз» 4 000 1 9 191,86 11 030,23 44 120 920,00 4 000 44 120 920,00

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

«Чернігівнафтогаз» (Ресурс листопада     
2016 p.)

18 ПАТ «Укрнафта» НГВУ »Охтирканафтогаз» 3 000 1 9 191,86 11 030,23 33 090 690,00 3 000 33 090 690,00

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

«Чернігівнафтогаз» (Ресурс листопада     
2016 p.)

19 ПАТ «Укрнафта» НГВУ »Охтирканафтогаз» 1 900 1 9 191,86 11 030,23 20 957 437,00 1 900 20 957 437,00

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

«Чернігівнафтогаз» (Ресурс листопада     
2016 p.)

20 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» 4 000 1 9 191,86 11 030,23 44 120 920,00 4 000 44 120 920,00

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

«Чернігівнафтогаз» (Ресурс листопада     
2016 p.)

21 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» 4 000 1 9 191,86 11 030,23 44 120 920,00 4 000 44 120 920,00

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

«Чернігівнафтогаз» (Ресурс листопада     
2016 p.)

22 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» 4 000 1 9 191,86 11 030,23 44 120 920,00 4 000 44 120 920,00

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

«Чернігівнафтогаз» (Ресурс листопада     
2016 p.)

23 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» 4 000 1 9 191,86 11 030,23 44 120 920,00 4 000 44 120 920,00

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

«Чернігівнафтогаз» (Ресурс листопада     
2016 p.)

24 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» 3 000 1 9 191,86 11 030,23 33 090 690,00 3 000 33 090 690,00

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

«Чернігівнафтогаз» (Ресурс листопада     
2016 p.)

25 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 4 000 1 9 191,86 11 030,23 44 120 920,00 4 000 44 120 920,00

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

«Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ 
«Бориславнафтогаз» (Ресурс листопада 

2016 p.)

26 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 4 000 1 9 191,86 11 030,23 44 120 920,00 4 000 44 120 920,00

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

«Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ 
«Бориславнафтогаз» (Ресурс листопада 

2016 p.)

27 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 1 930 1 9 191,86 11 030,23 21 288 343,90 1 930 21 288 343,90

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

«Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ 
«Бориславнафтогаз» (Ресурс листопада 

2016 p.)

28 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 4 000 1 9 191,86 11 030,23 44 120 920,00 4 000 44 120 920,00

по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 
«Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ 
«Долинанафтогаз» (Ресурс листопада       

2016 p.)

29 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 4 000 1 9 191,86 11 030,23 44 120 920,00 4 000 44 120 920,00

по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 
«Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ 
«Долинанафтогаз» (Ресурс листопада      

2016 p.)

30 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 4 000 1 9 191,86 11 030,23 44 120 920,00 4 000 44 120 920,00

по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 
«Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ 
«Долинанафтогаз» (Ресурс листопада      

2016 p.)

31 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 4 000 1 9 191,86 11 030,23 44 120 920,00 4 000 44 120 920,00

по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 
«Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ 
«Долинанафтогаз» (Ресурс листопада      

2016 p.)

32 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 2 540 1 9 191,86 11 030,23 28 016 784,20 2 540 28 016 784,20

по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 
«Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ 
«Долинанафтогаз» (Ресурс листопада      

2016 p.)

33 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 3 000 1 9 191,86 11 030,23 33 090 690,00 3 000 33 090 690,00

по трубопроводам:ПАТ «Укрнафта» на ПАТ 
«Нафтохімік Прикарпаття» знах. ТП ДППН 

«Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 
(Ресурс листопада 2016 p.)

34 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 2 600 1 9 191,86 11 030,23 28 678 598,00 2 600 28 678 598,00

по трубопроводам:ПАТ «Укрнафта» на ПАТ 
«Нафтохімік Прикарпаття» знах. ТП ДППН 

«Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 
(Ресурс листопада 2016 p.)

35 СП "Бориславська нафтова 
компанія"

Стинавське нафтове родовище 800 1 9 191,86 11 030,23 8 824 184,00 800 8 824 184,00 Нафта знаходиться на зберіганні у ПАТ 
«НПК-Галичина» (Ресурс жовтня 2016 p.)

36
ПАТ «Укрнафта» НГВУ 

«Чернігівнафтогаз» СД №35/4 2 900 1 9 191,86 11 030,23 31 987 667,00 2 900 31 987 667,00
По трубопроводу ПАТ «УН» з подальшим 
відвантаженням по залізниці зі ст. Прилуки 

(Ресурс жовтня-листопада 2016 p.)

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

2 100 1 9 191,86 11 030,23 23 163 483,00 2 100 23 163 483,00
По трубопроводу ПАТ «УН» з подальшим 
відвантаженням по залізниці зі ст. Прилуки 

(Ресурс жовтня-листопада 2016 p.)

38 ПрАТ «Галс-К Угода про спільну 
діяльність»

300 1 9 191,86 11 030,23 3 309 069,00 300 3 309 069,00
По трубопроводу ПАТ «УН» з подальшим 
відвантаженням по залізниці зі ст. Прилуки 

(Ресурс листопада 2016 p.)

39 ПрАТ «Галс-К Угода про спільну 
діяльність»

500 1 9 191,86 11 030,23 5 515 115,00 500 5 515 115,00 По трубопроводу ПАТ «УТН» (Ресурс 
листопада 2016 p.)

ПАТ «Укрнафта»

СП «Бориславська нафтова 
компанія»

Поз. Продавець Видобуток 

Обсяг, що 
місти- 
ться в 
одному 

лоті, тонн

К-сть 
лотів, 

одиниць

Стартова 
ціна за 1 
тонну 
(без 

ПДВ), грн.

Стартова 
ціна за 1 
тонну       

(з ПДВ), 
грн.

Cтартова 
вартість 

одного лоту, 
грн (з ПДВ)

Загаль-
ний 

обсяг, 
тонн

Загальна 
вартість, грн.  

(з ПДВ)
Умови транспортування

1 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 1 500 1 9 961,74 11 954,09 17 931 135,00 1 500 17 931 135,00

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

«Полтаванафтогаз» (Ресурс листопада    
2016 p.)

2. Оплату за транспортування нафти трубопроводним транспортом здійснює покупець.
3. При транспортуванні нафти залізницею поставку цистерн та оплату за налив нафти в цистерни здійснює покупець.

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

Порядок подання заявок на участь в аукціоні та перелік документів, що додаються до них, розмір гарантійного внеску та порядок його сплати визначено в Регламенті організації та проведення біржових аукціонів з 
продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу на ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа», що затверджений протоколом  Аукціонного комітету з продажу нафти сирої, 

газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу №2 від 19.11.2014 р., ознайомитись з яким можна на офіційному веб-сайті біржі: www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання заявок:                                     
до 18:00 28.10.2016 р. за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1. Довідки за телефоном: (044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00.

Загальний обсяг, тонн:
Загальна вартість (з ПДВ), грн.:

1 500
17 931 135,00

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.

Обсяги газового конденсату та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

Загальний обсяг, тонн: 125 850
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 1 388 154 445,50

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

Запропонована для реалізації кількість нафти знаходиться на зберіганні у ПАТ  «НПК-Галичина».

