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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 14 лютого 2017 року
USD 2716.5110   EUR 2887.3795      RUB 4.6786     /    AU 332025.56      AG 4881.57      PT 269749.54     PD 212159.51

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

СЕРЕДА, 15 ЛЮТОГО 2017 РОКУ №29 (5898)

5
ГУРТУЙМОСя

Ми не маємо повторювати помилку
25-річної давності: останніми
подіями не закінчується боротьба 
за українську європейську
державність, а тільки починається

ЦИФРА ДНЯ

Уряд підвищив
страхові виплати 

СОЦПОЛІТИКА. З 1 січня 2017-го майже для 39 тисяч потер-
пілих на виробництві встановлено підвищений розмір щомісяч-
ної страхової виплати, виходячи  із 1600 гривень з урахуванням
відсотка втрати працездатності. Таке рішення ухвалено на ви-
конання Закону України «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України» від 6 грудня 2016 року.

Тобто для майже трьох тисяч осіб середній розмір щомісячної
страхової виплати становитиме 1386 гривень. Для 13 тисяч по-
терпілих на виробництві — 900 гривень, іншим 23 тисячам осіб
— від 290 до 600 гривень відповідно. У середньому розмір під-
вищення таких виплат становить 210 гривень, повідомляє прес-
служба Міністерства соціальної політики. 

Як зауважує очільник відомства Андрій Рева, це лише пер-
ший крок уряду, здійснений для посилення соціального захисту
застрахованих. Наступним буде здійснення з 1 березня цього
року щомісячного перерахунку страхових виплат для 212 тисяч
потерпілих на виробництві, який було призупинено з 1 січня 
2015-го.

ЦИТАТА ДНЯ

Г’ю МінГареллі:
«Сподіваюся, до літа

українці зможуть
подорожувати до ЄС

без віз, оскільки
українські громадяни

безсумнівно
заслуговують на це».

Голова Представництва ЄС в Україні про реальну
перспективу запровадження омріяного роками
безвізового режиму
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4
ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін
до Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні
рахунки із спеціальним режимом використання для
проведення розрахунків з постачальником природного
газу, на якого покладено спеціальні обов’язки»

«Певен, 
що криза 
вже позаду»

ЕКСКЛЮЗИВ. Голова ради Нацбанку Богдан Данилишин
вважає, що пріоритетним завданням для влади у 2017 році
має бути розвиток реального сектору
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10 млрд дол.
становило торішнє зростання оборонних

витрат країн-членів НАТО. Це на 3,8%
більше, ніж у 2015 році 

4,7% ВВП: економіка  йде по висхідній
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр наголошує на поступовому поліпшенні важливих 
для якісного життя людей показників

Катерина МАЦЕГОРА,
«Урядовий кур’єр»

Глава уряду Володимир
Гройсман неодноразово обі-

цяв розкрити українцям деталі
роботи очолюваного ним уряду.

Слова «публічність» і «відкри-
тість» — це вже невід’ємна скла-
дова всіх його виступів. Тож
минулий вівторок став бенефі-
сом цифр. У залі засідань Воло-
димир Гройсман зустрічав
присутніх, стоячи за високою

трибуною. Там він провів годину
й дев’ять хвилин, щоб означити
людям за допомогою прямого
включення досягнення Кабміну
за 2016 рік. 

Цей виступ — не що інше, як
публічний звіт роботи уряду. Ці

сімдесят хвилин — оптимістич-
ний погляд у минуле. У когось з
українців фрази Прем’єра заро-
дили надію на успішне майбутнє.
Дивуватися нічому: якщо вірити
його словам, то до всіх сфер роз-
витку нашої країни наближаєть-

ся стабільність, до кишень грома-
дян — підвищена заробітна пла-
та, а економіка загалом виходить
на новий вектор розвитку,
посилюючи показники ВВП
за сплином кожного з чоти-
рьох кварталів року. 2
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оголошення

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

Дата:  15.02.2017 
Кредит No: 8462-UA  
Запрошення до Торгів No: UE/3
1. Цьому запрошенню до участі у торгах пере-

дує загальне повідомлення про закупівлі для даного 
проекту, яке було опубліковано в UN business online, 
Ref. WB3184-07/15 від 13.07.2015.

2. Україна отримала кредит Міжнародного банку 
реконструкції та розвитку (МБРР) та Фонду чистих 
технологій (ФЧТ) у доларах США на покриття витрат 
по проекту Другого Проекту з передачі електро-
енергії. Планується, що частина даного кредиту бу-
де використана на здійснення платежів по контр-
акту «Встановлення та приєднання компенсуючих 
пристроїв реактивної потужності для 5 підстанцій  
220-330 кВ» (Пакет UE/3). 

3. Державне підприємство «Національна енерге-
тична компанія «Укренерго» запрошує правомож-
них Учасників торгів надсилати запечатані тендерні 
пропозиції на «Встановлення та приєднання компен-
суючих пристроїв реактивної потужності для 5 під-
станцій 220-330 кВ». 

Відкриті міжнародні торги будуть проходити від-
повідно до одноетапної процедури торгів МБРР.

4. Зацікавлені правоможні Учасники мають змо-
гу отримати додаткову інформацію та вивчити доку-
ментацію для торгів в офісі:

ДП «НЕК «Укренерго»
Україна, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25, 01032

Контактні особи: 
п. Лисих В. В.
Начальник Департаменту зовнішніх інвестицій
procurement_office@ua.energy 
тел.: +38 044 238 30 14 
факс: +38 044 238 39 81

п. Шпак М. О.
Заступник начальник Служби міжнародних 
закупівель
procurement_office@ua.energy 
тел.: +38 044 249 18 54 
факс: +38 044 238 39 81

5. Повний комплект документації для торгів мо-
же бути придбаний зацікавленими Учасниками за 
умови подачі письмової заяви та оплати грошово-
го внеску у розмірі 300 (триста) доларів США, що не 
відшкодовується, або еквівалента у гривні (з ураху-
ванням ПДВ та без урахування всіх банківських ко-
місій, в тому числі банків кореспондентів, які пови-
нен сплатити Учасник торгів при здійсненні плате-
жу; Учасник самостійно розраховує розмір всіх бан-
ківських комісій).   

