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КУРСИ ВАлют/БАНКІВСЬКІ МЕтАлИ  встановлені Національним банком України на 13 лютого 2017 року
USD 2720.6833 EUR 2891.8143 RUB 4.6234 / AU 333487.76 AG 4793.84 PT 277237.63 PD 211397.09

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

Прем’єр-міністр про потребу стабілізувати 
ситуацію в енергетичному секторі країни
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ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:

ЦИФРА ДНЯ

9,044 млрд м3 
становили на початок тижня запаси 

природного газу у вітчизняних 
підземних сховищах, за даними 

компанії «Укртрансгаз»

«Маємо 
запроваджувати певні 

заходи з недопущення 
зниження критичних 

запасів вугілля. Не можна 
затягувати, доки 

стратегічні запаси 
буде зменшено».

Муніципальне 
орендне житло: 
бути чи не бути?

ЗАЙНЯТІСТЬ

Аби більше дізнатися 
про майбутню професію, 
миколаївські школярі 
проходять практику 
на підприємствах

Економіка  
України  
за 2016 рік 
 

У ДЗеРкАлІ СТАТИСТИкИ

ЗА ПРИклАДОМ ЄВРОПИ. У країнах ЄС такі будинки подекуди 
називають дохідними. Чи приживуться їхні аналоги в Україні?
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ПеРшИЙ зАСтуПНИк МіНіСтРА 
з ПИтАНь тИМчАСОВО 
ОкуПОВАНИх теРИтОРіЙ 
тА ВНутРішНьО ПеРеМіщеНИх 
ОСіб ЮСуф куРкчі: 
«Час для повернення 
жителів сходу додому є»
Міністерство з питань тимчасово окупованих терито-

рій та внутрішньо переміщених осіб наймолодше у 
складі Кабінету Міністрів. Його поява продиктована ви-
могами часу. Одне з головних завдань діяльності відом-
ства — формування та реалізація державної політики з 
питань тимчасово окупованої території Кримського пів-
острова та окремих територій Донеччини та Луганщини. 
На жаль, поки що ніхто не може прогнозувати, коли це 
станеться. Однак уже нині варто планувати, якими бу-
дуть ці території, коли реінтегруються в єдиний консти-
туційний простір України. Думками з цього приводу по-
ділився перший заступник міністра з питань тимчасово 
окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 
Юсуф КУРКЧІ.

УК Юсуфе Ібрагімовичу, розкажіть, будь ласка, про роз-
роблений план дій, спрямованих на реінтеграцію тим-
часово не підконтрольних територій Донецької та Лу-
ганської областей. Чому він зазнав критики?
— Хоч Міністерство з питань тимчасово окупованих те-
риторій та внутрішньо переміщених осіб наймолодше 
у складі Кабінету Міністрів, перед ним завдання одні з 
найважчих. Жоден український університет не випус-
кав фахівців із врегулювання конфліктів. Тому питання 
добору кадрового складу міністерства стало першим ви-
кликом. Можу констатувати, що у відомстві працюють 
люди, які мають високий рівень знань щодо мож-
ливостей примирення, врегулювання конфліктів і 
постконфліктних ситуацій. 

Як подолати штучні перешкоди
ТОРГІВЛЯ. У межах свого членства у Світовій організації 

торгівлі наша країна подала позов до Росії за запроваджені 
нею з 2016 року численні транзитні обмеження щодо україн-
ських товарів. До СОТ Україна спрямувала вимогу про форму-
вання групи експертів у рамках цієї справи. 

Внаслідок російських обмежень українського експорту до тре-
тіх країн через територію РФ, а саме Казахстану і Киргизстану, 
він значно скоротився. А близько 79% поставок до Казахстану і 
95% до Киргизстану було тією чи іншою мірою піддано негатив-
ному впливу через транзитні обмеження. Втрати експорту това-
рів до Казахстану та Киргизстану оцінюють у понад 0,4 мільярда 
доларів. А експорт до країн Центральної та Східної Азії торік ско-
ротився на 38,3% порівняно з позаминулим роком. 

З моменту застосування Україною положень поглибленої і 
всеосяжної зони вільної торгівлі з Європейським Союзом (з 1 

січня 2016 року) РФ запровадила обмеження транзитного руху 
автомобільними та залізничними шляхами з України через РФ 
до Казахстану, а з 1 липня 2016-го — і до Киргизстану.  

«Торік Мінекономрозвитку почало процес врегулювання тор-
говельного спору в межах СОТ. Однак на першому етапі Росія 
була не готова і не вжила заходів щодо скасування неправомір-
них рішень у сфері транзиту, і тому українська сторона продо-
вжила розгляд справи за встановленою процедурою», — цитує 
УНІАН текст повідомлення Мінекономрозвитку.

Позиція України ґрунтується на чітких юридичних аргумен-
тах, повідомляє Укрінформ, і підкріплена беззаперечними до-
казами, що забезпечує підтримку ключовими зарубіжними 
партнерами — ЄС і США. Триває збирання матеріалів для під-
готовки наступного позову — за численні заборони та обме-
ження на імпорт українських товарів до РФ.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Національне антикорупційне бюро України, відпо-
відно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 КПК України, ви-
кликає підозрюваного Корніленкова Ігоря Петрови-
ча, 16.10.1965 р.н., який проживає за адресою: м. Ки-
їв, вул. Московська, 41/8, кв. 62, 17 лютого 2017 ро-
ку об 11.00 до Національного антикорупційного бю-
ро України за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурико-
ва, 3, каб. 365, до старшого детектива Національно-
го бюро Войтюка Р. В. (тел.: (044)246-32-80) для до-
питу як підозрюваного у кримінальному проваджен-
ні № 12015000000000200 від 26.05.2016 за підозрою 
Крючкова Д.В. у вчиненні злочинів, передбачених  
ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України, та Кор-
ніленкова І.П. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 
ст. 364 КК України.

ОГОЛОШЕННЯ 
щодо продажу активів ПАТ «КЛАСИКБАНК»

Номери лотів: Q392307854b3408, 
Q392307854b3409 

Короткий опис  
активів в лоті

Право вимоги за кредитними  
договорами 93035, 93101 та 93222

Електронна адреса для 
доступу до відкритих тор-
гів (аукціону)/електронно-
го аукціону

www.prozorro.sale

Дата проведення відкри-
тих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону

13 березня 2017 року

Час проведення відкритих 
торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону

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

Детальна інформація  
щодо лоту

http://torgi.fg.gov.ua:80/124057
http://torgi.fg.gov.ua:80/124058

Національне антикорупційне бюро України, відпо-
відно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 КПК України, ви-
кликає підозрюваного Крючкова Дмитра Васильови-
ча, 10.06.1978 р.н., який проживає за адресою: м. Ки-
їв, вул. Героїв Дніпра, 59, кв. 128, 17 лютого 2017 ро-
ку о 09.00 до Національного антикорупційного бю-
ро України за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурико-
ва, 3, каб. 365, до старшого детектива Національно-
го бюро Войтюка Р.В. (тел.: (044)246-32-80) для .до-
питу як підозрюваного у кримінальному проваджен-
ні № 12015000000000200 від 26.05.2016 за підозрою 
Крючкова Д. В. у вчиненні злочинів, передбачених  
ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України, та Кор-
ніленкова І.П. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 
ст. 364 КК України.

Сімбірова Валентина Василівна, останнє місце 
проживання чи мешкання: м. Кам’янське, пр. Друж-
би Народів, буд. 25, кв. 37, викликається у відкри-
те судове засідання як відповідач на 15.00 годину 17 
лютого 2017 року у справі за позовом Єгорова Єго-
ра Миколайовича до Сімбірової Валентини Василів-
ни, ГУ ДМС у Дніпропетровській області про усунен-
ня перешкод в користуванні майном.

Відкрите судове засідання у цивільній справі від-
будеться під головуванням судді Маслова Д. В. в 
приміщенні Дніпровського районного суду м. Дні-
продзержинська за адресою: м. Кам’янське, вул. 
Тритузна, 166, 2 поверх, кабінет № 14.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опубліку-
вання оголошення в пресі Сімбірова Валентина Васи-
лівна вважається повідомленою про час і місце роз-
гляду справи.

У разі неявки відповідача, справу буде розглянуто 
за його відсутністю.