ПрАТ «Галс-К Угода про спільну 
діяльність»

1. Продавець проводить продаж нафти на умовах франко-резервуар нафтозбірного пункту НГВУ.

2. Оплату за транспортування нафти трубопроводним транспортом здійснює покупець.

3. При транспортуванні нафти залізницею поставку цистерн та оплату за налив нафти в цистерни здійснює покупець.

1. Продавець проводить продаж нафти на умовах франко-резервуар нафтозбірного пункту НГВУ.

Оголошення про проведення додаткового аукціону №216Д 
з продажу енергоресурсів на базі ПрАТ «УМВБ»

31.10.2016 р. о 15-00 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська 
валютна біржа» відбудеться додатковий аукціон №216Д з продажу енергоресурсів, які підлягають 

реалізації згідно постанови КМУ №570 від 16.10.14 р. 

Обсяги нафти сирої та характеристики позицій, запропоновані до продажу:
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оголошення

Харківський районний суд Харківської області ви-
кликає Павленко Валентину Миколаївну у судове за-
сідання 14.11.2016 на 10.30 у справі про визнання
особи такою, що втратила право користування жит-
лом.

У разі неявки відповідача у судове засідання, не-
повідомлення про поважність причин неявки та не-
надання заяви про розгляд справи у відсутність
справа буде розглянута без її участі у порядку заоч-
ного розгляду.

Суддя Т. В. Бобко

Першотравневий районний суд Донецької області (87400, смт
Мангуш, вул. Котанова 102, Мангушського району, Донецької
області) розглядає цивільну справа за позовом Гордієнко Світ-
лани Володимирівни до Гордієнка Олексія Григоровича про ро-
зірвання шлюбу.

Відповідач Гордієнко Олексій Григорович, 30.05.1977 року на-
родження, зареєстрований: с. Приазовське, вул. Кірова 34, Ман-
гушський район, Донецька область, викликається на 18
листопада 2016 року на 10.30 годину до Першотравневого 
районного суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази.

У випадку неприбуття відповідач повинний повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута за його від-
сутністю.

Суддя Скудін B. Є.

Вінницький міський суд Вінницької області викли-
кає Струтинську Людмилу Анатоліївну, 09.04.1970
р.н., у судове засідання, яке відбудеться 02.11.2016
року о 10.30 год. за адресою: м. Вінниця, вул. Гру-
шевського, 17 (зал № 6), як відповідача у цивільній
справі № 127/20032/16-ц за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства комерційного банка «Приват-
Банк» до Струтинської Людмили Анатоліївни про
стягнення заборгованості. У випадку неявки відпо-
відача у судове засідання, справу буде розглянуто
за її відсутності за наявними у справі доказами.

Суддя Іщук Т. П.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Рубіна
Сергія Валерійовича як відповідача по цивільній справі
№ 2/756/4465/16 за позовом Публічного акціонерного
товариства «Державний експортно-імпортний банк Ук-
раїни» до Рубіна Сергія Валерійовича про стягнення за-
боргованості, на 21 листопада 2016 р. на 11.00 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 24,
суддя Шумейко О. І.

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

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Ушаньову Євгенію Миколаївну,
мешкає за адресою: Луганська область, м. Старобільськ,
вул. Генерала Стоянова, 10, як відповідача у судове за-
сідання по цивільній справі № 2/431/1416/16 р. за позо-
вом Ушаньова Михайла Костянтиновича про розірвання
шлюбу, яке відбудеться 08 листопада 2016 року о 08 го-
дині 30 хв. в приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Старобільськ, вул. Миру. 38а.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд роз-
глядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України, при цьому за результатами розгляду
справи по суті буде винесено заочне рішення.

Суддя О. О. Пелих

Литвин Руслан Анатолійович, 28.12.1978 р.н., останнє
відоме місце проживання якого: Донецька обл., Хар-
цизький район, м. Іловайськ, вул. Шевченка, 80/53, ви-
кликається до Добропільського міськрайонного суду
Донецької області, як відповідач по цивільній справі 
№ 227/3698/16-ц за позовом ПАТ «МегаБанк» до Литвин
Руслана Анатолійовича про розірвання кредитного до-
говору та стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором. Судове засідання відбудеться 31.10.2016 року о
08.00 год. в приміщенні суду за адресою: Донецька об-
ласть, м. Добропілля, вул. Банкова, 39А. У разі неявки
відповідача до суду справу буде вирішено на підставі на-
явних у ній даних чи доказів.

Суддя Корнєєва В. В.

Вільнянський районний суд Запорізької області
викликає у судове засідання, яке відбудеться 10 лис-
топада 2016 року о 14.00 годині в приміщенні Віль-
нянського районного суду Запорізької області за
адресою: Запорізька область, м. Вільнянськ, вул.Бо-
чарова, 4, Міщерякову Аллу Василівну (останнє ві-
доме місце реєстрації: Запорізька обл., м. Вільнянськ,
вул. Леніна, буд. 51, кв. 70) як відповідача по цивіль-
ній справі № 314/4924/16-ц за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Міщерякової Алли Василівни про
стягнення заборгованості.

Суддя Н. М. Галянчук

Вільнянський районний суд Запорізької області
викликає у судове засідання, яке відбудеться 10 лис-
топада 2016 року о 13.30 годині в приміщенні Віль-
нянського районного суду Запорізької області за
адресою: Запорізька область, м. Вільнянськ, вул.Бо-
чарова, 4, Войтович Олену Адамівну (останнє відоме
місце реєстрації - Запорізька обл., Вільнянський р-н,
с. Вільноандріївка, вул. Гоголя, буд. 1) як відповідача
по цивільній справі № 314/4925/16-ц за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Войтович Олени Адамівни про
стягнення заборгованості.

Суддя Н. М. Галянчук

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Го-
гешвілі Коба Олександровича, який не зареєстрований, ос-
таннє відоме місце проживання: м. Чернівці, вулиця Івана
Франка, 23/3 та Боровічко Домініку Іванівну, останнє відоме
місце проживання: с. Годилів, вулиця Центральна, 68/4, Сто-
рожинецького району, Чернівецької області, як відповідачів
в судове засідання по цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Гогешвілі Коба Олександровича, Боровічко
Домініки Іванівни про стягнення заборгованості на 09.45 го-
дину 15 листопада 2016 року за адресою: м. Чернівці, ву-
лиця Кафедральна, 4, кабінет № 19.

У разі вашої неявки в судове засідання справу буде роз-
глянуто у вашу відсутність.

Суддя Смотрицький В. Г.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) роз-
глядає цивільну справу за позовом Фастовець Федора Фе-
доровича до Фастовець Тетяни Іванівни, про усунення
перешкод в користуванні власністю. Відповідачка у справі
Фастовець Тетяна Іванівна, останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, м. Горлівка, вул. Кудряшова, буд.
18, викликається на 10 листопада 2016 року на 15 годину
00 хвилин до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачка по-
винна повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута у її відсутність.