Платіж повинен бути перерахований на розрахун-
ковий рахунок Замовника:

Для нерезидентів (USD):

Отримувач: ДП «HЕK «Укренерго»
ЄДРПОУ 00100227
Адреса: Україна, 01032, м. Київ, 
вул. Cимона Петлюри, 25

Банк отримувача: AT «Укрексімбанк»
Україна, 03150, м. Київ, вул. Горького, 127
П/р 26002050066033
MФО 322313
SWIFT: EXBS UA UX
Назва банку-кореспондента: 
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS,
NEW YORK, USA
Номер рахунку банку-кореспондента: 04094227
SWIFT: BKTR US 33

Для резидентів України (UAH):

Отримувач: ДП «HЕK «Укренерго»
ЄДРПОУ 00100227
Адреса: Україна, 01032, м. Київ, 
вул. Cимона Петлюри, 25 
П/р 26008010066033
АТ «Укрексімбанк»
MФО 322313

Учасники повинні вказати призначення платежу: 
«Оплата Тендерної документації за Пакетом UE/3 
ППЕ-2».

При надходженні оплати суми, що не відшкодову-
ється, документи будуть негайно надіслані кур’єром, 
але Замовник не бере на себе відповідальність за 
їх втрату або вручення із запізненням. Правомож-
ні представники Учасників торгів можуть отримати 
документацію для торгів особисто, за адресою, вка-
заною вище, надавши підтвердження перерахунку 
платежу та копію своїх повноважень (лист на фір-
мовому бланку Учасника).

6. Умови Інструкцій Учасникам торгів та Загаль-
них Умов Контракту є умовами стандартної Тендер-
ної документації МБРР: Закупівля Проектування, 
Поставки та Монтажу Установок (Квітень 2015). 

7.  Тендерні Пропозиції повинні бути доставлені 
ДП «НЕК «Укренерго» за адресою Україна, 01032, 
м. Київ, вул. Симона Петлюри 25, каб. 450 не пізні-
ше ніж 10:00 за київським часом 16.05.2017, а також 
повинно бути надано забезпечення тендерної про-
позиції у сумі 160 000,00 дол. США або в її еквіва-
ленті у вільно конвертованій валюті.  

8. Тендерні пропозиції будуть розкриті у присут-
ності представників Учасників торгів, які матимуть 
бажання бути присутніми, о 10:00 за київським ча-
сом 16.05.2017 у ДП «НЕК «Укренерго», за адресою: 
Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25.

Вільнянський районний суд Запорізької облас-
ті викликає у судове засідання на 15 березня 2017 
р. о 09.00 годині, за адресою: Запорізька область, 
м. Вільнянськ, вул. Бочарова, 4, як відповідача Кор-
коділову Світлану Вікторівну по цивільній справі  
№ 314/7563/16-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до 
Коркоділової Світлани Вікторівни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором. У разі неявки 
відповідача в судове засідання, справу буде розгля-
нуто за його відсутності. 

Суддя Є.М. Капітонов

Суворовський районний суд м.Одеси викликає як 
відповідача Гузунова Андрія Андрійовича за позовом 
ПАТ «Акцент-Банк» до Гузунова Андрія Андрійовича 
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром. Судове засідання відбудеться 21 лютого 2017 
року на 10 годину 30 хвилин у приміщенні Суворов-
ського районного суду м.Одеси за адресою: м. Оде-
са, вул. Чорноморського козацтва, 68, зала судових 
засідань № 21. У разі неявки Гузунова Андрія Андрі-
йовича судове засідання буде проведене у його від-
сутності.

Суддя Кисельов В.К.

Оболонський районний суд м. Києва викликає 
Єгорову Галину Яківну, останнє відоме місце прожи-
вання: вул. Лютерська б. 27-29, кв. 57, м. Київ, як від-
повідачку по цивільній справі за позовом Лановенко 
В. М. до Єгорової Г. Я. про відшкодування шкоди, за-
вданої внаслідок ДТП.

Судове засідання відбудеться 01.03.2017 р. 
о 12.00 год. в приміщенні Оболонського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул.  
М. Тимошенка, 2-є, каб. 19.

Суддя А.В. Шевчук

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) роз-
глядається цивільна справа за позовом ПАТ КБ 
«ПРИВАТБАНК» до Сергєєвої Олени Анатоліївни про 
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач Сергєєва Олена Анатоліївна виклика-
ється до каб. № 18 суду на 22 лютого 2017 року на 
08 годину 00 хвилин для участі у розгляді справи по 
суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У разі неявки відповіда-
ча, справа буде розглянута у її відсутності за наяв-
ними доказами.

Суддя Бікезіна О.В.

Саратський районний суд Одеської області (68200, 
смт Сарата, Одеської області, вул. Крістіана Вернера, 
105, каб. 1, суддя Бучацька А.І.) викликає в судове за-
сідання на 14 березня 2017 року на 14 годину 30 хвилин 
Стан Раїсу Вячеславівну, зареєстровану в с. Михайлівка, 
вул. Миру, 174, Саратського району, Одеської області, як 
відповідача у цивільній справі за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства комерційний банк «Приват Банк» 
до Стан Раїси Вячеславівни про стягнення заборгованос-
ті за кредитним договором.

У разі неявки та невиконання обов’язку повідомити 
суд про причину неявки справу буде вирішено без вашої 
участі за наявними у справі доказами.

Голова суду Бучацька А.І.

ОГОЛОШЕННЯ 
ЩОДО ПРОДАЖУ МАЙНА ПАТ «КЛАСИКБАНК»

Номери лотів: Q387388244b3498
Q387388244b3499
Q387388244b3500
Q387388244b3501

Короткий опис  
майна в лоті 

Основні засоби (міжмереже-
вий екран, система цифрово-
го зв’язку, блок безперебійного 
живлення та грошово- 
лічильна машина)

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

www.prozorro.sale

Дата проведення від-
критих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону

28 лютого 2017 року

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

Точний час проведення відкри-
тих торгів (аукціону)/електро-
нного аукціону по кожному  
лоту вказується на веб-сайті 
www.prozorro.sale

Детальна інформація  
щодо лота

http://torgi.fg.gov.ua:80/124175
http;//torgi.fg.gov.ua:80/124176
http://torgi.fg.gov.ua;80/124177
http://torgi.fg,gov.ua:80/124179

Лисичанський міський суд Луганської області повідомляє про 
те, що 22 грудня 2016 року було винесено заочне рішення по 
справі № 415/6646/16-ц, н.п. 2/415/2645/16 за позовом Кулікової 
Валентини Борисівни до Перевальської міської ради Переваль-
ського району Луганської області про продовження строку при-
йняття спадщини за законом. Позовні вимоги задоволено. 