Окружний суд м. Нікосія викликає Вячеслава Ми-
хайловича Юткіна, який проживає за адресою: вул. 
Кропивницького, буд. 8, кв. 1, м. Київ, Україна як від-
повідача у справі № 2707/2016 за позовом компа-
нії Галама Інвестментс Лімітед [Galama Investments 
Limited] проти Вячеслава Михайловича Юткіна (Від-
повідач 1) та компанії Дженіфекс Партісіпейшн Лімі-
тед [Jenifex Participation Limited] (Відповідач 2) про 
визнання суми в розмірі 3 887 500 доларів США та-
кою, що була отримана внаслідок недобросовісних 
та/або протиправних дій, та такою, що знаходиться 
в довірчому управлінні Відповідача 1 і Відповідача 2 
та/або будь-кого з них, а також стягнення зазначе-
ної суми з Відповідачів та/або будь-кого з них, а та-
кож стягнення відсотків, встановлених законом, ви-
трат та суми ПДВ. Протягом 30 днів з моменту пу-
блікації даного оголошення, Відповідачу 1, Вячесла-
ву Михайловичу Юткіну, необхідно зареєструвати яв-
ку особисто або через представника шляхом (1) по-
дання до Реєстратора Окружного суду Нікосії мемо-
рандуму про явку до суду та (2) надсилання у той 
же день копій датованого, підписаного та скріпле-
ного печаткою Реєстратора меморандуму про явку 
на адреси представників позивача, а саме на адре-
си ТОВ «Л. Пепефіліппоу & Ко» [L. Papaphilippou & 
Co LLC] (адреса: 17, Айфідженіес Авеню 2007, Стро-
волос, Кіпр [17 Ifigenias Avenue, 2007, Strovolos, 
Cyprus]) та ТОВ «Стеліос Амеріканос & Ко» [Stelios 
Americanos & Co. LLC] (адреса: 12, Дімостеніс Се-
веріс, 6-й поверх, офіс 601, 1080 Нікосія, Кіпр C.B. 
452 [12, Dimosthenis Severis, 6th floor, office 601, 1080 
Nicosia, Cyprus C.B.452]). Окружний суд м. Нікосії 
роз’яснює, що у разі неявки Відповідача 1 до суду у 
порядку, вказаному вище, позивач може подати зая-
ву про винесення рішення по справі проти Відповіда-
ча 1 за його відсутності.

Ліквідатор Приватного підприємства «Експортер» (код 
ЄДРПОУ 31130587), арбітражний керуючий Куценко Володи-
мир Михайлович (свідоцтво арбітражного керуючого № 1548 
від 17.07.2013 року, поштова адреса для листування: 36034, 
м. Полтава-34, а/с – 480, адреса електронної пошти: kvm-
ak@ukr.net, засоби зв’язку: моб. тел. 050-653-81-97), що діє 
на підставі постанови Господарського суду Полтавської об-
ласті по справі № 917/2324/15 від 31.03.2016 року, оголо-
шує конкурс щодо визначення організатора торгів (аукціону) 
з продажу майна банкрута, цілісного майнового комплексу 
ПП «Експортер» (код ЄДРПОУ 31130587), місцезнаходжен-
ня майна: 39600, Полтавська область, Кременчуцький район,  
с. Піщане, вул. Теплична, буд. 1.

Вимоги до організатора аукціону:
1.  Бути юридичною особою, зареєстрованою у встановле-

ному законом порядку, що має право здійснювати про-
даж майна шляхом проведення аукціону.

2.  Наявність досвіду проведення аукціонів не менше трьох 
років.

3.  Наявність власного або орендованого приміщення, та 
технічної можливості для забезпечення продажу майна 
боржника шляхом проведення аукціону.

4.  Організатором аукціону не може бути заінтересова-
на особа стосовно боржника, кредиторів та замовни-
ка аукціону.

Конкурсні пропозиції та проект договору на проведення 
аукціону від кандидатів приймаються протягом 10-ти днів із 
дати розміщення даного оголошення рекомендованою по-
штою з повідомленням про вручення на поштову адресу лік-
відатора: 36034, м. Полтава – 34, а/с – 480, з одночасним по-
відомленням на електронну адресу: kvm-ak@ukr.net.

Переможець конкурсу визначається замовником у три-
денний строк з останнього дня подачі конкурсної пропозиції 
за основними критеріями: наявність права на здійснення ді-
яльності з проведення торгів, достатній, але не менше як три 
роки, досвід проведення аукціонів, запропонована наймен-
ша сума винагороди за проведення аукціону.

Повідомлення про результати конкурсу направляють-
ся всім заявникам на електронну адресу зазначену у заявці.

Кінцевий термін прийняття заяв та документів – 
24.02.2017 р. включно.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Стратейчук Людмила Зиновіївна, 11.04.1962 року на-

родження, уродженка м. Макіївки Донецької області, 
громадянка України, яка проживає за адресою: Донецька 
область, м. Донецьк, вул. Артема, буд. 167, кв. 13, на під-
ставі ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України, Вам необ-
хідно з’явитися 17.02.2017 у період часу з 09.00 до 18.00 
годин до кабінету № 509 слідчого управління прокура-
тури Донецької області до слідчого в особливо важли-
вих справах Надежденка С. В., за адресою: Донецька об-
ласть, м. Маріуполь, вул. Університетська, 6, для отри-
мання повідомлення про підозру, проведення слідчих 
дій, ознайомлення з матеріалами кримінального про-
вадження та отримання обвинувального акту у кримі-
нальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань за № 42016050000000650 від 
25.07.2016 за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, 
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивіль-
ні справи за позовом Товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «Бахмут-Енергія» до Білоусової Олени Валеріївни, Горбенко 
Євгенії Степанівни про стягнення заборгованості за спожиту те-
плову енергію.

Відповідачка по справі 219/11915/2016-ц — Білоусова Олена 
Валеріївна, 2 травня 1969 року народження, проживає за адре-
сою, вказаною в позовній заяві: Донецька область, м. Бахмут, 
вул. Горбатова, 1/21, викликається на 17 лютого 2017 року о 08 
годині 40 хвилин до суду для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачка по справі 219/11562/2016-ц — Горбенко Євге-
нія Степанівна, 12 жовтня 1939 року народження, проживає за 
адресою, вказаною в позовній заяві: Донецька область, м. Бах-
мут, вул. Чайковського, 25/6, викликається на 17 лютого 2017 ро-
ку о 08 годині 20 хвилин до суду для участі в розгляді справи по 
суті. Відповідачам по даних справах пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дачів, вони повинні повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута в їхню відсутність.

Суддя Т. В. Давидовська

На підставі Конвенції про правову допомогу та правові відно-
сини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року на 
виконанні у Артемівського міськрайонного суду Донецької об-
ласті (84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 5) зна-
ходиться судове доручення Арбітражного суду Челябінської об-
ласті про вручення документів фізичній особі-підприємцю Бан-
дурку Станіславу Олеговичу.

Відповідач по справі Бандурка Станіслав Олегович (останнє ві-
доме суду місце реєстрації (проживання) за адресою: Донецька 
обл., м. Єнакієве, вул. 2-га Партизанська, буд. 53 «А») виклика-
ється 17 лютого 2017 року на 09 годину 00 хвилин до суду, каб. 
301, для вручення йому наступних документів: ухвали Арбітраж-
ного суду Челябінської області від 28 жовтня 2016 року по спра-
ві № А76-24610/2016.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен пові-
домити суд про причину неявки, інакше справа буде розгляну-
та за його відсутності.

Суддя Конопленко О. С.

В провадженні Дзержинського міського суду До-
нецької області знаходиться кримінальне проваджен-
ня №42016050000000217 від 24.03.2016 року (єд. унік.  
№ 225/142/17, провадження № 1-кп/225/187/2017) за обви-
нуваченням ПУГАЧ Марини Михайлівни, 24.10.1985 року на-
родження, у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 2583 КК України.

Обвинувачена Пугач М. М. проживає за адресою: Доне-
цька область, м. Донецьк, вул. Брюсова, 61, викликається в 
судове засідання по справі, призначене на 17 лютого 2017 
року о 10.00 год.

У випадку неприбуття, обвинувачена повинна повідомити 
суд про причини неявки.

Відповідно до ст.ст. 137, 139 КПК України, ухилення від 
явки на судовий виклик до суду (неприбуття на виклик без 
поважної причини більш як два рази) обвинуваченим є од-
нією з підстав для здійснення спеціального судового прова-
дження (за відсутності обвинуваченої).

Суддя Г. В. Ткач

Ірпінський міський суд викликає Зу-
рабіані Рауля Надаровича, останнє відо-
ме місце проживання: Київська область, 
м. Ірпінь, вул. Шевченка, 7, кв. 162, як 
відповідача по справі за позовом Зура-
біані Галини Олександрівни до Зурабіані 
Рауля Надаровича про розірвання шлю-
бу, в судове засідання, яке відбудеться 
17.02.2017 р. о 08 год. 50 хв. в приміщен-
ні Ірпінського міського суду за адресою: 
м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7. У разі неявки 
справу буде розглянуто у відсутності від-
повідача.

У зв’язку з розміщенням оголошення в 
газеті учасники процесу вважаються на-
лежним чином повідомлені про дату су-
дового засідання.

Суддя Н. Ф. Карабаза

Золочівський районний суд Львівської об-
ласті викликає Дмитрик Наталію Володими-
рівну, місце реєстрації невідоме (останнє бу-
ло: м. Золочів, вул. Барвінського, 18 Львів-
ської області), як відповідачку по справі  
№ 445/1377/16-ц за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Дмитрик Наталії Володимирівни 
про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 02.03.2017 
року о 14.00 год. у приміщенні Золочівсько-
го районного суду Львівської області (Львів-
ська область, м. Золочів, бульвар Сковоро-
ди, 5).

У разі неявки в судове засідання відпові-
дачки, справа згідно з вимогами ЦПК Украї-
ни, буде розглянута в її відсутність на підста-
ві наявних у ній доказів.

Суддя В. М. Сивак

Новомосковський міськрайонний суд 
Дніпропетровської області сповіщає, що 
02.03.2017 року о 16.30 годині в примі-
щенні Новомосковського міськрайон-
ного суду Дніпропетровської області  
(м. Новомосковськ, пров. Козацький, 8) під  
головуванням судді Городецького Д. І. відбу-
деться розгляд цивільної справи №183/6717/16 
за позовом Публічного акціонерного товари-
ства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Гос-
подинько Світлани Євгеніївни про стягнення 
заборгованості.