Суддя Чемодурова Н. О.

Приватне акціонерне товариство «Конотоп-
ський ремонтно-механічний завод» (код 
ЄДРПОУ 30640200) повідомляє акціонера Дубровського
Василя Васильовича про отримання Товариством
22.10.2016 р. від акціонера ТОВ «Промисловість і Техно-
логії» повідомлення про намір продати акції третій особі
за вих. № 21/10/1 від 21.10.2016 р. на наступних умовах:
кількість акцій для продажу 2341100 штук, номінальна
вартість кожної акції 0,25 грн (нуль гривень двадцять
п’ять копійок), вид і форма акцій – іменні прості, ринкова
вартість (ціна продажу) кожної акції – 0,15 грн (нуль гри-
вень п’ятнадцять копійок) за одну штуку (ринкова вар-
тість акції визначена суб’єктом оціночної діяльності
Процай С. А. згідно договору № 17/02 від 05.09.2016 р.
на проведення незалежної оцінки, станом на 12 жовтня
2016 року становить 0,15 грн (нуль гривень 15 копійок)
за одну акцію). Згідно п. п. 5.4.1. Статуту ПрАТ «КРМЗ»
переважне право акціонерів Товариства на придбання
акцій, що продаються іншими акціонерами, діє протягом
30 календарних днів з дня отримання Товариством пові-
домлення акціонера про намір продати акції. Відсутність
у ПрАТ «Конотопський ремонтно-механічний завод»
(юридична/фактична адреса: 41600, Сумська область, м.
Конотоп, вул. Парківська, 18) в термін до 22 листопада
2016 року включно письмової заяви акціонера про намір
реалізувати своє переважне право на придбання акцій,
вважається відмовою акціонера від свого переважного
права. Генеральний директор ТОВ «Промисловість і Тех-
нології» /підпис, печатка/ В. Я. Драчко.

Голова правління ПрАТ «КРМЗ» Є. І. Бойко

Сєвєродонецький міський суд Луганської області повідомляє,
що 27 вересня 2016 року ухвалені заочні рішення  за позовами
Публічного акціонерного товариства комерційного банку «При-
ватбанк» м. Дніпро про стягнення заборгованості за кредитним
договором, стягнення судового збору:

• по цивільній справі №428/7925/16-ц до Баранова Олександра
Вячеславовича;

• по цивільній справі №428/7957/16-ц до Орлова Олександра
Анатолійовича;

• по цивільній справі №428/7923/16-ц до Богомолова Сергія
Михайловича.

Суддя І. О. Юзефович

Оголошення про розшук майна
ТОВ «СЕЙМ ІНВЕСТ»  (Код ЄДРПОУ 36473201, 04071, Україна, м. Київ, вул. Хорива, буд. 41-Б) розшукує втрачене майно, а саме : 
— Автомобіль SKODA SUPERB CLASSAC 1.8, державний знак АА1891СТ, номер шасі (номер кузова) TMBDL23U88B302428,

колір сірий;
— Автомобіль SKODA FABIA, державний знак АА2627МВ, номер шасі (номер кузова) TMBJH15J3CB502675, колір бежевий;
— Автомобіль SKODA FABIA, державний знак АА2628МВ, номер шасі (номер кузова) TMBJH15J6CB502668, колір сірий;
— Автомобіль SKODA FABIA, державний знак АА3911АА, номер шасі (номер кузова) TMBJH15J9CB501773, колір сірий;
— Автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER, державний знак АА4180ОІ, номер шасі (номер кузова), SALLMAME4CA364216,

колір чорний;
— Автомобіль LEXUS LX 570, державний знак АА0500ТО, номер шасі (номер кузова) JTJHY7AX7A4053575, колір чорний.
Всім особам, яким відомо про знаходження вищезазначеного майна, просимо повідомляти власнику майна ТОВ «СЕЙМ ІНВЕСТ»

за телефоном 044-531-38-14 або чергову частину Головного управління Національної поліції у Києві 044-278-36-83. Винагороду за
допомогу гарантуємо.

Втрачений судновий білет

на туристичний моторний

човен, бортовий номер

КИВ-0476-к, що належить

Мельничуку Сергію 

Дмитровичу, 

прошу 

вважати недійсним.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, Донецька об-
ласть, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу №219/9006/2016-ц
за позовом ПАТ «Альфа Банк» до Кутарницького О. Ю. про стягнення суми
заборгованості за кредитним договором.

Відповідач по справі Кутарницький Олександр Юрійович, 29.06.1983
р.н., який зареєстрований: м. Єнакієве, пр. 50 років Жовтня, буд. 48, кв.
14, викликається в судове засідання на 31 жовтня 2016 року о 09 год.
40 хв.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та
докази. У випадку неприбуття відповідача він повинен повідомити суд
при причину неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Воробйова І. В.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34, викликає Сорокіну Юлію Володимирівну як відпові-
дача в судове засідання по цивільній справі № 426/5263/15-ц
за позовом ПАТ «БМ Банк» до Сорокіної Юлії Володимирівни
про стягнення заборгованості, що відбудеться 31 жовтня 2016
року о 17.00 год.

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

Суддя А. С. Река

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. Добро-
вольського, буд. 2) розглядає цивільну справу № 2/243/3760/2016 за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Наумова Віталія Геннадійовича про стягнення заборгованості за договором
кредиту. Останнє відоме зареєстроване місце проживання відповідача Наумова Віталія Ген-
надійовича: Донецька область, Слов’янський район, с. Мирне, вул. 60 років СРСР, буд. 25,
кв. 9.

Відповідач викликається до суду на 15 листопада 2016 року на 08 год. 00 хв. для участі у
судовому засіданні.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття в судове засідання відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутністю.

Суддя О. В. Ільяшевич

Запорізький районний суд Запорізької області викликає у су-
дове засідання, яке відбудеться 15 листопада 2016 року о 09.15
годині в приміщенні Запорізького районного суду Запорізької
області за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Іс-
томіна, 10, Рибалко Олександра Олеговича (останнє відоме
місце реєстрації: Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Володи-
мирівське, вул. Радянська, буд. 1) як відповідача по цивільній
справі № 317/3498/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Рибалко Олександра Олеговича про стягнення заборгованості.

Суддя Сакоян Д. І.

Приморський районний суд м. Маріуполя викликає як відповідача Му-
равйову Юлію Володимирівну, яка мешкала за адресою: м. Маріуполь,
Приморський бульвар, буд. 23-а по цивільній справі за позовом Пили-
пенка Валерія Миколайовича до Муравйової Юлії Володимирівни про
стягнення трьох процентів річних, інфляційного збільшення та процентів
від суми позики.

Судові засідання відбудуться 07 листопада 2016 року о 09.00 годині в
приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Будівельників, 52-А, 
кабінет № 39а.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі неявки до суду без
поважних причин, це оголошення вважається належним повідомленням
і справу буде розглянуто по суті за наявними матеріалами справи.