Суддя Л.Б. Чернобривко

Втрачені довірителем примірники, а саме: договір про 

участь у ФФБ № 67023 від 30 травня 2014 р. між ПАТ АКБ 

«Аркада» та Штундер А. В.; договір про уступку майно-

вих прав № 67023 від 21 червня 2016 року між ПАТ АКБ  

«Аркада» та Отрищенко І. М. вважати недійсними.

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТОРГАХ

В провадженні Веселівського районного суду Запорізької області (суддя 
Кравцов С. О.) знаходиться цивільна справа за позовом Прийменко Зої Іва-
нівни до Волкова Миколи Вікторовича про визнання особи такою, що втра-
тила право користування житловим приміщенням. Повідомляємо, що роз-
гляд справи призначено на 20 лютого 2017 року о 10 годині 00 хвилин.

Попереджаємо відповідача Волкова Миколу Вікторовича, що у випадку 
неявки в судове засідання на вищевказане число, справу буде розглянуто за 
його відсутності на підставі наявних доказів у матеріалах справи.

Васильківський міськрайонний суд Київської області викликає у судове засідання як відповіда-
ча Істоміна Ігоря Альбертовича за позовом Якуба Наталії Олександрівни про стягнення аліментів, яке 
призначено на 20 лютого 2017 року на 11.30 год. і яке відбудеться за адресою: м. Васильків, Київська 
область, вул. Шевченка, 8, суддя Корнієнко С. В.

Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки у судове засідання без поважних причин, судове засідання буде 

проведено у вашу відсутність, а відповідно до ч. 9 статті 74 ЦПК України з опублікуванням оголошен-
ня про виклик відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи.

Оголошення, надруковане 
в газеті № 20 від 02.02.2017 р. 
про втрату диплома бакалавра 
та додатку до нього, виданих 

на ім’я Карпюка 
Артема Миколайовича, 

вважати недійсним.

Комунарський районний суд м. Запоріжжя (вул. Малиновського, 7, 
каб. № 48) викликає у судове засідання, яке відбудеться 06.03.2017 ро-
ку о 15 год. 20 хв., каб. № 48, відповідача Волохову Анжеліку Вікторів-
ну по цивільній справі №333/1362/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТ-
БАНК» до Волохової А. В. про стягнення боргу.

У разі неявки у судове засідання справа буде розглянута за її відсут-
ності за наявними у справі доказами.

Суддя І. Й. Наумова

Літинський районний суд Вінницької області викликає як відповідача 
Острікова Павла Петровича в смт Літин, вул. Героїв Чорнобиля, 30, каб. 
№ 3 для участі в розгляді справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до 
Острікова Павла Петровича про стягнення заборгованості на 03.03.2017 
року на 10.00 годину.

У разі неявки Острікова П. П. справу буде розглянуто на підставі на-
явних доказів.

Суддя Білик Н. В.

Розумний Сергій Євгенович, місце реєстрації якого: м. Докучаєвськ, Доне-
цької області, вул. Лихолетова, буд. 10, кв. 6, викликається в судове засідан-
ня до Пологівського районного суду Запорізької області як відповідач у ци-
вільній справі № 324/2187/16-ц за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Розумно-
го Сергія Євгеновича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 20 люто-
го 2017 року о 08 год. 30 хв. (резервна дата 28 лютого 2017 року о 09 год.00 
хв.) у приміщенні Пологівського районного суду за адресою: м. Пологи, За-
порізької області, вул. Єдності, 28. У випадку неявки відповідача справу бу-
де розглянуто за його відсутності за наявними доказами з винесенням зао-
чного рішення.

Суддя Кацаренко І. О.

Краснокутський районний суд Харківської області викликає в судове засі-
дання Сендецьку Олену Сергіївну як відповідача по справі за позовом Крас-
нокутської РДА до Сендецької Олени Сергіївни про позбавлення батьківських 
прав та стягнення аліментів.

Судове засідання відбудеться 21 лютого 2017 року о 13 год. 00 хв. в примі-
щенні Краснокутського районного суду за адресою: Харківська область, смт 
Краснокутськ, вул. Охтирська, №15.

У разі наявності поважних причин неможливості з’явитися до суду та про 
можливість судового розгляду справи у Вашу відсутність, необхідно повідо-
мити суд. У випадку неявки справа буде розглядатися за Вашої відсутності.

Суддя B. A. Каліберда

Попільнянський районний суд Житомирської області викликає в судове засідання як 
відповідача Діденка Миколу Володимировича, 15 січня 1970 року народження, остан-
нє місце проживання та реєстрації якого: с. Лучин, вул. Жовтнева, 4, Попільнянського 
району, Житомирської області в цивільній справі за позовом Публічного акціонерного 
товариства комерційний банк «Приватбанк» до Діденка Миколи Володимировича про 
стягнення заборгованості, яке відбудеться об 11.00 годині 15 березня 2017 року в залі 
суду Попільнянського районного суду в смт Попільня по вул. Б. Хмельницького, 24, По-
пільнянського району, Житомирської області.

В разі неявки відповідача в судове засідання справа буде розглянута за його від-
сутності.

Суддя Є. О. Зайченко

Приватне акціонерне товариство «Альтен»,
(ЄДРПОУ 31564985)

Оголошує про проведення Річних Загальних зборів акціонерів това-
риства, які відбудуться 10 березня 2017 року о 10.00 год. за адресою: 
м. Київ, вул. Єреванська, 5, оф. 47.

На порядку денному наступні питання:
1. Затвердження річної звітності товариства за 2016 рік.
2. Розподіл прибутку підприємства за 2016 рік.

ПАТ «БАНК КАМБІО» повідомляє, що з 23.02.2017 року розпочнеться 
безпосередній продаж юридичним та фізичним особам активів банку, а 
саме: золотих зливків (вагою 2 грами — 1 шт., 5 грам — 4 шт., 10 грам 
— 3 шт., 20 грам — 1 шт., 31,1 грам — 1 шт.) та пам’ятних монет (золо-
ті — 7 шт., срібні — 3 шт.) (відповідно до Рішення виконавчої дирекції 
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №377 від 02.02.2017 року).