Як відповідачка судом викликається Госпо-
динько Світлана Євгеніївна, місце проживання 
якої суду невідомо.

ПОВІСТКА  
про виклик

Підозрюваному Котрусу Олександру Ва-
сильовичу, 17.05.1972 р.н., громадянину 
України, уродженцю смт Вахш, Вахшин-
ського району, Республіка Таджикистан, 
зареєстрованому за адресою: м. Запоріжжя,  
вул. Патріотична, буд. 58-В, кв. 28., відповід-
но до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України не-
обхідно з’явитися 17.02.2017 о 10 год. 00 хв. 
до слідчого Слідчого відділу УСБУ в Харків-
ській області старшого лейтенанта юстиції 
Прокопенка В. О. (м. Харків, вул. Мироно-
сицька, 2) для допиту як підозрюваного, від-
криття матеріалів кримінального проваджен-
ня № 22014220000000070 та ознайомлення  
з ними.

ПОВІСТКА  
про виклик

Підозрюваному Вербицькому Роману 
Анатолійовичу, 28.07.1987 р.н., громадя-
нину України, уродженцю м. Харкова, за-
реєстрованому за адресою: м. Харків, вул. 
Харківських Дивізій, б. 17, кв. 30, фак-
тично мешкає: м. Харків, вул. Метробу-
дівників, б. 8, кв. 85, відповідно до вимог 
ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам необхід-
но з’явитися  17.02.2017 о 15 год. 00 хв. 
до слідчого Слідчого відділу УСБУ в Хар-
ківській області старшого лейтенанта юс-
тиції Прокопенка В. О. (м. Харків, вул. Ми-
роносицька, 2) для допиту як підозрюва-
ного, відкриття матеріалів кримінального 
провадження № 22014220000000167 та 
ознайомлення з ними.

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про внесення змін до Переліку посадових 
осіб, на яких покладається виконання 

функцій державного експерта з питань 
таємниць

1. Внести до Переліку посадових осіб, на яких покладається виконання 
функцій державного експерта з питань таємниць, затвердженого Указом Пре-
зидента України від 1 грудня 2009 року № 987 (зі змінами, внесеними Указа-
ми від 15 лютого 2010 року № 169, від 5 серпня 2010 року № 800, від 22 лю-
того 2011 року № 227, від 6 червня 2011 року № 648, від 25 січня 2012 року  
№ 35, від 27 січня 2014 року № 51, від 28 березня 2014 року № 347, від 20 лю-
того 2015 року № 99, від 26 жовтня 2015 року № 606 та від 28 грудня 2015 ро-
ку № 727), такі зміни:

1) у розділі «Кабінет Міністрів України» абзац «Перший віце-прем’єр-міністр 
України» замінити абзацом такого змісту:

«Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економічного розвитку і 
торгівлі України»;

2) розділ «Міністерство економічного розвитку і торгівлі України» виклас-
ти в такій редакції:

«Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України (одна посадо-

ва особа);
Директор департаменту стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України»;
3) у розділі «Міністерство інфраструктури України» абзац «Заступник Мі-

ністра інфраструктури України — керівник апарату» замінити абзацом тако-
го змісту:

«Заступник Міністра інфраструктури України (одна посадова особа)»;
4) у підрозділі «Збройні Сили України» розділу «Міністерство оборони Укра-

їни»:
а) абзаци «Перший заступник начальника Генерального штабу Збройних 

Сил України», «Перший заступник начальника Головного управління розвід-

ки Міністерства оборони України — заступник начальника Генерального шта-
бу Збройних Сил України з військової розвідки», «Начальник Головного управ-
ління по роботі з особовим складом Збройних Сил України», «Начальник Го-
ловного управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального 
штабу Збройних Сил України», «Начальник Головного управління персоналу Ге-
нерального штабу Збройних Сил України», «Начальник Головного командного 
центру Збройних Сил України», «Начальник Центрального управління захис-
ту інформації і криптології (Восьмого центрального управління) Генерально-
го штабу Збройних Сил України» замінити відповідно абзацами такого змісту:

«Перший заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України 
(дві посадові особи)»;

«Перший заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства 
оборони України — заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил 
України з розвідки»;

«Начальник Головного управління морально-психологічного забезпечення 
Збройних Сил України»;

«Начальник Головного управління оборонного та мобілізаційного плануван-
ня — заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України»;

«Начальник Головного управління персоналу — заступник начальника Гене-
рального штабу Збройних Сил України»;

«Начальник Об’єднаного оперативного штабу Збройних Сил України»;
«Начальник Центрального управління охорони державної таємниці та захис-

ту інформації Генерального штабу Збройних Сил України»;
б) після абзацу «Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України» до-

повнити абзацом такого змісту:
«Командувач Сил спеціальних операцій Збройних Сил України»;
5) розділ «Міністерство освіти і науки України» викласти в такій редакції:

«Міністерство освіти і науки України
Міністр освіти і науки України
Заступник Міністра освіти і науки України (одна посадова особа)»;
6) розділ «Міністерство юстиції України» після абзацу «Перший заступник 

Міністра юстиції України (одна посадова особа)» доповнити абзацом такого 
змісту:

«Заступник Міністра юстиції України (одна посадова особа)»;
7) доповнити Перелік після розділу «Національне антикорупційне бюро 

України» розділом такого змісту:
«Національна поліція України

Голова Національної поліції України

Перший заступник Голови Національної поліції України — начальник кри-
мінальної поліції

Заступник Голови Національної поліції України — начальник Головного слід-
чого управління»;

8) розділи «Державна пенітенціарна служба України», «Державне агентство 
резерву України» виключити;

9) у розділі «Служба безпеки України» абзац «Заступник Голови Служби без-
пеки України (три посадові особи)» замінити абзацом такого змісту:

«Заступник Голови Служби безпеки України (чотири посадові особи)».
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
9 лютого 2017 року
№29/2017

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 28 грудня 2016 р. № 1062 

Київ

Деякі питання діяльності публічного 
акціонерного товариства «Українська 

залізниця» 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Установити, що вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 

2012 р. № 899 «Про порядок здійснення витрат суб’єктами господарювання 
державного сектору економіки у разі незатвердження (непогодження) річних 
фінансових планів у встановленому порядку» (Офіційний вісник України, 2012 
р., № 75, ст. 3027) в частині заборони здійснювати витрати на капітальні інвес-
тиції не поширюються на публічне акціонерне товариство «Українська залізни-
ця» під час здійснення в 2017 році витрат на оплату зазначених інвестицій у за-
гальному розмірі до 16 млрд. гривень. 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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оголошення

Попаснянський районний суд Луганської області викли-
кає відповідачів: Шевцова Сергія Леонідовича, 25.05.1985 
року народження, який зареєстрований за адресою: Луган-
ська область, Попаснянський район, м. Гірське, вул. Друж-
би, 2/20, та Сюріну Юлію Олександрівну, 1989 року наро-
дження, яка зареєстрована за адресою: Луганська область, 
Попаснянський район, м. Гірське, вул. Дружби, 2/20, у су-
дове засідання по цивільній справі № 423/317/17-ц за по-
зовом Харцій Ганни Дмитрівни до Шевцова Сергія Леоні-
довича та Сюріної Юлії Олександрівни про визнання осіб 
такими, що втратили право користування житловим при-
міщенням внаслідок відсутності понад встановлений зако-
ном строк, яке відбудеться 27.02.2017 року о 09 год. 30 хв. 
у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. По-
пасна, вул. Суворова, 6. Резервна дата судового засідання 
06.03.2017 року о 09 год. 00 хв.

У разі неявки до суду та неповідомлення причин неяв-
ки, або якщо такі причини суд визнає неповажними, спра-
ва буде вирішена на підставі наявних у ній даних та доказів.