Суддя М. В. Дзюба

Першотравневий районний суд м. Чернівці викликає Приватне під-
приємство «ЗАХІДСПЕЦТЕХМОНТАЖ», останнє місце знаходження
якого відоме за адресою: вул. Прутська, 29Е, м. Чернівці як відповідача
у судове засідання по цивільній справі за позовом Бортника Нікіти
Сергійовича до Приватного підприємства «ЗАХІДСПЕЦТЕХМОНТАЖ»
про стягнення боргу.

Справа призначена на 11 годину 00 хвилин 14 листопада 2016
року у приміщенні Першотравневого районного суду, розташованого
за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 105, каб. №1.

У разі вашої неявки в судове засідання, справу буде розглянуто
за вашої відсутності.

Суддя І. А. Скуляк

Відповідач Бондар Михайло Станіславович (останнє відоме місце
проживання: вул. Радянська, 51, с. Мусіївка, Міловський район, 
Луганська область) викликається в судове засідання у справі 
№ 700/735/16-ц за позовом Бондар Наталії Вікторівни до Бондаря
Михайла Станіславовича про розірвання шлюбу.

Справа призначена до судового розгляду на 10.00 годину 04 лис-
топада 2016 року в залі засідань Лисянського районного суду Чер-
каської області за адресою: вул. Кірова, 4, смт Лисянка, Черкаської
області. Явка відповідача до суду обов’язкова. У разі неявки відпо-
відача до суду на вказану дату, справа буде розглянута без відпові-
дача за наявними доказами у справі.

Суддя Н. О. Добриднюк

Маньківський районний суд Черкаської області викликає в
судове засідання по цивільній справі № 701/937/16-ц за позо-
вом ПАТ КБ «Приват Банк» до Сокіл Руслана Юрійовича про
стягнення заборгованості, як відповідача Сокіл Руслана Юрійо-
вича. Судове засідання відбудеться о 09.00 год., 8 листопада
2016 року в приміщенні суду за адресою: вул. Соборна 8, смт
Маньківка, Маньківського району, Черкаської області. У разі не-
явки відповідача справа буде розглянута без його участі.

Суддя В. Л. Маренюк

Сєвєродонецький міський суд Луганської області повідомляє
Кузьменка Євгена Михайловича, мешканця міста Кадіївки (Ста-
ханова), Луганської області, про ухвалення заочного рішення
від 07 грудня 2015 року по справі № 428/9258/15-ц за позовом
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» про стягнення заборгованості.

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

Суддя Д. Б. Баронін

Приморський районний суд міста Одеси повідомляє, що 18 лис-
топада 2016 р. о 10 годині 00 хвилин в залі засідань № 221 в примі-
щенні суду за адресою: місто Одеса, вул. Балківська, 33 відбудеться
слухання справи за позовом Вайєр Марлена Романовича, Вайєр Ро-
мана Лазаровича до Алексєєва Анатолія Дмитровича про стягнення
коштів за договором електромонтажних робіт.

В судове засідання у вищевказаний час викликається як відпові-
дач Алексєєв Анатолій Дмитрович. В разі його неявки в судове засі-
дання позов може бути розглянутий за його відсутністю та на
підставі наявних у справі доказів.

Суддя Л. М. Чернявська

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області (85302,
м. Покровськ, вул. Європейська, 20) розглядає цивільну справу за
позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості за дого-
вором кредиту.

Відповідачі Коротич Антон Григорович, Коротич Ніна Миколаївна
викликаються на 18 листопада 2016 року о 10.20 год. до суду, каб.
№ 7, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову
та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута у їх відсутність.

Суддя Хмельова C. M.

ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» iнформує
про введення з 01.10.2016 р. єдиних роздрібних тарифів на електроенергію 

відповідно до постанови НКРЕКП № 1649 від 27.09.2016 р. 
для території України, на якій органи державної влади здійснюють 

свої повноваження відповідно до постанови 
КМУ № 263 від 07.05.2015 р. та розпорядження

КМУ № 1085 від 07.11.2014 р. (зі змінами)

Довідково:

Групи споживачів

Плата за спожиту 
електричну енергію, 

коп. за 1кВт год
(без врахування ПДВ)

Для всіх груп споживачів, крім населення                         
і населених пунктів

1 клас 2 клас

Для Донецької і Дніпропетровської областей 157,28 196,99

Для міського електричного транспорту застосовуються тарифи на електричну 
енергію, встановлені для населення (стаття 18 Закону України від 29.06.2004 р.

№ 1914-IV «Про міський електричний транспорт»). 

Прогнозована оптова ринкова ціна на електроенергію, 
грн/МВтг (без ПДВ) 1 490,63

Постанова 
НКРЕКП від 
24.06.2016  
№ 1178

Прогнозована середня закупівельна ціна 
електроенергії, грн/МВтг (без ПДВ) 1 459,43

Розрахунок 
згідно з 

постановою 
НКРЕКП  від 

19.11.2015 
№2810  

Економічні коефіцієнти нормативних технологічних 
витрат електроенергії                      

Постанова 
НКРЕКП від  
10.03.2016   
№ 308

 (1 клас напруги, 35кВ та вище), в.о. 0,0132

 (2 клас напруги, менш 35кВ ), в.о. 0,0297

Відповідно до Закону України «Про податок на додану вартість» на всі операції      
з продажу електроенергії встановлюється ПДВ у розмірі 20 %.

Тариф на передачу електричної енергiї                         
(без ПДВ)

Постанова 
НКРЕКП від 
28.04.2016 р.  

№ 750                            

(1 клас напруги, 35кВ та вище), грн/МВтг 11,42

 (2 клас напруги, менш 35кВ ), грн/МВтг 60,04

Тариф на постачання електричної енергiї

                  (1 група споживачів), грн/МВтг 1,40

                  (2 група споживачів), грн/МВтг 7,01

.
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Апеляційний суд м. Києва повідомляє Буратин-
ського Олексія Олександровича, що розгляд апеля-
ційної скарги ПАТ КБ «Приват Банк» на заочне
рішення Дніпровського районного суду міста Києва
від 18 січня 2016 року в справі за позовом ПАТ КБ
«Приват Банк» до Буратинського Олексія Олексан-
дровича про стягнення заборгованості за кредитним
договором відбудеться 1 листопада 2016 року об
11.45 год. у приміщенні Апеляційного суду м. Києва
за адресою: м. Київ, вулиця Солом’янська, 2 А, зал
№ 0908, 9-й поверх.

Суддя Є. В. Болотов

Червоноградський міський суд Львівської області ви-
кликає відповідача Дяківа Андрія Любомировича в су-
дове засідання у цивільній справі за позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційний банк «Приват-
Банк» до Дяківа Андрія Любомировича про стягнення
заборгованості, яке відбудеться 07.11.2016 року о 09.30
год. у приміщенні суду за адресою: вул. Св.Володимира,
15, м. Червоноград, Львівська область.