Детальнішу інформацію про активи, що пропонуються до продажу, 
можна дізнатися на веб-сайті банку за адресою: http://www.cambio.com.
ua/site/ua/pr/news/134.html або за телефоном (044) 233-66-72.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викли-
кає Теслю Олену Віталіївну як відповідача в судове  засідання по цивіль-
ній справі № 426/10225/16-ц за позовом Теслі Олександра Григорови-
ча до Теслі Олени Віталіївни про розірвання шлюбу, яке відбудеться 20 
лютого 2017 року о 09.00 год.

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

Суддя А. С. Река

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Моска-
лець Даніла Володимировича як відповідача в судове засідання по цивільній 
справі № 2/1210/5047/2012 за заявою ПАТ «Українська страхова компанія» 
про відновлення втраченого судового провадження за позовом ПАТ «Укра-
їнської страхової компанії» до Москалець Даніла Володимировича про стяг-
нення заборгованості, що відбудеться 20 лютого 2017 року о 14.20 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, 
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом 
Бахмутського об’єднаного управління Пенсійного фонду Украї-
ни до Борзило Валерія Олександровича про стягнення надміру 
виплаченої пенсії.

Відповідач у справі Борзило Валерій Олександрович, що про-
живає за адресою: м. Горлівка Донецької області, вул. Нестеро-
ва, буд. 21, кв. 39, викликається на 11.30 годину 21 лютого 2017 
року до суду, каб. №306, для участі у розгляді вказаної справи 
по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки. В разі неявки відповідача відпо-
відно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України справа буде розглянута за йо-
го відсутності.

Суддя О. М. Павленко

Лебединський районний суд Сумської області, що 
знаходиться за адресою: м. Лебедин, вул. Петропав-
лівська, 2, каб. № 36, запрошує в попереднє судове за-
сідання на 09 годину 00 хвилин 30 березня 2017 ро-
ку Лобанову Ольгу Олексіївну як відповідача у справі  
№ 580/1995/16-а та на 10 годину 00 хвилин 30 березня 
2017 року Яковенко Наталію Анатоліївну як відповідача у 
справі № 580/1994/16-а за позовною заявою Управління 
праці та соціального захисту населення виконкому Лебе-
динської міськради про відшкодування надміру виплаче-
них коштів. У разі неявки відповідачів без поважних при-
чин, справа буде розглянута у її відсутності за наявними 
матеріалами у справі.

Суддя В. А. Стеценко

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає заяву Кравченко Ган-
ни Олександрівни, заінтересовані особи: Дитячий будинок змішаного 
типу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до-
шкільного та шкільного віку Сніжнянської міської ради Донецької об-
ласті, Центр первинної медико-санітарної допомоги про встановлення 
факту роботи.

Заінтересована особа по справі: Дитячий будинок змішаного типу 
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування дошкіль-
ного та шкільного віку Сніжнянської міської ради Донецької області, що 
знаходиться за адресою: Донецька область, м. Сніжне, пров. Новгород-
ський, б. 9, викликається на 08.25 годину 20 лютого 2017 року до суду, 
для участі у розгляді справи по суті.

Заінтересованій особі пропонується надати свої заперечення що-
до заяви та докази. У випадку неприбуття заінтересована особа пови-
нна повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розгляну-
та за її відсутності.

Суддя І. О. Сидоренко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Кудринецький Юрій Євгенович, 30 берез-

ня 1961 року народження, на підставі ст.ст. 111, 134, 135, 314, 
абзацу 5 ч. 3 ст. 323 КПК України викликається Кам’янець-
Подільським міськрайонним судом Хмельницької області для 
участі в статусі обвинуваченого в підготовчому судовому засі-
данні кримінального провадження №12012240140000078 по об-
винуваченню Кудринецького Юрія Євгеновича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого п. 12 ч. 2 ст. 115 КК 
України, яке відбудеться в залі судових засідань приміщення су-
ду за адресою: м. Кам’янець-Подільський, вул. Драй-Хмари, 7,  
1 березня 2017 року о 13 год. 00 хв.

Поважні причини неприбуття особи на виклик передбачені ст. 
138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого за викли-
ком до суду передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Черепахін В. О.
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оголошення

Публічне акціонерне товариство «МАРФІН БАНК» 
оголошує тендери 

на надання послуги з забезпечення фізичною охороною 
у 2017-2018 рр.:

- Центрального відділення ПАТ «МАРФІН БАНК» в м. Херсон: вул. 
Олександрівська, 1 (один цілодобовий та один 10-годинний пост);

- Центрального відділення ПАТ «МАРФІН БАНК» в м. Дніпро: про-
спект Олександра Поля, 129 (один цілодобовий та один 10-годинний 
пост);

- Центрального відділення ПАТ «МАРФІН БАНК» в м. Харків: вул. 
Полтавський шлях, 9 літ. «3-7» (один цілодобовий пост).

Умови проведення тендеру розміщені на сайті www.marfinbank.ua

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Шу-
вайникова Сергія Івановича, 01.08.1954 року народження (останнє ві-
доме місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Ж. Жигаліної, 
буд. 1/13), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 KK України, у 
підготовче судове засідання, яке відбудеться 24 лютого 2017 року о 12 
год. 00 хв. Явка до суду є обов’язковою! При собі необхідно мати пас-
порт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адре-
сою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, каб. 15, під головуванням судді Ко-
легаєвої С.В.

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

Суддя С.В. Колегаєва

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми знаходиться ци-
вільна справа № 591/8/17, провадження № 2/591/877/17 за позовом То-
вариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» до 
Колотого Валентина Петровича про стягнення заборгованості.

Зарічний районний суд м. Суми у відповідності до ч. 9 ст. 74 ЦПК 
України, викликає до суду Колотого Валентина Петровича, 09.03.1970 
року народження, останнє відоме місце проживання: м. Суми, вул.  
Н. Сироватська, буд. 62, кв. 168, як відповідача по справі на 09 березня 
2017 року о 09.30 год.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Зарічного районного су-
ду м. Суми, що розташоване за адресою: м. Суми, вул. Академічна, 13, 
зал 2 (каб. № 302), 3-й поверх, головуючий суддя Шелєхова Г.В.

В разі неявки відповідача в дане судове засідання, справа буде роз-
глянута в його відсутність.