Суддя М. В. Мазур

ПОВІСТКА
Підозрюваний(на) 

Романова Любов  
Владиславівна 19.09.1961 вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, 

АР Крим
42016000000003288

Дорошенко 
Тетяна Іллівна 23.06.1955 пров. Радгоспний, 5, кв.30,   

м.Сімферополь, АР Крим
42016000000002414

Опанасюк  
Олександр  
Дмитрович

06.09.1961
вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, 
АР Крим

42016000000002764

Любобратцева  
Наталія Іванівна 05.10.1954 вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, 

АР Крим
42016000000002575

Харченко Ірина
Олександрівна 01.04.1961  вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, 

АР Крим
42016000000002771

Кустова Ірина  
Вікторівна 05.10.1962 вул. Павленка, 2, м.Сімферополь, 

АР Крим  
42016000000002584

Бондарев Роман  
Володимирович 26.09.1975 вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, 

АР Крим
42016000000002809

Сокол Віктор  
Степанович 18.10.1961 вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, 

АР Крим
42016000000003326

Балахонов Борис 
Лук’янович  10.04.1950 вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, 

АР Крим
42016000000002725

Кунцов  
Володимир  
Олександрович

04.11.1951
вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, 
АР Крим

42016000000002394

Пономаренко Алла  
Вікторівна 08.04.1961 вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, 

АР Крим
42016000000003285

Єлгазіна  Лариса  
Павлівна 08.11.1956 вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, 

АР Крим
42016000000002816

Мельник Тетяна  
Олександрівна 09.12.1960 вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, 

АР Крим
42016000000002762

Рижова Ірина  
Володимирівна 30.08.1954 вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, 

АР Крим
42016000000003287

Євдокимова 
Віра Василівна 

25.11.1955
вул. Бела Куна, 31, кв. 224, 
м.Сімферополь, 
АР Крим

42016000000002338

Язєв Сергій  
Олексійович 20.11.1962 вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, 

АР Крим
42016000000003293

Моісеєнко Тетяна  
Іллівна 06.03.1953 вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, 

АР Крим
42016000000002415

Соколова Ірина  
Олександрівна 18.01.1949 вул. О. Невського/Річна, 29/11,  

м. Сімферополь, АР Крим
42016000000004015

Лукачов Станіслав  
Олегович 04.01.1980 вул. О. Невського/Річна, 29/11,  

м. Сімферополь, АР Крим
42015000000000655

Потопальський Сергій 
Степанович 28.02.1978 вул. О. Невського/Річна, 29/11,  

м. Сімферополь, АР Крим
42016000000004014

Латинін Юрій  
Анатолійович 13.03.1974 вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, 

АР Крим
42016000000002714

Авдєєв Максим  
Петрович 07.04.1980 вул. О. Невського/Річна, 29/11,  

м. Сімферополь, АР Крим
42016000000002715

Можелянський  
Віктор  
Анатолійович

10.05.1964
вул. Маршала Жукова, 35/53,  
м. Сімферополь, АР Крим

42016000000002463

Бєлоусов Михайло  
Миколайович 26.11.1964 вул. Фруктова, 1-б, м. Сімферо-

поль, АР Крим
42016000000002420

Берещанський  
Юрій Віталійович 27.09.1952 пров. Красноармійська, 4, кв. 26,  

м. Ялта, АР Крим
42016000000002469

Кіт Марина  
Вікторівна 11.06.1962 вул. Кірова, 109, кв. 48, м. Керч, 

АР Крим
42016000000004004

Кузьміна  
Олена Миколаївна 03.10.1964 вул. Свердлова, 4,  м. Керч,  

АР Крим
42016000000004007

Шевченко  
Ірина Вікторівна 07.12.1976 вул. Чкалова, 6, смт Красногвардій-

ське, АР Крим
42016000000004009

Дегтярьова  
Вікторія Юріївна 17.09.1973  вул. 50 років Жовтня,  

смт Красногвардійське, АР Крим
42016000000002686

Пакула  
Мар’яна Романівна 

12.07.1982
вул. 9 травня, 55, кв. 19,  
м. Євпаторія

42016000000002741

відповідно до вимог ст. 133, 135 КПК України викликаються на 17 лютого 2017 року з 09 год. 00 
хв. до 18 год 00 до прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних проваджен-
нях  управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії зло-
чинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокурату-
ри України Рубана В.М. у кабінет №713 за адресою: бульвар Лесі Українки, 26-а, м. Київ (тел. 044-
200-38-98) для вручення повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111 КК України. 

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подо-

рожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю 

за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому жит-

тю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юри-

дичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку 
викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з 
її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого не-
прибуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної за-
робітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів мінімальної 
заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свід-
ка може бути застосовано привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
{Частину четверту статті 139 виключено на підставі Закону № 767-VII від 23.02.2014}
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчо-

го судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) під-
озрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнарод-
ний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи  
спеціального судового провадження.

Прокурор відділу процесуального керівництва 
у кримінальних провадженнях управлінням з питань представництва інтересів громадянина 

або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території 
півострова Крим Генеральної прокуратури України 

В. Рубан

ЗАПРОШЕННЯ ДО ВИСЛОВЛЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ
(КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ)

УКРАЇНА
ДРУГИЙ ПРОЕКТ З ПЕРЕДАЧІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ (ППЕ-2)
КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ ЩОДО ПИТАНЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
(«КОНСУЛЬТАНТ»).
№ Позики: 8462-UA
ID Проекту: Р146788
Уряд України отримав спільну позику від Міжнародного банку реконструкції та роз-

витку (МБРР) та Фонду чистих технологій в сумі 378,425 млн. дол. США, що рівноцін-
на вартості Другого проекту з передачі електроенергії (далі — Проект), та має намір ви-
користати частину цих кредитних коштів для здійснення платежів за консультаційним 
контрактом.

Консультаційні послуги («Послуги») включають в себе:
1.Розробка рекомендацій і документів щодо впровадження корпоративного управ-

ління в ДП «НЕК «Укренерго» за Частиною 2.4 «Підтримка інституційного розвитку Укр–
енерго» Проекту

Мета.
Закон про корпоративне управління у державних підприємствах, що набув чиннос-

ті 25 червня 2016 року, містить вимогу про створення наглядових рад з більшістю неза-
лежних членів у державних підприємствах, як акціонерних товариствах, так і унітарних 
підприємствах. Незалежні наглядові ради, які візьмуть на себе повноваження контролю 
над управлінням у державних підприємствах, будуть виступати в якості бар’єру проти 
політичного втручання і покращать якість контролю та управління у державних підпри-
ємствах. ДП «НЕК «Укренерго» відповідає критеріям підприємства, яке є особливо важ-
ливим для економіки України і вимагає обов’язкового утворення наглядової ради і впро-
вадження принципів корпоративного управління.

Для того, щоб прискорити реалізацію реформи корпоративного управління, Укренер-
го потребує підтримки з боку консультанта з питань корпоративного управління з успіш-
ним досвідом в області аналізу законодавства та діяльності державних підприємств.

 Головною метою цього завдання є розробка рекомендацій щодо впровадження кор-
поративного управління в ДП «НЕК «Укренерго» відповідно до міжнародних стандартів 
та кращих практик.

Обсяг роботи. 
Обсяг робіт консультанта включають в себе:
• розробка концепції з корпоративного управління в ДП «НЕК «Укренерго»;
• підготовка докладного звіту щодо зміни у сфері корпоративного управління, які бу-

дуть впроваджені в ДП «НЕК «Укренерго»;
• розробка проекту державної політики власності в ДП «НЕК «Укренерго»;
• розробка проекту політики про принципи формування наглядової ради в ДП «НЕК 

«Укренерго»;
• розробка детальних вимог до кандидатів на посади членів наглядової ради ДП «НЕК 

«Укренерго».
2. Початок та тривалість проекту. 
Очікуваний обсяг робіт консультанта становить 36 робочих днів. Очікувана макси-

мальна тривалість цього завдання становить 8 місяців, починаючи з дати підписання 
контракту. Консультант може виконати всі завдання у більш стислі строки.

3. Вимоги до консультанта: 
Консультант з питань корпоративного управління має бути експертом (незалежний 

експерт або експерт – представник фірми) з глибоким знанням української законодавчої 
бази і практичним досвідом в області аналізу діяльності державних підприємств з ме-
тою розробки рекомендацій щодо впровадження корпоративного управління в Укренер-
го відповідно до міжнародних стандартів та кращих практик.

Консультант повинен мати наступну кваліфікацію та професійний досвід:
Досвід управління:
• відмінні навички розробки нормативно-правових документів та консультування при 

їх розробці іншими. Досвід вирішення складних і політично чутливих проектів з впрова-
дження реформ;

• практичні знання і майстерність у дослідженнях в області корпоративного управ-
ління;

• глибоке розуміння економічної, правової і політичної системи України;
• здатність ефективно спілкуватися з широкою аудиторією зацікавлених сторін.
Кваліфікація і досвід
• щонайменше 10 років відповідного досвіду роботи, бажано як в державному так і 

приватному секторах;
• вища освіта (економічна або юридична), вчений ступінь в області корпоративного 

управління буде перевагою; 
• глибоке знання українського законодавства в області корпоративного управління, 

успішний досвід у вирішенні питань корпоративного управління в Україні;
• доскональне знання міжнародних і українських практик корпоративного управління, 

в тому числі в державних підприємствах;
• вільне володіння письмовою та усною українською / російською та англійською мо-

вами, включаючи написання проектів нормативно-правових документів цими мовами.
Перевагою буде:
• досвід консультування в області корпоративного управління енергетичного секто-

ра України;
• досвід реформування системи корпоративного управління в українських держав-

них підприємствах;
• відповідні публікації з питань корпоративного управління в засобах масової інфор-

мації та визнаних міжнародних наукових журналах.
Вимоги до подання.
Пакет документів має бути українською мовою. Переклад на англійську мову бажа-

ний, але не є обов’язковий. 
Запрошуємо зацікавлених консультантів надати таку інформацію для участі у відборі: 
• Резюме з детальним описом реалізованих проектів з реформування системи корпо-

ративного управління;
• Мотиваційний лист;
• Рекомендації; 
• інші документи, які підтверджують кваліфікацію за Вашим бажанням.
Консультант буде вибраний відповідно до процедур, визначених у Посібнику з відбо-

ру та наймання консультантів позичальниками Світового банку для реалізації проектів, 
які фінансуються за рахунок позик Міжнародного банку реконструкції та розвитку, кре-
дитів і грантів Міжнародної асоціації розвитку в редакції від січня 2011 року (перегляну-
тий у липні 2014) (надалі – «Посібник з відбору та наймання консультантів») за методом 
відбору індивідуальних консультантів.