Головуючий суддя по справі Грабовський В. В.
У випадку неявки Дяківа Андрія Любомировича від-

повідно до ч. 1 ст. 224 ЦПК України суд розглядатиме
справу в його відсутності на підставі наявних у матеріа-
лах справи даних та доказів.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільні справи №219/3513/16-ц, 2/219/2087/2016 за по-
зовною заявою Публічного акціонерного товариства КБ
«ПРИВАТБАНК» до Феденка Юрія Михайловича про стяг-
нення заборгованості; №219/6991/16-ц, 2/219/6991/2016 за
позовною заявою Публічного акціонерного товариства КБ
«ПРИВАТБАНК» до Савельєва Геннадія Володимировича
про стягнення заборгованості; №219/6996/16-ц,
2/219/3477/2016 за позовною заявою Публічного акціонер-
ного товариства КБ «ПРИВАТБАНК» до Нагорського Олексія
Олександровича про стягнення заборгованості;
№219/6901/16-ц, 2/219/3421/2016 за позовною заявою Пуб-
лічного акціонерного товариства КБ «ПРИВАТБАНК» до Пед-
ченко Руслани Миколаївни про стягнення заборгованості;
№219/7003/16-ц, 2/219/3480/2016 за позовною заявою Пуб-
лічного акціонерного товариства КБ «ПРИВАТБАНК» до Ту-
піцина Юрія Петровича про стягнення заборгованості;
№219/3785/16-ц, 2/219/2186/2016 за позовною заявою Пуб-
лічного акціонерного товариства КБ «ПРИВАТБАНК» до Сит-
ника Олександра Миколайовича про стягнення
заборгованості; №219/3311/16-ц, 2/219/2002/2016 за позов-
ною заявою Публічного акціонерного товариства КБ «ПРИ-
ВАТБАНК» до Зейналова Анатолія Казанфаровича про
стягнення заборгованості.

Відповідач по справі: Зейналов Анатолій Казанфарович
(останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: Донецька
область, м. Єнакієве, вул. Айвазовського, 46/19) виклика-
ється 1 листопада 2016 року на 14 годину 00 хвилин; відпо-
відач по справі: Ситник Олександр Миколайович (останнє
відоме суду місце реєстрації за адресою: Донецька область,
м. Жданівка, вул. Центральна, 9/2) викликається 1 листо-
пада 2016 року на 14 годину 10 хвилин; відповідач по справі:
Тупіцин Юрій Петрович (останнє відоме суду місце реєстра-
ції за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Меж-
лаука, 33/74) викликається 1 листопада 2016 року на 14
годину 20 хвилин; відповідач по справі: Педченко Руслана
Миколаївна (останнє відоме суду місце реєстрації за адре-
сою: Донецька область, Бахмутський район, с. Комунна,
квартал-1, 2) викликається 1 листопада 2016 року на 13 го-
дину 40 хвилин; відповідач по справі: Нагорський Олексій
Олександрович (останнє відоме суду місце реєстрації за ад-
ресою: Донецька область, м. Вуглегірськ, вул. Станкев-
ського, 4/36) викликається 1 листопада 2016 року на 13
годину 30 хвилин; відповідач по справі: Савельєв Геннадій
Володимирович (останнє відоме суду місце реєстрації за ад-
ресою: Донецька область, м. Вуглегірськ, вул. Некрасова,
36/17) викликається 1 листопада 2016 року на 13 годину 20
хвилин; відповідач по справі: Феденко Юрій Михайлович
(останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: Донецька
область, м. Бахмут, вул. Ростовська, 62) викликається 1 лис-
топада 2016 року на 13 годину 00 хвилин до Артемівського
міськрайонного суду Донецької області (м. Бахмут, вул.
Миру, 5, каб. 301), для участі в розгляді справ по суті. Від-
повідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні
повідомити суд про причину неявки, інакше справи будуть
розглянуті за їхньої відсутності.

Суддя Брежнев О. А.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області
повідомляє, що 28 вересня 2016 року ухвалені за-
очні рішення  за позовами Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приватбанк» 
м. Дніпро про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, стягнення судового збору:

• по цивільній справі №428/7954/16-ц до Скоріка
Миколи Павловича;

• по цивільній справі №428/7951/16-ц до Скоропи-
сова Олександра Вячеславовича;

• по цивільній справі №428/7953/16-ц до Роговець
Валентини Федорівни.

Суддя І. О. Юзефович

Сєвєродонецький міський суд Луганської області
повідомляє, що 30 вересня 2016 року ухвалені за-
очні рішення  за позовами Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приватбанк» м.
Дніпро про стягнення заборгованості за кредитним
договором, стягнення судового збору:

• по цивільній справі №428/7981/16-ц до Шев-
ченка Андрія Васильовича;

• по цивільній справі №428/7985/16-ц до Картами-
шева Олексія В’ячеславовича;

• по цивільній справі №428/7982/16-ц до Монас-
тирлє Олени Василівни;

• по цивільній справі №428/7983/16-ц до Маслен-
нікової Марини Олександрівни;

• по цивільній справі №428/7984/16-ц до Крят
Маргарити Павлівни;

• по цивільній справі №428/7986/16-ц до Повєткі-
ної Оксани Петрівни;

• по цивільній справі №428/7956/16-ц до Чебота-
рьової Надії Яковлівни;

• по цивільній справі №428/7980/16-ц до Ткаченка
Сергія Олексійовича.

Суддя І. О. Юзефович

Сєвєродонецький міський суд Луганської області
повідомляє, що 10 жовтня 2016 року ухвалені заочні
рішення  за позовами Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «Приватбанк» м. Дніпро
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром, стягнення судового збору:

• по цивільній справі №428/8069/16-ц до Ткачова
Вадима Володимировича;

• по цивільній справі №428/8070/16-ц до Копилова
Володимира Ілліча.

Суддя І. О. Юзефович

У провадженні Броварського міськрайонного суду Ки-
ївської області знаходиться цивільна справа за позовом
Рубан Інни Володимирівни до Рубана Кирила Олексан-
дровича про розірвання шлюбу. Суд викликає як відпо-
відача по вказаній справі Рубана Кирила
Олександровича, останнє відоме місце проживання та
реєстрації: Луганська область, м. Свердловськ, смт Ком-
сомольський, вул. Григор’єва, буд. 5, кв. 1.

Розгляд справи відбудеться о 09 год. 00 хв. 9 листо-
пада 2016 року в залі суду за адресою: м. Бровари, вул.
Грушевського, буд. 2, каб. 213. У випадку неявки відпо-
відача справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Н. М. Петришин

Врадіївський районний суд Миколаївської області
повідомляє, що Бойченко Дмитро Іванович,
05.08.1986 року народження, викликається в судове
засідання як відповідач по цивільній справі
№474/580/16-ц за позовом ПАТ «Державний ощад-
ний банк України» до Бойченка Дмитра Івановича,
Гениха Віталія Михайловича, Кізілова Євгена Олего-
вича про стягнення заборгованості.

Розгляд цивільної справи відбудеться о 10.00 год.
03.11.2016 року за адресою: вул. Незалежності, 103,
смт Врадіївка Миколаївської області.