Суддя Г.В. Шелєхова

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Шаку-
ро Дмитра Олександровича, 21.04.1973 року народження, зареєстрова-
ного в м. Севастополь АР Крим по вул. Соловйова, 1, проживаючого в 
м. Севастополь АР Крим по вул. Колобова, 15, кв. 247, вул. Хрустальо-
ва, 167-Б, кв. 40, в підготовче судове засідання за обвинувальним актом 
у кримінальному провадженні № 42015161010001139 за ч. 1 ст. 111,  
ч. 1 ст. 408 КК України на 10.30 годину 1 березня 2017 року в приміщен-
ні суду на пр. Маяковського, 5-В в м. Києві, кабінет № 7, в колегії суддів 
під головуванням судді Бабайлової Л.М. Явка до суду обов’язкова. При 
собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. 
У разі неявки обвинуваченого в суд, оголошення вважається належним 
повідомленням і розгляд справи можливий за процедурою спеціально-
го судового провадження.

Відповідач Костенко Юрій Олексійович (останнє відоме місце про-
живання: с. Шубині Стави, Лисянський район, Черкаська область) та 
представник третьої особи ТОВ «Укртрастбуд» (вул. Анни Ахматової, 5,  
м. Київ) викликаються в судове засідання у справі № 700/822/16-ц Пр.  
№ 2/700/53/17 за позовом ТОВ «Ніко Сістем» (правонаступник ТОВ «Віра-
тех») до Костенка Юрія Олексійовича, третя особа без самостійних вимог 
ТОВ «Укртрастбуд» про стягнення збитків.

Справа призначена до судового розгляду на 11.00 годину 28 лютого 
2017 року в залі засідань Лисянського районного суду Черкаської області 
за адресою: вул. Незалежності, 4, смт Лисянка, Черкаської області.

Явка відповідача та представника третьої особи до суду обов’язкова. У 
разі неявки відповідача та представника третьої особи до суду на вказану 
дату, справа буде розглянута без участі відповідача та представника тре-
тьої особи за наявними доказами у справі.

Суддя Н.О. Добриднюк

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бахмут, 
Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позо-
вом  Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приват 
Банк» до Мартікян Каріне Назаретівни про стягнення заборгованості за 
кредитним договором.

Відповідачка по справі Мартікян Каріне Назаретівна, яка зареєстро-
вана за адресою: Донецька область, м. Вуглегірськ, вул. Постишева, 23, 
викликається на 23 лютого 2017 року о 09 годині 00 хвилин до суду в 
каб. № 210 для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя  Полтавець Н.З.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Онищенко Іван Олександрович, 04.06.1987 р.н., що 
мешкає за адресою: 83064, Донецька область, м. Донецьк, вул. Жари-
кова, буд. 11, кв. 4, на підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК України, вам 
необхідно з’явитися 20.02.2017, 21.02.2017, 22.02.2017 року у період 
часу з 09.00 до 18.00 години до першого слідчого відділу СУ прокура-
тури Донецької області за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, 
вул. Рум’янцева, 4а, для проведення за вашою участю слідчих дій у кри-
мінальному провадженні ЄРДР № 42016050000000139 від 01.03.2016 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України для вручення вам повідомлення про підозру, 
допиту у якості підозрюваного, закінчення досудового розслідування 
та відкриття вам матеріалів кримінального провадження, відповідно до 
вимог ст. ст. 46, 47, 54, 278, 290, 291 КПК України.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає в судові засідан-
ня на 12 год. 00 хв. 21 лютого 2017 року та на 12 год. 00 хв. 02 березня 2017 року 
як відповідача Татаринцева Геннадія Анатолійовича, останнє відоме місце про-
живання якого: 86500, Донецька обл., м. Сніжне, вул. 60 років СРСР, буд. 51, по 
цивільній справі №319/1685/16-ц за позовом публічного акціонерного товари-
ства «Державний ощадний банк» в особі філії  Донецьке обласне управління AT 
«Ощадбанк» до Татаринцева Геннадія Анатолійовича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором. Розгляд справи відбудеться в залі засідань Куй-
бишевського районного суду Запорізької області за адресою: 71001, Запорізька 
обл., смт Більмак, вул. Центральна, буд. 26 а. Явка до суду є обов’язковою. Від-
повідачу пропонується надати свої заперечення до позову та докази. У разі не-
явки відповідач повинен повідомити суд про причини неявки.

В разі неявки без поважних причин справу буде розглянуто у відсутності осо-
би згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК України за наявними в ній доказами. 

Суддя Хамзін Т.Р.

Печерський районний суд м. Києва повідомляє, що судове засідання у спра-
ві за позовом Коваля Олександра Йосиповича до Товариства з обмеженою від-
повідальністю «АНСУ» Публічного акціонерного товариства «Перший Україн-
ський Міжнародний Банк», Семенко Олега Леонідовича, треті особи: Семенко 
Олена Сергіївна, Відділ державної виконавчої служби Маріупольського міського 
управління юстиції в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя, про визнання 
договору поруки недійсним, призначено на 09 год. 00 хв. 01 березня 2017 року 
за адресою: м. Київ – 01010, пров. Хрестовий (головуючий суддя Писанець В.А.).

В разі неявки в судове засідання відповідачів та третіх осіб Публічного акці-
онерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк», Семенко Оле-
га Леонідовича, Семенко Олени Сергіївни, Відділу державної виконавчої служ-
би Маріупольського міського управління юстиції в Орджонікідзевському райо-
ні м. Маріуполя, справа буде розглянута за їх відсутності, відповідно до ст. 169 
ЦПК України.

Суддя В.А. Писанець

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області 
викликає Слободян Кристину Едуардівну, 22.07.1989 року народження 
(останнє відоме місце проживання: 39600, Полтавська область, м. Кре-
менчук, просп. Свободи, буд. 65, кв. 139), як відповідача по справі за 
позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «При-
ватбанк» до Слободян Кристини Едуардівни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 05.04.2017 року о 10.00 год. у примі-
щенні суду за адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 29/5, 
каб. 7.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки в судове засідання, спра-
ву буде розглянуто за вашої відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судо-
ве засідання.