Висловлення зацікавленості та інші необхідні документи мають бути надіслані на 
електронну адресу: procurement_office@ua.energy не пізніше ніж 24 лютого 2017 року. 

Важлива примітка: Висловлення зацікавленості має бути надіслане одним файлом (у 
форматі PDF або MS Word).

ДП «НЕК «Укренерго»
Україна, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25, 01032
Контактна особа: п. Лисих В.В.
procurement _ office@ua.energy
тел.: +38 044 238 30 14 
факс: +38 044 238 39 81

Уповноважена особа Фонду гаранту-
вання вкладів фізичних осіб на ліквідацію  
ПУАТ «ФІДОБАНК» (далі – Уповноважена 
особа ФГВФО), керуючись статтею 51 Зако-
ну України «Про систему гарантування вкла-
дів фізичних осіб» та Рішенням Виконавчої 
дирекції ФГВФО від 06.02.2017 р. № 422 ого-
лошує про безпосередній продаж юридич-
ним та фізичним особам майна ПУАТ «ФІ-
ДОБАНК» (далі — Банк), оціночна вартість 
якого не перевищує 10 мінімальних заробіт-
них плат. Перелік майна, який виставляєть-
ся на безпосередній продаж наведено у роз-
ділі «Новини» на сайті Банку http://fidobank.
ua, який містить початкові ціни продажу та 
місце розташування майна. У разі зацікав-
леності необхідно подати заявку за електронни-
ми адресами: iryna.karnaukhova@fidobank.ua або 
iryna.kharkovenko@fidobank.ua (тел. (044) 
593 00 45). За необхідністю потенційні покуп-
ці мають змогу ознайомитись з таким май-
ном в робочі дні з 10.00 до 16.30 години за 
попередньою домовленістю з відповідаль-
ним працівником Банку. При здійсненні про-
дажу Уповноважена особа ФГВФО оформлює 
з потенційним покупцем, який ознайомився з 
майном Банку, що підлягає безпосередньо-
му продажу, та має намір придбати таке май-
но, договір купівлі-продажу майна. Потенцій-
ний покупець оплачує повну вартість майна та 
після надходження коштів на накопичуваль-
ний рахунок Банку отримує придбане майно 
за актом прийому-передачі. Придбане майно 
вивозиться покупцем самостійно з приміщен-
ня Банку та поверненню і обміну не підлягає.

Рахівський районний суд викликає як відпо-
відача Сухан Альону Василівну, 22.12.1992 року 
народження, останнє відоме місце проживання:  
с. Розтоки, №318, Рахівського району Закарпат-
ської області, по цивільній справі №305/1990/16-ц 
за позовом Сухана Юрія Юрійовича в особі пред-
ставника Бочкора Михайла Михайловича до Су-
хан Альони Василівни, 3-ті ос.: ООП Рахівської 
РДА, Тячівська місцева прокуратура про позбав-
лення особи батьківських прав на 17 лютого 2017 
року о 10 годині 00 хвилин за адресою: м. Рахів, 
вул. Карпатська, №15. Явка до суду обов’язкова. 
В разі неявки відповідача, справа буде розгляда-
тися за наявними матеріалами.

Суддя Бліщ О. Б. 

ТОВ «УніКредит Лізинг», код ЄДРПОУ 
33942232, зареєстроване за адресою: 04070, 
м. Київ, вул. Сагайдачного, буд. 22/1, повідо-
мляє представників та всіх зацікавлених тре-
тіх осіб про скасування наступних довіренос-
тей: 

Довіреність, яка видана 12.08.2016 ТОВ 
«Орум» в особі Соловья Ю.А., Багнюк І.В., Но-
ваковського П.М., Тютюнника Ю.М.; 

Довіреність, яка видана 21.12.2016 на ім’я 
Щербинина А.В. 

Вказані довіреності скасовуються з 
15.02.2017 р.

Кононенко Ірина Анатоліївна, її останнє відо-
ме місце реєстрації: Чернігівська область, При-
луцький район, с. Єгорівка, пр. Козацький, буд. 5, 
повідомляється що о 08 год. 30 хв. 10 березня 
2017 року в приміщенні Прилуцького міськрай-
суду Чернігівської області за адресою: м. При-
луки, вул. Котляревського, 62 відбудеться судо-
ве засідання у справі №742/184/17 проваджен-
ня № 2/742/266/17 за позовною заявою Публіч-
ного акціонерного товариства комерційний банк 
«Приват Банк» до Кононенко Ірини Анатоліївни 
про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

До зазначеного строку Кононенко Ірина Ана-
толіївна має право подати свої заперечення. В ра-
зі неявки Кононенко Ірини Анатоліївни в судове 
засідання, справа буде розглянута в її відсутнос-
ті. Про поважність причин неможливості прибути 
в судове засідання Кононенко Ірина Анатоліївна 
зобов’язана повідомити суд.

Суддя Коваленко А.В.
Слов’янський міськрайонний суд Доне-

цької області (84100, м. Слов’янськ, вул. 
Добровольського, буд. 2) розглядає ци-
вільну справу № 243/456/17 за позовом 
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Степанова Олек-
сандра Миколайовича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором. 
Останнє відоме зареєстроване місце про-
живання відповідача Степанова Олексан-
дра Миколайовича: Донецька область, м. 
Слов’янськ, вул.Престижна, буд. 125. Від-
повідач викликається до суду на 02 берез-
ня 2017 року на 09 год. 45 хв. для участі у 
судовому засіданні. Відповідачу пропону-
ється надати свої заперечення щодо позо-
ву та докази. У випадку неприбуття в су-
дове засідання, відповідач повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше спра-
ва буде розглянута за його відсутністю. 

Суддя О.В. Ільяшевич

Татарбунарський районний суд ви-

кликає на судове засідання Мударісова 

Сергія Олександровича 04.10.1971 ро-

ку народження, на 22 лютого 2017 року 

на  09 год. 30 хв. як відповідача по ци-

вільній справі за позовом ПАТ «Приват-

Банк» до Мударісова Сергія Олександро-

вича про стягнення заборгованості. В ра-

зі неявки відповідача в судове засідання 

або визнання причини його неявки непо-

важною, справа може бути розглянута за 

його відсутності.

Суддя Семенюк Л.А.

Дергачівський районний суд повідо-
мляє, що 22.02.2017 року о 10.00 у при-
міщенні Дергачівського районного суду 
Харківської області за адресою: Харків-
ська обл., Дергачівський район, м. Дер-
гачі, вул. 1-го Травня, 63, буде розгляда-
тись цивільна справа за позовом Сафо-
нова Сергія В’ячеславовича до Сюй Цю-
ань Яо про стягнення боргу за договором 
позики.  Явка відповідача Сюй Цюань Яо 
є обов’язковою. У випадку неявки до су-
ду в зазначений день і час без поважних 
причин, або неповідомлення про причи-
ни неявки, справу буде розглянуто без 
відповідача на підставі наданих по спра-
ві доказів з постановленням заочного рі-
шення.

Суддя Л.К. Калмикова

ПОВІСТКА про виклик
Гур’янов Антон Борисович, 09.09.1973 

р.н., останнє відоме місце проживання: 
м. Харків, пр-т Маршала Жукова, б.13, 
кв.79, відповідно до вимог ст.ст. 134, 135 
КПК України Ви викликаєтесь на 14 год. 
00 хв. 01.03.2017 р. до Київського ра-
йонного суду м. Харкова (м. Харків, вул. 
Валентинівська, 7-б, зал 38) як обвину-
вачений у кримінальному провадженні 
№640/19897/16-к для участі у підготов-
чому засіданні по кримінальному про-
вадженню за обвинуваченням Гур’янова 
А.Б. за ч.1 ст.109, ч.2 ст.110 КК України. 
Додатково просимо надати паспорт. Яв-
ка до суду є обов’язковою.

Суддя Бородіна Н.М.

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

Деснянський районний суд м. Києва викликає під-
судних Ступіну Наталію Володимирівну, 27.01.1972 ро-
ку народження, уродженку м. Севастополя, зареєстро-
вану в м. Севастополь, пр. Жовтневої Революції, 85,  
кв. 43, Харитонову Галину Валеріївну, 27.07.1970 року 
народження, уродженку м. Злинка, Новозибковського 
району Брянської області, зареєстровану в м. Севасто-
поль, вул. Юмашева, 13-А, кв. 24, Шайнер Олену Анато-
ліївну, 15.11.1965 року народження, уродженку сел. Коса 
Гора Тульської області, зареєстровану в м. Севастополь, 
пр. Жовтневої Революції, 26, кв. 25, на попередній роз-
гляд по кримінальній справі за звинуваченням Флетчера 
III Роберта Томаса, Акуліч Світлани Василівни, Гундирє-
вої Зої Яківни, Савловича Сергія Васильовича, Соловйо-
ва Андрія Борисовича, Ступіної Наталії Володимирівни, 
Сугака Олександра Яковича, Харитонової Галини Валері-
ївни, Шайнер Олени Анатоліївни, Ступіної Наталії Воло-
димирівни Харитонової Галини Валеріївни, Шайнер Оле-
ни Анатоліївни у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4  
ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст.  255. ч. 2 
ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України на 15.30 годину 24 лютого 
2017 року в приміщення суду на пр. Маяковського, 5-В, 
кабінет № 7, під головуванням судді Бабайлової Л. М. Яв-
ка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт 
або інший документ,  що посвідчує особу. При неявці під-
судних Ступіної Н. В., Харитонової Г. В., Шайнер О. А. в суд 
дане оголошення вважається належним повідомленням 
і розгляд справи можливий за процедурою спеціального 
судового провадження.