Суддя Ф. Г. Сокол

Бердянським міськрайонним судом Запорізької
області (суддя Прінь І. П., за адресою: м. Бердянськ,
вул. Консульська, 64, каб. № 302) 3 листопада 2016
року о 09 годині 00 хвилин буде розглядатися ци-
вільна справа за позовом Публічного акціонерного
товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до
Комісаренко Світлани Іванівни про дострокове стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

В судове засідання викликається відповідачка Ко-
місаренко С. І. У разі неявки відповідачки справа
буде розглянута за наявними в ній матеріалами.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «Приватбанк» до Іваніної
Марини Юріївни про стягнення заборгованості.

Відповідачка по справі: Іваніна Марина Юріївна, 1983 р.н.,
яка проживає за адресою: м. Бахмут, вул. Ювілейна, 61/6,
викликається на 01.11.2016 року о 08 годині 30 хвилин до
суду, кабінет № 312, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачки, вона
повинна повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута у її відсутність.

Суддя Погрібна Н. М.

Апеляційний суд Київської області (м. Київ, вул.
Володимирська, 15) викликає в судове засідання
сторін Горбунову Олену Ярославівну, Горбунова Ва-
дима Олександровича на 11.40 год. 01.11.2016 року,
для участі у розгляді справи за позовом ПАТ «Уні-
версал Банк» до Горбунової О. Я., Горбунова В.О.,
Присяжнюк І. Є. про стягнення заборгованості за
апеляційною скаргою Присяжнюк І. Є. на рішення
Вишгородського районного суду Київської області
28 липня 2016 року.

Суддя С. В. Лівінський

Попільнянський районний суд Житомирської області викли-
кає в судове засідання як відповідача Стрижака Андрія Анатолі-
йовича, 5 грудня 1963 року народження, останнє місце
проживання та реєстрації якого: смт Попільня, вул. Жовтнева,
15 Попільнянського району Житомирської області, у цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства Комер-
ційний банк «ПриватБанк» до Стрижака Андрія Анатолійовича
про стягнення заборгованості, яке відбудеться об 11 годині 00
хвилин 13 грудня 2016 року в залі Попільнянського районного
суду: смт Попільня, вул. Б. Хмельницького, 24 Попільнянського
району Житомирської області.

У разі неявки відповідача в судове засідання справа буде роз-
глянута за його відсутності.

Суддя Є. О. Зайченко

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів  з продажу майна, набутого у власність Національним банком 

України у рахунок погашення боргу за кредитами, на електронному торговельному майданчику 
ДП «СЕТАМ»

Національний банк України оголошує відкриті торги з реалізації активів, що буде проводитися 
на електронному торговому майданчику ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СЕТАМ», електронна адреса

веб-сайту Організатора: www.setam.net.ua 
Продажу підлягає таке майно: 

Дата проведення аукціону: 24.11.2016. Початок торгів: 09:00:00 закінчення торгів — 18:00:00 за Київ-
ським часом, якщо остання цінова пропозиція надійшла за 5 хвилин до завершення зазначеного строку,
електронні торги автоматично продовжуються на 10 хвилин від часу подачі останньої цінової пропозиції.
Загальна тривалість такого продовження не може тривати довше 24:00 год. того ж робочого дня. Місце
проведення відкритих торгів (у формі електронних торгів): www.setam.net.ua

Кінцевий термін прийняття заявок на участь в відкритих торгах та сплати гарантійних внесків до 09 год.
00 хв. 23.11.2016. З детальним описом лотів та умовами проведення аукціону можна ознайомитись на веб-
сайті Організатора аукціону: https://setam.net.ua/poryadok-nbu

Умови проведення електронних торгів:
1. Гарантійний внесок — 10% від початкової ціни продажу лота.
2. Гарантійні внески для участі у відкритих торгах (аукціоні) вносяться на поточний рахунок ДП «СЕТАМ»,

код ЄДРПОУ 39958500, п/р 26004301066571 в ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО322669.
3. Засоби платежу — грошові кошти в національній валюті України.
4. Переможець аукціону повинен протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати підписання протоколу елек-

тронних торгів перерахувати остаточну суму, зменшену на розмір сплаченого ним гарантійного внеску, за
придбаний лот за вказаними в протоколі реквізитами.

5. Вартість майна зазначена без урахування ПДВ. Усі витрати, пов’язані з укладенням та нотаріальним
посвідченням договору купівлі-продажу майна несе покупець — переможець електронних торгів. Пере-
можець аукціону відмовляється від будь-яких претензій до продавця після підписання договору купівлі-
продажу придбаного активу.

6. Крок аукціону 5% від початкової ціни лоту, якщо ціна становить від 1,00 до 10 000,00 грн включно;
3% від початкової ціни лоту, якщо ціна становить від 10 000,01 до 100 000,00 грн включно; 2% від почат-
кової ціни лоту, якщо ціна становить від 100 000,01 до 1 000 000,00 грн включно; 1% від початкової ціни
лоту, якщо ціна становить 1 000 000,01 грн та більше.

За інформацією щодо ознайомлення з активами звертатись до відповідальної особи Якуби Сергія Во-
лодимировича за телефонами (044) 521-88-82, (050) 861-03-25, e-mail: Serhii.Yakuba@bank.gov.ua. 

Організатор аукціону: ДП «СЕТАМ» код ЄДРПОУ 39958500, поштова адреса: 01025, м. Київ, вул. Стрі-
лецька, 4-6, тел. 044-331-17-21, працює щоденно крім вихідних та святкових з 09.00 год. до 18.00 год. 

Детальна інформація по лотам розміщена на сайті www.setam.net.ua.

Оболонський районний суд м. Києва викликає як від-
повідача Рубанова Миколу Сергійовича (останнє відоме
місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Лер-
монтова, 35, кв. 234) по цивільній справі № 2/756/4327/16,
унікальний №756/8085/16 за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Державний експортно-імпортний
банк України» до Рубанова Миколи Сергійовича про стяг-
нення заборгованості в судове засідання на 28 листопада
2016 року о 10 год. 30 хв.

Наслідки неявки в судове засідання передбачені 
ст. 169 ЦПК України. Адреса суду: м. Київ, вул. Тимо-
шенка, 2-є, каб. 23.

Суддя Маринченко М. М.

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 06.09.2016 року розглянуто ци-

вільну справу №409/1776/16-ц за позовною заявою

Хвощинської Світлани Володимирівни до Хвощин-

ського Олександра Миколайовича про розірвання

шлюбу та винесено заочне рішення про задоволення

позову.

Суддя Третяк О. Г.

Оболонський районний суд м. Києва викликає як від-
повідачку Щеннікову Олену Юріївну (останнє відоме
місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Київ-
ська, 139-а, кв. 67) по цивільній справі № 2/756/4333/16,
унікальний №756/8114/16 за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Державний експортно-імпортний
банк України» до Щеннікової Олени Юріївни про стяг-
нення заборгованості в судове засідання на 28 листопада
2016 року об 11 год. 00 хв.

Наслідки неявки в судове засідання передбачені 
ст. 169 ЦПК України.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб. 23.
Суддя Маринченко М. М.