Суддя Ю.В. Рибалка

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської облас-
ті викликає Пелепас Тетяну Володимирівну, 23.07.1980 року народження 
(останнє відоме місце проживання: 39600, Полтавська область, м. Кремен-
чук, просп. Свободи, буд. 83/1, кв. 77), як відповідача по справі за позовом 
Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до 
Пелепас Тетяни Володимирівни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Судове засідання відбудеться 01.03.2017 року о 09.30 год. у приміщен-
ні суду за адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 29/5, каб. 7.

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

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

Суддя Ю.В. Рибалка

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове за-
сідання на 09.00 годину 1 березня 2017 року до Токмацького районно-
го суду (Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, 28, каб. 
№10) Афендікова Павла Семеновича, 06.10.1974 р.н., який зареєстро-
ваний за адресою: Донецька область, Старобешівський район, смт Ста-
робешеве, пров. Котовського, буд. 14, як відповідача у цивільній справі 
за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний 
банк України» в особі філії Донецьке обласне управління AT «Ощад-
банк» до Афендікова Павла Семеновича про стягнення заборгованості. 
В разі неявки в судове засідання справа буде розглянута в його відсут-
ність за наявними в ній доказами.

Суддя Ушатий І. Г.

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

Ємільчинський районний суд Житомирської об-
ласті викликає як відповідача Біляка Владислава Ми-
колайовича у цивільній справі за позовом заступни-
ка прокурора Житомирської області в інтересах дер-
жави в особі Барашівської сільської ради Ємільчин-
ського району до Головного управління Держгеока-
дастру у Житомирській області, Свінцицького Кири-
ла Юрійовича, Біляка Владислава Миколайовича, Ре-
єстраційного сектору Ємільчинської РДА про визна-
ння недійсним наказу, скасування рішення про дер-
жавну реєстрацію права власності на земельну ді-
лянку та зобов’язання її повернути в судове засідан-
ня, яке відбудеться 23 лютого 2017 року о 09 годи-
ні 00 хвилин за адресою: Житомирська область, смт 
Ємільчине, вул. Незалежності, 2.

У разі неявки в судове засідання справа буде роз-
глянута у відсутності Біляка Владислава Миколайо-
вича.

Суддя В.А. Гресько

Суворовський районний суд міста Оде-
си викликає як відповідача Федоренко Іри-
ну Євгеніївну, останнє відоме місце проживання:  
м. Одеса, вул. Балківська, 36, корп. 6, кв. 37, у судо-
ве засідання, яке відбудеться 01 березня 2017 року 
о 10-00 годині в приміщенні Суворовського район-
ного суду міста Одеси за адресою: м. Одеса, вули-
ця Чорноморського козацтва, 68, зала судових засі-
дань №15 у якому буде слухатися цивільна справа за 
позовом публічного акціонерного товариства комер-
ційного банку «ПриватБанк» до Федоренко Ірини Єв-
геніївни про стягнення заборгованості.

До зазначеного часу відповідачу пропонується по-
дати до суду заперечення проти позову з посилан-
ням на докази, якими вони обгрунтовуються. У разі 
неявки відповідача у судове засідання без поважних 
причин справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Малиновський О.М.
Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-

ті (85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Радян-
ська буд. 39А) розглядає позовну заяву ПАТ «Державний 
ощадний банк України» в особі філії Донецьке обласне 
управління AT «Ощадбанк» до Бойко Г.О. про стягнен-
ня заборгованості.

Відповідач Бойко Геннадій Олександрович, 07.07.1967 
р.н., останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Хар-
цизьк, вул. Краснознаменська, 75/12, викликається на 
20.02.2017 року о 09.30 год. до Добропільського місь-
крайонного суду, кабінет № 14 для участі у розгляді спра-
ви. До розгляду цивільної справи пропонується надати 
суду письмові пояснення та заперечення, а також усі на-
явні 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.

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає у судове засідання на 10.00 годину 01 березня 
2017 року до Токмацького районного суду (Запорізь-
ка область, м. Токмак, вул. Володимирська, 28, каб. 
№ 10) Бошкеєву Ганну Костянтинівну, 24.08.1976 
р.н., та Бошкеєва Кайинбека Жамангуловича, 23.09 
1966 р.н., які зареєстровані за адресою: Донецька 
область, Старобешівський район, смт Старобеше-
ве, вул. Кірова, буд. 14, як відповідачів у цивільній 
справі за позовом Публічного акціонерного товари-
ства «Державний Ощадний банк України» в особі фі-
лії Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до 
Бошкеєвої Ганни Костянтинівни та Бошкеєва Кайин-
бека Жамангуловича про стягнення заборгованості. 
В разі неявки в судове засідання справа буде розгля-
нута в їх відсутність за наявними в справі доказами.

Суддя Ушатий І.Г.
Томашпільський районний суд Вінницької області ви-

кликає Скорука Олега Петровича, який мешкає: м. Саки, 
Автономної Республіки Крим, Криворуку Лідію Петрів-
ну, яка мешкає: м. Донецьк та Чорноштан Валентину Пе-
трівну, яка мешкає: с. Никифорівка, Бахмутського райо-
ну, Донецької області в судове засідання, яке відбудеться 
27 лютого 2017 року об 11.00 годині в Томашпільсько-
му районному суді Вінницької області за адресою: вул. І. 
Гаврилюка, 57, смт Томашпіль, Вінницька область. Спра-
ва за позовом Скорук Зінаїди Петрівни до Скорука Оле-
га Петровича, Криворуки Лідії Петрівни, Чорноштан Ва-
лентини Петрівни, Скорук Галини Іванівни, Рожнятівської 
сільської ради Томашпільського району Вінницької об-
ласті про визнання права власності на спадкове майно. 
Головуючий суддя Скаковська І.В. Скорук Олег Петрович, 
Криворука Лідія Петрівна, Чорноштан Валентина Петрів-
на викликаються в судове засідання як відповідачі. Явка 
до суду є обов’язковою. У випадку неявки до суду справа 
буде розглянута без участі відповідачів.

Суддя І.В. Скаковська

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідачів по справі 
№ 409/3061/16-ц за позовом AT «Ощадбанк» до Бур-
денка Олександра Федоровича, Бурденко Людмили 
Анатоліївни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 24.02.2017 року о 
13.00 год. (резервна дата 10.03.2017 року о 13.00 
год.) в залі суду за адресою: Луганська область, смт 
Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликаються як відповідачі:
Бурденко Олександр Федорович, останнє відоме 

місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Калініна, буд. 65, 
кв. 3;

Бурденко Людмила Анатоліївна, останнє відоме 
місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Калініна, буд. 65, 
кв. 3.