Шевченківський районний суд м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А (каб.310) ви-
кликає на 23.03.2017 року об 11 год. 00 хв. Сергє-
єва Сергія Віталійовича як відповідача по справі за 
позовом Приватного акціонерного товариства «Стра-
хова компанія «АХА Страхування» до Сергєєва Сер-
гія Віталійовича про стягнення суми страхового від-
шкодування.

Відповідач викликається в судове засідання, у ра-
зі його неявки справа розглядатиметься в його від-
сутність.

Суддя О. А. Савицький

Дарницький районний суд м. Києва викликає відповіда-
ча Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІЗИНГОВА 
КОМПАНІЯ «ВАШ АВТО», юридична адреса: 01601, м. Київ, 
вул. Шовковична, буд. 42-44, оф. 9. Вам необхідно 2 берез-
ня 2017 року об 11.00 год. з’явитися до Дарницького район-
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5А, каб. 
119, на розгляд цивільної справи за позовом Кукулевського 
Олексія Володимировича до ТОВ «ЛК «Ваш Авто» про захист 
прав споживачів шляхом визнання фінансового лізингу не-
дійсним та стягнення коштів.

У разі неявки відповідачів до суду, оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а дану справу буде розгляну-
то без вашої участі.

Суддя М. П. Шклянка

В Ірпінський міський суд Київської області на 
24.02.2017 р. об 11 год. 00 хв. (справа № 367/315/17) 
викликається Сікорська Галина Миколаївна по спра-
ві за позовом Сікорського Володимира Броніславо-
вича до Сікорської Галини Миколаївни про розірван-
ня шлюбу.

В разі неявки Сікорської Г. М. (Київська обл., м. Ір-
пінь, вул. Мінеральна, 7), справа буде розглядатися 
у її відсутність.

Суддя Л. П. Саранюк

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає Васильєва Миколу Олександровича, 1985 р.н., 
як обвинуваченого у кримінальному провадженні  
№ 296/2803/16-к по обвинуваченню у вчиненні кри-
мінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2  
ст. 260 КК України, під головуванням судді  
Аксьонова В. Є. в судове засідання, що відбудеться 
28.02.2017 р. о 09 год. 30 хв. та 07.03.2017 р. о 09 
год. 30 хв. в приміщенні Корольовського районного 
суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан 
Соборний, 1, зал 2-К (к. 106).

Явка обвинуваченого в судове засідання 
обов’язкова.

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької об-
ласті викликає до суду Ширінкіну Ірину Василівну, остан-
ня адреса реєстрації якої: Донецька область, м. Маріу-
поль, вул. 9-ї Авіадивізії, б. 8, кв. 40, як відповідачку по 
цивільний справі за позовом Полторака Андрія Микола-
йовича до Ширінкіної Ірини Василівни про визнання осо-
би такою, що втратила право користування житловим 
приміщенням, розгляд якої відбудеться 02.03.2017 р. о 
09.00 год. у приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, 
пр. Металургів, 31, каб. 10.

У випадку неприбуття відповідачка повинна повідоми-
ти суд про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута в її відсутність.

Суддя О. М. Томілін

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області по-
відомляє, що у провадженні суду знаходиться цивільна справа 
№308/10569/16-ц за позовною заявою Перечинської районної 
кредитної спілки «Тур’я» до Гірявец Вероніки Михайлівни та Ги-
рявец Анжели Йосипівни про стягнення боргу.

Відповідач Гірявец Вероніка Михайлівна викликається в судо-
ве засідання, яке відбудеться 20 лютого 2017 року о 13 год. 45 хв. 
в приміщенні Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської 
області за адресою: м. Ужгород, вул. Загорська, 53.

Після опублікування оголошення в пресі відповідач вважаєть-
ся повідомленим про час та місце слухання справи. У разі неявки 
відповідача Гірявец В. М. справу буде розглянуто за її відсутності.

Суддя О. М. Світлик

Відповідно до статті 39 Кодексу адміністратив-
ного судочинства України Дніпропетровський апе-
ляційний адміністративний суд викликає у відкри-
те судове засідання як позивача Державну архітек-
турно-будівельну інспекцію України, як відповіда-
ча ТОВ «Миру-2013», як третіх осіб Вовченка Олек-
сандра Володимировича, Тесленка Сергія Ілліча, То-
вариство з обмеженою відповідальністю «Дніпро-
фарма», Реєстраційну службу Дніпропетровсько-
го міського управління юстиції, фізичну особу-під-
приємця Куценко Катерину Юріївну, фізичну осо-
бу-підприємця Тищенко Інну Іванівну, Товариство з 
обмеженою відповідальністю «Жовтнева-2013» по 
адміністративній справі № 804/9032/15 щодо роз-
гляду заяви Вовченка Олександра Володимировича 
про роз’яснення ухвали Дніпропетровського апеля-
ційного адміністративного суду від 17 січня 2017 ро-
ку у справі № 804/9032/15 за позовом Державної ар-
хітектурно-будівельної інспекції України до Товари-
ства обмеженою відповідальністю «Миру-2013» про 
зобов’язання вчинити дії, яке відбудеться 28 лютого 
2017 року об 11.30 год. у приміщенні Дніпропетров-
ського апеляційного адміністративного суду за адре-
сою: м. Дніпропетровськ, пр. Слобожанський, 29  
(головуючий суддя Шлай А. В.), зала судового засі-
дання № 10.

У разі неприбуття сторін у судове засідання, спра-
ва буде розглянута за їх відсутності на підставі наяв-
них в матеріалах справи доказів.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивіль-
ну справу за позовом ТОВ «Ключове рішення» до Морозо-
ва Олександра Вікторовича про виселення.

Відповідач по справі Морозов О. В., 1977 р.н. (останнє 
місце проживання: м. Краматорськ, вул. Білоруська, 9/10) 
викликається на 20.02.2017 року на 11-00 годину, каб. № 17, 
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Демидова В. К.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) 20.02.2017 року об 
11-40 годині розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» до Шульги Віталія Івановича про звернення 
стягнення.

Відповідач у справі Шульга Віталій Іванович, 1970 р. н., 
останнє місце реєстрації: м. Краматорськ, вул. Паркова, 
32/60, викликається на 20.02.2017 р. об 11-40 год. до суду 
для участі у справі по суті.

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

Суддя Демидова В. К.

Відповідач по справі за позовом Єрохіна Вален-
тина Геннадійовича про позбавлення батьківських 
прав — Єрохіна Наталія Михайлівна, 25.05.1984 р.н., 
викликається в судове засідання, яке відбудеться в 
Бердичівському міськрайонному суді Житомирської 
області за адресою: м. Бердичів, вул. Житомирська, 
30-а, о 10 годині 00 хвилин 3 березня 2017 року.

У разі неявки у судове засідання відповідача Єро-
хіної Наталії Михайлівни судовий розгляд буде про-
ведено за її відсутності в порядку ст. 169 ч. 4 ЦПК 
України (постановлено заочне рішенням).

Суддя Д. С. Щербак

Старобільський районний суд Луганської області викли-
кає у судове засідання з розгляду цивільної справи як від-
повідача: за позовом Голобурдової Юлії Володимирівни про 
надання дозволу дитині на тимчасові неодноразові поїздки 
за межі держави Україна разом із матір’ю, без згоди та су-
проводу батька — Талалай Сергія Олександровича, 1 берез-
ня 1993 року народження, який мешкає за адресою: Луган-
ська область, Старобільський район, с. Чмирівка, вул. Кому-
нарів, 9, розгляд справи відбудеться 20 лютого 2017 року о 
09 годині 15 хвилин в приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-а.

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

Суддя В. Ю. Колядов

Оболонський районний суд м. Києва викликає 
Жевлакова Сергія Ігоровича як відповідача по ци-
вільній справі № 2/756/1855/17 за позовом Глад-
кої Катерини Володимирівни до Жевлакова Сер-
гія Ігоровича про розірвання шлюбу, призначена на 
28.02.2017 року на 09:30 годину.

У разі неявки відповідача до суду, дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а цивільна 
справа буде розглядатись за відсутності відповідача 
в порядку, передбаченому ЦПК України.

Суддя Яценко Н. О.

Конотопський міськрайонний суд Сумської облас-
ті викликає Карпова Миколу Сергійовича, 23.06.1993 
р.н., зареєстрованого: м. Конотоп, вул. Пирогова, 19 
Сумської області, як відповідача по цивільній спра-
ві № 577/4562/16-ц (2/577/49/17 р.) за позовом ПАТ 
«Акцент Банк», яке відбудеться 6 березня 2017 ро-
ку о 8 годині 10 хвилин в приміщенні суду за адре-
сою: м. Конотоп, вул. Садова, 8 , Сумської області, 
кабінет № 1.