Оболонський районний суд м. Києва викликає як
відповідачку Хамзу Марину Юріївну (останнє відоме
місце проживання: АР Крим, м. Ялта, вул. Мисхор-
ська, 4, корп. 2, кв. 35) по цивільній справі 
№ 2/756/4317/16, унікальний №756/8075/16 за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Державний
експортно-імпортний банк України» до Хамзи Марини
Юріївни про стягнення заборгованості в судове засі-
дання на 28 листопада 2016 року о 10 год. 00 хв.

Наслідки неявки в судове засідання передбачені
ст. 169 ЦПК України.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб. 23.
Суддя Маринченко М. М.

Красноармійський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85302, м. Покровськ, вул. Європейська, 20) роз-
глядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк»
про стягнення заборгованості за договором кредиту.

Відповідачка: Кравченко Лариса Олексіївна виклика-
ється на 17 листопада 2016 року о 10.00 год. до суду,
каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дачка повинна повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у її відсутність. 

Суддя Хмельова C. M.

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача у судове засідання Дядя Сергія
Анатолійовича по справі № 433/1702/16-ц за позо-
вом AT «Укрексімбанк» до Дядя Сергія Анатолійо-
вича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Засідання відбудеться 31 жовтня 2016 року о 14
год. 20 хв. за адресою: Луганська область, смт Тро-
їцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Царичанський районний суд Дніпропетровської об-
ласті викликає в судове засідання як відповідача Лісняк
Аліну Петрівну, в цивільній справі № 196/852/16-ц за по-
зовом Потійко Тетяни Олександрівни до Лісняк Аліни
Петрівни про визнання права власності, яка зареєстро-
вана за адресою: вул. Куйбишева, 42, с. Лозуватка, Ца-
ричанського району, Дніпропетровської області.
Судовий розгляд відбудеться 22 листопада 2016 року о
09 год. 00 хв. в приміщенні Царичанського районного
суду (51000, смт Царичанка, вул. Театральна, 14а, Дніп-
ропетровської області).

У разі неявки справу буде розглянуто за відсутності
відповідача.

Суддя Ю. О. Бойко

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача у судове засідання Потуроєву
Анастасію Павлівну по справі № 433/1701/16-ц за по-
зовом AT «Укрексімбанк» до Потуроєвої Анастасії
Павлівни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Засідання відбудеться 31 жовтня 2016 року о 14
год. 00 хв. за адресою: Луганська область, смт Тро-
їцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Крівоклякіна Н. В.

  

№
 л
о
ту

 

 Зміст лоту 
Початкова ціна лоту актуальних 

торгів (без ПДВ), грн. 

177158 

Нежиле приміщення (цегла) літ.А, вбудоване в жилий будинок, загальною площею 
895,5 кв.м (площа наземних поверхів 469,2 кв.м, площа підвальних приміщень 426,3 
кв.м)  що знаходиться за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Двірцева, 
буд. 45.   

1 568 970,00 

177160 

Нежитлові будівлі та приміщення загальною площею 3542,6 кв.м, що складаються з: 
нежитлової будівлі, частини нежитлового приміщення підвалу №7 в літ. «А-3» площею   
2948,9 кв.м, нежитлової прибудови літ.«А�-3» площею 593,7 кв.м, що розташовані за 
адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 6. 

8 339 000,00 

177161 
Нежитлова будівля літ. «А-5» загальною площею 2810,1 кв. м, що розташована за 
адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 3. 

20 480 000,00 

177162 

Нежитлові приміщення підвалу №9, 10, 27, першого поверху № 46, 46-а, 47-50, 50-а, 
другого поверху №37, 37-а, 37-б, 38-40, 42, 43, 51-53 в нежитловій будівлі літера «А-2» 
загальною площею 238,4 кв. м, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Богдана 
Хмельницького, 14/16. 

1 757 600,00 

177163 

Нежитлові будівлі загальною площею 1401,8 кв.м, а саме: літ. «А-1» площею 152,5 кв.м, 
літ. «Б-1» площею 449,2кв.м, літ. «В-1», «В�-1» площею 351,7 кв.м, літ. «Ж-1» площею 
153,8 кв.м, літ. «К-2» площею 294,6 кв.м, що розташовані за адресою: м. Харків,  
вул. Службова,  107. 

1 206 000,00 

177164 
Вбудоване приміщення загальною площею 95,3 кв.м, що розташоване у жилому 
будинку за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Ілліча, 1 

233 010,00 
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Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 27 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська -2   +3      +2    +7
Житомирська 0   +5      +2    +7
Чернігівська +2    -3         0    +5
Сумська 0    -5         0    +5
Закарпатська +1   +6      +5 +10
Рівненська 0   +5      +4    +9
Львівська 0   +5      +4    +9
Івано-Франківська 0   +5      +4    +9
Волинська +1   +6      +4    +9
Хмельницька 0   +5      +3    +8
Чернівецька 0   +5      +4    +9
Тернопільська +1   +6      +4    +9
Вінницька 0   +5      +3    +8

Oбласть Нiч          День
Черкаська -2     +3      +2    +7
Кіровоградська -2     +3      +3    +8
Полтавська 0      -5      +1    +6
Дніпропетровська 0      -5      +3    +8
Одеська +1     +6      +5  +10
Миколаївська 0     +5      +5  +10
Херсонська +1     +6      +5  +10
Запорізька -2     +3      +4    +9
Харківська -2      -7      +1    +6
Донецька -1      -6      +2    +7
Луганська -2      -7      +1    +6
Крим +1     +6      +5  +10
Київ 0     +2      +3    +5

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Наша школа 
у Варшаві святкує
перший ювілей

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

ПРОСВІТА. Днями міжшкільний  пункт навчання української мови
в польській столиці, який є одним з найактивніших місць з вивчення й
підтримання української культури,  відзначив  10-річчя існування.

«Дуже важливо, що українська суботня школа у Варшаві функціо-
нує, і добре, що це вже десятий ювілей. За десять років школа показа-
ла, наскільки вона розвинулася, і вже випускники вчать молоде поко-
ління зберігати українську мову, традиції й культуру. Сподіваємося, що
це не тільки примножить україн-
ство в Польщі, а й поширить
знання про Україну серед по-
льського суспільства, що сприя-
тиме нашому спільному розумін-
ню одне одного», —  зазначив,
коментуючи подію,  посол Украї-
ни в Польщі Андрій Дещиця, по-
відомляє Укрінформ.

А голова Об’єднання українців
у Польщі Петро Тима подякував
батькам за активність і рішучість
у тому, щоб їхні діти не забували
мову предків. Він зауважив, що
десятиріччя школи збігається з 60-річчям діяльності організованого
життя української громади Польщі. 

«Діти до школи приходять з великим бажанням знати рідну мову, —
підтверджує вчитель української мови Марія Яременко. — Спершу ді-
тей було понад 60, а нині 130, і день у день дедалі більше охочих при-
єднується до нашого кола». 

Проте зародження  пункту вивчення мови було непростим: його до-
водилося переводити з однієї школи до іншої. За словами вчителів,
школа все ще стикається з різноманітними проблемами. Зокрема одна
з них — застарілі підручники з української мови, які видавали ще 2002
року.