У випадку неявки відповідачів справу буде розгля-
нуто за їх відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О.Ю.

Оголошення про проведення аукціону №38-УМВБ  
з продажу скрапленого газу на базі ПрАТ «УМВБ» 22.02.2017 р. об 11-00 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1,  

ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» відбудеться аукціон №38-УМВБ з продажу скрапленого  
газу, який підлягає реалізації згідно постанови КМУ №570 від 16.10.14 р. 

Обсяги скрапленого газу та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

Поз. Продавець Видобуток 

Обсяг, що 
міститься  
в одному 
лоті, тонн

К-сть  
лотів, 

одиниць

Стартова ціна  
за 1 тонну  

(з ПДВ)*, грн.

Cтартова  
вартість  

одного лоту, грн  
(з ПДВ)

Загальний 
обсяг, тонн

Загальна вар-
тість, грн. 
(з ПДВ)

Умови транспортування

1 ПАТ  
«Укрнафта»

Гнідинцівський 
ГПЗ

50 6 16 076,27 803 813,50 300 4 822 881,00 залізницею:EXW  -  Гнідинцівський 
ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги  
виробництва березня 2017р.   

Термін відвантаження березень 2017р.
2 ПАТ  

«Укрнафта»
Гнідинцівський 
ГПЗ

100 5 16 076,27 1 607 627,00 500 8 038 135,00 залізницею:EXW  -  Гнідинцівський 
ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги  
виробництва березня 2017р.   

Термін відвантаження березень 2017р.
3 ПАТ  

«Укрнафта»
Гнідинцівський 
ГПЗ

150 6 16 076,27 2 411 440,50 900 14 468 643,00 залізницею:EXW  -  Гнідинцівський 
ГПЗ(Інкотермс - 2010).Обсяги  
виробництва березня 2017р.   

Термін відвантаження березень 2017р.
4 ПАТ  

«Укрнафта»
Гнідинцівський 
ГПЗ

20 8 16 076,27 321 525,40 160 2 572 203,20 автотранспортом: EXW  -  Гнідинцівський 
ГПЗ(Інкотермс - 2010) Обсяги  
виробництва березня 2017р.   

Термін відвантаження березень 2017р.
5 ПАТ  

«Укрнафта»
Гнідинцівський 
ГПЗ

40 9 16 076,27 643 050,80 360 5 787 457,20 автотранспортом: EXW  -  Гнідинцівський 
ГПЗ(Інкотермс - 2010)Обсяги виробництва 

березня 2017р.  Термін відвантаження  
березень 2017р.

6 ПАТ  
«Укрнафта»

Гнідинцівський 
ГПЗ

200 6 16 076,27 3 215 254,00 1 200 19 291 524,00 автотранспортом: EXW  -  Гнідинцівський 
ГПЗ(Інкотермс - 2010) Обсяги виробни-

цтва березня 2017р.  Термін відвантажен-
ня березень 2017р.

7 ПАТ 
«Укрнафта»

Качанівський 
ГПЗ

20 14 16 093,19 321 863,80 280,00 4 506 093,20 автотранспортом:EXW  -  Качанівське в-во 
Качанівського ГПЗ(Інкотермс - 2010).  
Обсяги виробництва березня 2017р.   

Термін відвантаження березень 2017р.
8 ПАТ  

«Укрнафта»
Качанівський 
ГПЗ

40 18 16 093,19 643 727,60 720,00 11 587 096,80 автотранспортом:EXW  -  Качанівське в-во 
Качанівського ГПЗ(Інкотермс - 2010).  
Обсяги виробництва березня 2017р.   

Термін відвантаження березень 2017р.
9 ПАТ  

«Укрнафта»
Качанівський 
ГПЗ

200 8 16 093,19 3 218 638,00 1.600 25 749 104,00 автотранспортом:EXW  -  Качанівське в-во 
Качанівського ГПЗ(Інкотермс - 2010).  
Обсяги виробництва березня 2017р.   

Термін відвантаження березень 2017р.
10 ПАТ  

«Укрнафта»
Качанівський 
ГПЗ

20 17 16 063,87 321 277,40 340 5 461 715,80 автотранспортом:EXW  -  Глинсько-Розб. 
в-во. Качанівського ГПЗ (Інкотермс - 

2010).Обсяги виробництва березня 2017р.  
 Термін відвантаження березень 2017р.

11 ПАТ  
«Укрнафта»

Качанівський 
ГПЗ

40 29 16 063,87 642 554,80 1 160 18 634 089,20 автотранспортом:EXW  -  Глинсько-Розб. 
в-во. Качанівського ГПЗ 

(Інкотермс - 2010). Обсяги виробництва 
березня 2017р.  

 Термін відвантаження березень 2017р.
12 ПАТ  

«Укрнафта»
Качанівський 
ГПЗ

200 16 16 063,87 3 212 774,00 3.200 51 404 384,00 автотранспортом:EXW  -  Глинсько-Розб. 
в-во. Качанівського ГПЗ 

(Інкотермс - 2010). Обсяги виробництва 
березня 2017р.   

Термін відвантаження березень 2017р.
13 ПАТ  

«Укрнафта»
Долинський 
ГПЗ 

80 1 16 019,57 1 281 565,60 80 1 281 565,60 автотранспортом:EXW  - Долинський  
ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги  
виробництва березня 2017 р.   

Термін відвантаження березень 2017р.
14 ПАТ  

«Укрнафта»
Долинський 
ГПЗ 

200 5 16 019,57 3 203 914,00 1 000 16 019 570,00 автотранспортом:EXW  - Долинський  
ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги  
виробництва березня 2017р.   

Термін відвантаження березень 2017р.
Загальний обсяг, тонн: 11.800

Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 189624462,00

ПАТ «Укрнафта»

* - Ціна з ПДВ включає акцизний податок. Акцизний податок з 01 січня 2017 року складає 52 євро за 1000 літрів.
1)  умови поставки залізницею: Продавець передає скраплений газ виробництва Гнідинцівського ГПЗ на умовах EXW  -  Гнідинцівський 
ГПЗ(Інкотермс - 2000). Оплату за перевезення скрапленого газу залізничним  транспортом здійснює покупець по окремому договору з тран-
спортною організацією.
2) Продавець проводить відвантаження  оплачених обсягів скрапленого газу у автомобільний транспорт покупця.