У разі неявки в судове засідання, справа буде роз-
глянута у відсутність відповідача на підставі зібраних 
по справі доказів.

Суддя І. М. Семенюк

Оголошення щодо продажу активів (майна) ПАТ «ВБР»

Номер лота:
Q4028364117b3387;Q4028364117b3388;
Q3873882417b3389; Q4038192917b3390; 
Q4038192917b3391; Q3919625217b3392

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:

01.03.2017 р.

Час проведення відкри-
тих 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 лоту:

http://torgi.fg.gov.ua:80/124046,  
http://torgi.fg.gov.ua:80/124047,  
http://torgi.fg.gov.ua:80/124083 ,  
http://torgi.fg.gov.ua:80/124040,   
http://torgi.fg.gov.ua:80/124041,   
http://torgi.fg.gov.ua:80/124090

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радян-
ська, буд. 39 «А») розглядає позовну заяву Мамедової 
Юлії Олександрівни до Мамедова Ельденіза Ельчу огли 
про стягнення аліментів.

Відповідач Мамедов Ельденіз Ельчу огли, 04.01.1974 
р.н., останнє місце реєстрації: Донецька область, Хар-
цизький район, с. Гірне, вул. Шкільна, 35/4, викликаєть-
ся на 21.02.2017 року о 13.30 год. до Добропільського 
міськрайонного суду, кабінет № 14, для участі в розгляді 
справи. До розгляду цивільної справи пропонується на-
дати суду письмові пояснення та заперечення, а також 
усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відпо-
відача, необхідно повідомити суд про причини неявки, 
інакше справу буде розглянуто у його відсутність на під-
ставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рі-
шення. 

Суддя Хоменко Д. Є.

Тернопільський міськрайонний суд викликає в 
судове засідання відповідача Князевського Євгена 
Юрійовича (останнє відоме місце проживання: вул. 
Стецька, 20б, м. Тернопіль) у цивільній справі за по-
зовом ПАТ «Акцент-Банк» до Князевського Євгена 
Юрійовича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, розгляд якої відбудеться о 09 год. 
30 хв. 27 лютого 2017 року в приміщенні Тернопіль-
ського міськрайонного суду за адресою: м. Терно-
піль, вул. Котляревського, 34, м. Тернопіль.

Відповідач вправі подати заперечення проти позо-
ву із посиланням на ті докази, якими вони обґрун-
товуються.

У разі неявки відповідача в судове засідання на 
вказану дату та час, суд вирішує справу за його від-
сутності.

Суддя В. М. Позняк

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Бондаренка Анатолія Анатолійовича, 
22.02.1974 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, смт Чорноморське, вул. Кіро-
ва, 19) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 20 лютого 2017 року о 12 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.

Атестат загальної освіти, серія КB № 44868056,  

виданий 1 червня 2013 року СШ №210  

на ім’я Карасьов Ілля Юрійович, вважати втраченим.

Макарівський районний суд Київської області викликає за адресою: смт Макарів, вул. Димитрія 
Ростовського, б.35, на 23.02.2017 року на 16 годину 30 хвилин відповідача Мангер Анатолія Олексан-
дровича по справі 370/1937/16-ц за позовною заявою Мангер Марини Миколаївни до Мангер Анато-
лія Олександровича про стягнення аліментів. У разі неявки в судове засідання справа буде розгляну-
та за відсутності вказаних осіб.

Суддя Н. Б. Мазка

Втрачену печатку 

інженера-кошторисника серії АР № 007630 від 20.05.2013 р. 

на ім’я Громової В. О. вважати недійсною.

Чаплинський районний суд Херсонської області 
викликає до суду по цивільній справі за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства «Акцент Банк» до 
Чапець Федора Федоровича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором, відповідача Чапець 
Федора Федоровича на 08 годину 00 хвилин 1 берез-
ня 2017 року.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Ча-
плинського районного суду, що розташоване по вул. 
Космонавтів, 23 в смт Чаплинка Херсонської області.

У разі неявки відповідача в судове засідання спра-
ва буде розглянута за його відсутності за наявними 
в ній доказами.

Суддя А. Д. Кузьменко

Публічне акціонерне товариство «МАРФІН БАНК» 
оголошує тендери на 2017-2018 pp. з:

— технічного обслуговування, постачання запас-
них частин для авто та ремонт парку автотранспор-
ту Банку;

— заправки та відновлення картриджів, ремонт 
принтерів та БФП;

— виготовлення оперативної поліграфічної про-
дукції цифровим способом для Головного Банку та 
Філіальної мережі.

Умови проведення тендера розміщені на сайті:  
www.marfinbank.ua

Роздільнянський районний суд Одеської області викликає 
на судове засідання як відповідача Ставратія Дмитра Анато-
лійовича, останнє місце реєстрації: с. Кучурган Роздільнян-
ського району Одеської області, вул. Леніна, буд. 39, по ци-
вільній справі за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «ПриватБанк» до Ставратія Дми-
тра Анатолійовича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором у сумі 21 396,51 грн. Судове засідання відбу-
деться 2 березня 2017 року о 10.00 годині в приміщенні Роз-
дільнянського районного суду Одеської області за адресою: 
Одеська область, м. Роздільна, вул. Європейська, 37-А. У ви-
падку неявки в судове засідання цивільна справа буде роз-
глянута у вашу відсутність.

Суддя І. В. Бобровська

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (53200, м. Нікополь, вул. Шевчен-
ка, 201) викликає в судове засідання як відповіда-
ча Хашламон Амера, 26.11.1971 року народження, 
по цивільній справі № 182/5749/16-ц, проваджен-
ня № 2/0182/253/2017 за позовом Хашламон Діани 
Володимирівни до Хашламон Амера про розірван-
ня шлюбу.

Останнє фактичне місце проживання відповідача: 
м. Нікополь, вул. Шевченка, 108, кв. 34. Судове за-
сідання відбудеться 04.04.2017 p. о 12.00 год. У ра-
зі неявки відповідача справа буде розглянута у йо-
го відсутність.

Суддя Багрова А. Г.

Козелецький районний суд Чернігів-
ської області викликає як відповідача По-
вара Валентина Петровича, зареєстро-
ваним місцем знаходження якого є: смт 
Десна, вул. Рибалко, буд. 1А, кв. 17, Ко-
зелецького району Чернігівської облас-
ті, в судове засідання на 2 березня 2017 
року на 13.50 год. (вул. Свято-Преобра-
женська, 7, смт Козелець, Чернігівська 
область, 17000) у справі за позовом ПАТ 
«СК «АХА Страхування» до Повара Вален-
тина Петровича про відшкодування збит-
ків в порядку регресу.

Суддя Бузунко О. А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької 
області (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовною заявою ПАТ 
КБ «Приват Банк» до Новоженіна Олександра 
Олександровича про стягнення заборгованос-
ті. Відповідачі по справі викликаються до суду 
(м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, кім. 
302) для участі у розгляді справи по суті.

Новоженін Олександр Олександрович, 
30.03.1993 року народження, який мешкає за 
адресою: 84500, Донецька область, м. Бахмут, 
провул. 3 Танкістів, буд. 15, на 22 лютого 2017 
року на 09.00 годину.

Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття відповідача, він повинен повідоми-
ти суд про причину неявки, інакше справа буде 
розглянута у його відсутність.

Суддя Фролова Н. М.

Білгород-Дністровський міськрайон-
ний суд Одеської області викликає як від-
повідачку Василенко Наталію Володими-
рівну у судове засідання, яке відбудеть-
ся 23.02.2017 року о 10.00 годині у при-
міщенні Білгород-Дністровського місь-
крайонного суду за адресою: м. Білго-
род-Дністровський, вул. Військової Сла-
ви (Енгельса), 27, зал судових засідань 
37, по цивільній справі № 495/8410/16-ц 
за позовом Василенко С.М. про розірван-
ня шлюбу.

У разі вашої неявки у судове засідан-
ня, справа може бути розглянута за вашої 
відсутності.

Суддя О. Д. Гайда-Герасименко

Чаплинський районний суд Херсонської 
області викликає до суду по цивільній спра-
ві за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «Приват Банк» до 
Граділь Євгена Вікторовича про стягнення 
заборгованості за кредитним договором як 
відповідача Граділь Євгена Вікторовича на 08 
годину 00 хвилин 1 березня 2017 року.

Судове засідання відбудеться у приміщен-
ні Чаплинського районного суду, що розта-
шоване по вул. Космонавтів, 23 в смт Ча-
плинка Херсонської області.

У разі неявки відповідача в судове засідан-
ня справа буде розглянута за його відсутнос-
ті за наявними у справі доказами.

Суддя А. Д. Кузьменко

Чаплинський районний суд Херсонської 
області викликає до суду по цивільній справі 
за позовом Публічного акціонерного товари-
ства комерційний банк «Приват Банк» до Ба-
ляй Світлани Анатоліївни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором як від-
повідачку Баляй Світлану Анатоліївну на 08 
годину 00 хвилин 1 березня 2017 року.

Судове засідання відбудеться у приміщен-
ні Чаплинського районного суду, що розта-
шоване по вул. Космонавтів, 23 в смт Ча-
плинка Херсонської області.

У разі неявки відповідача в судове засідан-
ня справа буде розглянута за її відсутності за 
наявними у справі доказами.