«Було б дуже добре, якби міністерство освіти Польщі звернуло увагу
на національну меншину і надало нам кошти на друкування підручни-
ків», — мріють педагоги. Вітання цього дня звучало і від керівництва
варшавської школи №221, при якій розташований міжшкільний пункт
навчання української мови, місцевої влади, греко-католицького духо-
венства, представників української громади.

Урочистості продовжилися виступом учнів: вони декламували вірші
й співали, показували навички з бойового гопака. 

Чиновники подарували дітям 
подорож у їхній світ

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ТУРБОТА. Діти з малоза-
безпечених сімей та багато-
дітних родин, діти-сироти, діти
учасників антитерористичної
операції з Тростянецького
району першими взяли участь
у довготривалій благодійній
акції «Подорож у дитячий
світ», яка відбувається у Вінни-
ці під патронатом голови об-
лдержадміністрації Валерія Ко-

ровія. В ігровому центрі «Ігро-
манія» вони  насолоджувалися
грою в боулінг, стрибали на ба-
туті, бавилися у «басейні» у ко-
льоровими кульками, змагали-
ся у настільних іграх, освоюва-
ли різноманітні «транспортні
засоби» тощо. А після фізич-
них занять пригощалися гаря-
чою піцою та соками, смакува-
ли улюбленою картоплею фрі.
Відновивши сили, маленькі
тростянчани продовжили чудо-
ву подорож до країни дитин-

ства у Подільському зоопарку,
де зацікавлено розглядали
лам і бізонів, ведмедів, вовків,
лисиць, страусів, лебедів та
багато іншої дичини. А на до-
бру згадку про подорож повез-
ли додому гарні знімки.

«У межах проекту ігровий
центр «Ігроманія» зможуть від-
відати хлопчики і дівчатка піль-
гових категорій населення з
усіх районів області. Тут вони
протягом дня розважатимуть-
ся на ігрових майданчиках, з

ними займатимуться анімато-
ри, занурюючись разом із ма-
ленькими гостями у світ без-
турботного дитинства», — за-
значила директор департамен-
ту інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації Світлана
Василюк. 

За її словами, акція тривати-
ме доти, доки діти вразливих
категорій населення з усіх
районів не побувають у «дитя-
чому світі «Ігроманії».

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ІНФРАСТРУКТУРА. В аеро-
порту «Херсон» відбулися уро-
чистості з нагоди другої річниці
з початку  відкриття авіарейсу
Херсон — Стамбул — Херсон
Турецьких авіаліній. За цей час
перевезено майже  126 тисяч
пасажирів та понад  600 регу-
лярних авіарейсів здійснили тут
посадку. Саме цей рейс став
переможцем у номінації Ту-
рецьких авіаліній як  найзаван-

таженіший  у Європі. В урочис-
тому заході взяли участь пред-
ставники міської та обласної
влади, які, зустрівши ювілейний
рейс,  вручили його пасажирам
квіти і подарунки. «Реконструк-
ція аеропорту триває, — зазна-
чив голова Херсонської обл -
держадміністрації Андрій Гор-
дєєв. —  У найближчих планах
— відкриття додаткових рейсів
за напрямками Київ, Варшава,
Анталья, Ташкент і Стамбул. Їх
упровадять після забезпечення
технічного райдера, що виста-

вила аеропорту вітчизняна
авіакомпанія. На сьогодні вже є
три потенційні інвестори, заці-
кавлені у фінансуванні розвит-
ку аеропорту. А загалом аеро-
порт — це економічний локомо-
тив, що дає нам змогу впевне-
но спілкуватися з інвесторами в
різноманітних сферах діяльнос-
ті».

Як найбільш підготовлений
херсонський аеропорт увійшов
до Державної цільової програ-
ми розвитку аеропортів, що
сприятиме подальшому розвит-

ку авіаційних перевезень, а та-
кож матиме позитивний еконо-
мічний ефект для розвитку ре-
гіону. Економіка області вже от-
римала від пасажирів, які при-
літають через херсонський ае-
ропорт, понад 50 мільйонів гри-
вень. Робота летовища  впли-
нула на збільшення притоку
іноземних туристів цьогорічно-
го курортного  сезону. Тож один
із перспективних напрямів  роз-
витку аеропорту — залучення
туристичних агенцій  і туропе-
раторів до співпраці. 

Авіарейсу з Херсона  до Стамбула два роки 

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

ЯРМАРОК. У Запоріжжі
вдруге відбулася книжкова то-
лока — ярмарок і літературний
фестиваль. Участь у цьому мас-
штабному заході взяли обласні
заклади культури, всеукраїнські
та запорізькі видавництва,
письменники й поети, представ-
ники всіх творчих професій.
Фестиваль підтримують Агент-
ство США з міжнародного роз-
витку (USAID) та Генеральне
консульство Німеччини, тож він
має міжнародний статус. Гостя-
ми й активними учасниками
книжкової толоки стали тисячі

запоріжців і гостей міста. Як за-
значив на відкритті ярмарку за-
ступник Запорізького міського
голови Анатолій Пустоваров,
велелюдне зібрання тих, хто
любить і поважає книжку, за-
свідчило: суспільство не збай-
дужіло до слова. З обопільної
згоди чиновників та організато-
рів у майбутньому толока стане
ще масштабнішою й цікавішою.

Тож українські автори мали
змогу провести автограф-сесії,
ознайомити зі своїми книжка-
ми, поспілкуватися з читачами
й колегами. У роботі сімейного
простору «Книголісся»  взяв
участь Олександр Виженко,
свої книжки презентував Ва-

лентин Терлецький та інші. Від-
булася презентація збірки вір-
шів лідера гурту «Хорта» Ан-
дрія Лободи «Життя продовжу-
ється, брате!» Відвідувачі толо-
ки мали змогу поспілкувалися з
братами Капрановими, казка-
рем Сашком Лірником та інши-
ми іменитими гостями. Участь у
толоці взяли й гості з далекого
зарубіжжя — зокрема фото -
граф Ален Родьє (Франція),
«Гете-інститут в Україні» (Ні-
меччина). Лейтмотивом цього-
річної фестивальної програми
стало гасло «Шляхи порозумін-
ня» — для України, Європи,
людської цивілізації загалом і
кожної окремої людини. 

Під час лекцій та зустрічей
обговорювали важливі соціаль-
ні питання, зокрема проблеми
післявоєнної адаптації військо-
вих, інтеграція переселенців,
проект «Безхатченки: наша ха-
та — Україна». А для дітей та їх-
ніх батьків було організовано
зустрічі з письменниками, ілюс-
траторами та видавцями, про-
водили, крім презентацій кни-
жок, ігри, конкурси та ще бага-
то цікавого. 

У межах книжкової толоки
працювала платформа громад-
ських ініціатив «Простір можли-
востей», пройшли також  по-
етично-музична ніч і «Ніч укра-
їнської драми».

Найприскіпливіший читач той, який щойно навчився читати

Школа все ще
стикається 
з різноманітними
проблемами. Одна 
з них — застарілі
підручники 
з української мови.

Книжкова толока  
догодила 
і дорослим, і малечі
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