Суддя А. Д. Кузьменко



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua16 

вісті звідусіль

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

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

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

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

п’ятницю та суботу
Зам. № 52622. Тираж 20035

Листування з читачами тiльки 
на сторiнках газети.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть 
iнформацiї та реклами несуть автори 

та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному  

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

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

Ф
от

о 
ав

то
ра

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 15  ЛЮТОГО

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська 0  -5 +2  -3 Черкаська 0  -5 -2  +3
Житомирська 0  -5 +2  -3 Кіровоградська 0  -5 -2  +3
Чернігівська 0  -5 +2  -3 Полтавська 0  -5 +2  -3
Сумська 0  -5 +2  -3 Дніпропетровська -1  -6 +2  -3
Закарпатська -4  -9 +3  +8 Одеська +1  -4 -2  +3
Рівненська -1  -6 +2  -3 Миколаївська +1  -4 -2  +3
Львівська -4  -9 -2  +3 Херсонська 0  -5 +2  -3
Івано-Франківська -4  -9 -2  +3 Запорізька -3  -8 -2  +3
Волинська -3  -8 -2  +3 Харківська -1  -6 +2  -3
Хмельницька -1  -6 -2  +3 Донецька -3  -8 +1  -4
Чернівецька -1  -6 -2  +3 Луганська -3  -8 +1  -4
Тернопільська -4  -9 -2  +3 Крим 0  -5 +1  +6
Вінницька 0  -5 +2  -3 Київ -1  -3 -1  +1

Укргiдрометцентр

Наші тенісистки 
поборються за клас

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

МОТИВАЦІЯ. Жіноча збірна України з тенісу вийшла до плей-
оф Світової групи Кубка Федерації.«Синьо-жовті» з рахунком 
3:0 достроково обіграли у неділю команду Австралії у матче-
вій зустрічі 1-го раунду другої Світової групи Кубка Федерації, 
повідомляє Укрінформ. Доля поєдинку, який проходив у харків-
ському Палаці спорту «Локомотив», вирішилася у протистоян-
ні Еліни Світоліної та лідера «зелено-золотих» Дар’ї Гаврилової 
— 6:3, 6:2.

Суперником українок у суперечці за путівку до Світової групи 
стане одна з команд-невдах у матчах Чехія — Іспанія, Німеччина 
— США, Білорусь — Голландія, Швейцарія — Франція.

Роман Зозуля  
не буде поза грою

 
ПІДТРИМКА. Президент Федерації футболу України Андрій Павел-
ко запропонував футболістові Роману Зозулі посаду офіційного 
представника діючих гравців у виконкомі федерації. Про це голо-
ва ФФУ написав у Фейсбуці.

«Усі його дії, спрямовані на користь українського суспільства, да-
ють змогу  рекомендувати Романа Зозулю у виконком Федерації 
футболу України. Думаю, що його кандидатура отримає одностай-
ну підтримку на конгресі ФФУ в квітні», — зазначив Андрій  Павелко. 

Він наголосив, що федерація докладає максимальних зусиль, 
щоб домогтися позитивного вирішення питання Романа Зозулі: 
забезпечити нашого збірника ігровою практикою. Футболіст, який 
є патріотом своєї країни, не повинен страждати через свою гро-
мадянську позицію. Адже позафутбольна діяльність Романа — це 
привід для національної гордості. Зозуля завжди виявляв свою 
громадянську свідомість! Створив фонд допомоги військовим, які 
захищають свою країну на сході України «Народна Армія». Крім 
цього, за свої гроші допоміг відремонтувати госпіталь у Дніпрі, де 
проходять реабілітацію поранені військовослужбовці української 
армії. На думку очілька ФФУ, кандидатуру Зозулі одноголосно під-
тримають  на конгресі футбольної федерації в квітні. Нині  посаду 
офіційного представника діючих гравців обіймає Анатолій Тимо-
щук, який повідомив про рішення завершити ігрову кар’єру.

Наталія БІЛОВИЦЬКА, 
«Урядовий кур’єр»

У Д н і п р о п е т р о в с ь к о -
му національному істо-

ричному музеї ім. Д.І. Явор-
ницького занурилися у ро-
мантичні історії минуло-
го. Уперше до Дня зако-
ханих тут підготували ви-
ставку «Історії кохання». 
У ній представлено  по-
над 50 фондових пред-
метів, яких раніше май-
же не виставляли. Це уні-
кальні порцелянові виро-
би, інтер’єрні прикраси, 
модні аксесуари, весіль-
ні келихи для молодят, ві-
яла, гравюри тощо з різ-
них колекцій жителів Ка-
теринослава — Дніпропе-
тровська (нині м. Дніпро). 
Зокрема відомого радян-
ського архітектора Олек-
сандра  Красносельсько-
го та  катеринославського 
інженера Вільгельма Ле-
венсона. Коли на початку 
ХХ сторіччя почалися ре-
волюційні події, Левенсон 
залишив свою колекцію на 
зберігання Дмитрові Явор-
ницькому. 

«Наш музей — неви-
черпне джерело. Ми віді-
брали найкраще з найкра-
щого. Найбільш яскраві, 
виразні предмети. Є такі, 
де не одразу побачиш, що 
там сцена кохання, тільки 
натяк на певну галантну 
сцену. Дуже багато в нас 
амурів — усіх не покажеш. 
Сподіваюся, що такий за-
хід відбуватиметься що-
року», — каже науковий 
співробітник музею Вікто-
рія Обух.

Виставка запрошує по-
ринути в романтичну епо-
ху ХVІІІ—ХІХ століть — 
час галантних кавалерів і 
романтичних дам.  На по-
рцелянових виробах єв-

ропейських заводів тоді 
з’являються зображення 
галантних сцен та пар, які 
фліртують. Модними бу-
ли сюжети за мотивами 
картин французьких ху-
дожників. Вважається, 
що першим у галантному 
жанрі був Антуан Ватто. 

Є  в експозиції й витон-
чена картина з бісеру, яка 
представляє сцену коке-
тування торгівця з дамою.  
У ХІХ сторіччі вишивка 
бісером була шалено попу-
лярною.  Існувало майже 
800 відтінків бісеру, якими 
можна було зобразити що 
завгодно.  

Частиною експозиції, 
присвяченої романтично-
му почуттю,  виступає мі-
ні-виставка «Листівки 
кохання». На ній представ-
лено предмети з музейних 
фондів (фотоальбом і лис-
тівки кінця ХІХ — почат-

ку ХХ ст.)  та з  приватної 
колекції співробітниці му-
зею Людмили Бондаренко 
(популярні німецькі лис-
тівки 1950-х років). 

Окрім щойно відкри-
тої виставки, багато істо-
рій кохання минулого збе-
рігають й інші експонати у 
залах музею: і половець-
кі прикраси,  і круглі золо-
ті нашивочки із сердечка-
ми давніх угорців, які свого 
часу кочували на наших 
землях. Сердечка є навіть 
на лицарських обладун-
ках (на шоломі) крилато-
го гусара Речі Посполитої. 
Ці сердечка, мабуть, бу-
ли католицьким символом 
захисту і Божої любові.  
У залі козацької доби мож-
на дізнатися про історію 
кохання прославленого 
Івана Сірка. Більшість сі-
човиків не брали шлюбу, 
і серед таких було бага-

то козаків-характерників 
з надзвичайними здібнос-
тями. Але Іван Сірко за-
кохався у Софію, в них бу-
ло четверо дітей: два сина і 
дві доньки. Сімейна історія 
Сірка була дуже бурхли-
вою: його дружину і доньок 
не раз викрадали і шанта-
жували козацького отама-
на ними, та не завжди ви-
крадачам це вдавалося.

Музей має багату ко-
лекцію етнографічних ре-
чей, зокрема романтич-
ного змісту. Символом 
жіночності української 
жінки раніше виступа-
ли коралові намиста — 
традиційний елемент на-
ціонального вбрання.  
Чоловік дарував корали 
дружині на знак кохання 
і пошани.  Носили кора-
лові намиста  і незаміжні 
дівчата. Для кожної май-
бутньої нареченої в дав-
нину обов’язково збирали 
скриню, яку потім після 
весілля привозили у дім 
чоловіка. Саме така скри-
ня з петриківським розпи-
сом, в яку складали посаг, 
— один з важливих експо-
натів музею (початок ХХ 
ст.). Над нею — весільні 
рушники, характерні для 
Царичанського і Петри-
ківського районів Дніпро-
петровщини. 

Виставка «Історії кохан-
ня» відкрила в музеї сезон 
закоханого лютого. Що-
неділі тут можна не тіль-
ки дізнатися на екскурсіях 
про історичні любовні ці-
кавинки, а й взяти участь 
у майстер-класах з виго-
товлення листівок, різно-
манітних сердечок та ва-
лентинок. Музейники як 
ніхто знають, що час ми-
нає, і тільки кохання вічне. 
Тому закликають берегти 
почуття.

У коханні 
освідчується… 
музей

ВІД АМУРІВ ДО ВАЛЕНТИНОК.  
Експозиція у Дніпрі відкриває  

понад 50 фондових предметів,  
яких раніше майже не виставляли

У XIX сторіччі дуже популярними були вироби з бісеру

Скриня для нареченої з петриківським розписом — 
запорука щасливого заміжжя Це освідчення навіть закарбували на листівці
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