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 21.02.2017 р.  

за адресою: м.Київ, вул. Межигірська, 1. Довідки за телефоном: (044) 461-54-39, кожного робочого дня з 9:00 до 18:00.
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оголошення
Куйбишевський районний суд Запорізької облас-

ті викликає Іскру Наталю Вікторівну, 13.02.1969 р.н., 
в судове засідання, яке призначене на 15 годину 00 
хвилин 03 березня 2017 року, для розгляду цивіль-
ної справи № 319/75/17 за позовом ПАТ «Державний 
Ощадний банк України» в особі філії Донецьке об-
ласне управління AT «Ощадбанк» до Іскри Наталі Ві-
кторівни про стягнення заборгованості за кредитним 
договором, яке відбудеться за адресою: вул. Цен-
тральна, 26-а, смт Більмак Більмацького району За-
порізької області.

Суддя Горбачов Ю. М.

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької 
області викликає до суду Бєлан Тетяну Миколаївну, 
остання адреса реєстрації якої: Донецька область,  
м. Маріуполь, вул. Цегляна, б. 73 як відповіда-
ча по цивільний справі за позовом Бєлана Едуарда  
Анатолійовича до Бєлан Тетяни Миколаївни про ви-
знання майна особистою приватною власністю, 
розгляд якої відбудеться 06.03.2017 р. о 09.00 год.  
в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Ме-
талургів, 31, каб. 10.

У випадку неприбуття відповідач повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута у її відсутність.

Суддя О. М. Томілін

Куйбишевський районний суд Запорізької області 
викликає як відповідачку Штукатор Олену Анатоліїв-
ну 12.10.1967 р.н., в судове засідання, яке призначе-
не на 16.00 годину 03.03.2017 року, для розгляду ци-
вільної справи за позовом ПАТ «Державний Ощад-
ний банк України» в особі філії Донецьке обласне 
управління AT «Ощадбанк» про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором, яке відбудеться 
за адресою: вул. Центральна, 26а, смт Більмак Біль-
мацького району Запорізької області.

Суддя Мальований В. О.

Южноукраїнський міський суд Миколаївської об-
ласті викликає в судове засідання на 28.02.2017 р. 
о 08.30 год. за адресою: Миколаївська область,  
м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3-А до судді  
Савіна О. І. як відповідача Петренка Валерія Михайло-
вича у цивільній справі № 486/948/16-ц за позовною 
заявою ПАТ «Укрсоцбанк» до Петренка Валерія Ми-
хайловича, про стягнення заборгованості.

В разі неявки відповідача, справу буде розгляну-
то без його участі, за наявними доказами у справі.

Жовтневий районний суд Миколаївської області 
(м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77, каб. № 2) викликає 
в судове засідання на 10 березня 2017 року о 10.00 
годині як відповідача Пархоменка Валерія Івановича 
(останнє відоме місце проживання: м. Миколаїв, вул. 
28 Армії, 2-б, кв. 43) у справі за позовом Журавльова 
Олега Миколайовича до Пархоменка Валерія Івано-
вича про визнання договору № 521 від 03.08.2001р. 
дійсним.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута 
за його відсутності.

Суддя А. А. Саукова

Біловодський районний суд Луганської об-
ласті викликає відповідача у справі №408/100/17 
(2/408/373/17) за позовом ТОВ «Порше Мобіліті» до 
Пащенка Сергія Валентиновича (03.11.1961 р.н., сел. 
Дзержинське, Артемівський район, м. Луганськ) про 
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться об 11 годині 00 хви-
лин 13 березня 2017 року в приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луган-
ська, 30.

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

Суддя Є. О. Соболєв

У провадженні Малиновського районного суду м. Одеси 
у судді Мурзенко М. В. перебуває цивільна справа за позо-
вом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк 
«Приватбанк» до Березюка Володимира Степановича про 
стягнення заборгованості.

Просимо повідомити відповідача Березюка Володимира 
Степановича про час і місце судового засідання у зазначе-
ній справі, яке відбудеться о 09 год. 15 хв. 07.03.2017 року в 
залі судових засідань № 205 Малиновського районного суду  
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 1 «А». У разі не-
явки в судове засідання, має повідомити суд про причини та-
кої неявки. В разі неявки відповідача в судове засідання суд 
вправі розглянути справу за його відсутності.

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500, 
м. Бахмут Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу за позовом Давидової Алли Михайлівни до Терещен-
ко Ольги Сергіївни про визнання особи такою, що втратила 
право користування житловим приміщенням.

Відповідачка по справі: Терещенко Ольга Сергіївна, заре-
єстрована за адресою: м. Бахмут, вул. Горького, буд. 53, ви-
кликається до суду на 21.02.2017 р. о 09.00 годині за адре-
сою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 212, для участі у розгля-
ді 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 в її відсутність.

Суддя О. П. Харченко

Суддя Херсонського міського суду Херсонської 
області Котьо І. В. повідомляє про слухання цивільної 
справи за позовною заявою Тоюнда Віри Степанів-
ни до Хохрякової Зінаїди Трофимівни, Хохрякова Єв-
гена Павловича, Хохрякової Євдокії Герасимівни про 
визнання договору купівлі-продажу дійсним та ви-
знання права власності, яке відбудеться 21.02.2017 
року о 08.45 годині за адресою: м. Херсон, вул. Мая-
ковського, 6/29, каб. 404, та викликає до суду відпо-
відачку Хохрякову Євдокію Герасимівну.

У разі неявки в судове засідання відповідачів спра-
ва буде розглядатися у вашу відсутність.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області роз-
глядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПРАВЕКС-
БАНК» до Фрізюка Олега Олександровича, Фрізюк Марини 
Сергіївни про стягнення заборгованості.

Останнє відоме суду місце мешкання відповідачів: Фрізю-
ка Олега Олександровича, Фрізюк Марини Сергіївни — До-
нецька область, м. Бахмут, вул. Комунальна, 49.

Відповідачі викликаються на 21 лютого 2017 р. о 09.30 го-
дині до суду, каб. № 204, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі пови-
нні повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута в їхню відсутність.

Суддя Медінцева Н. М.

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Хусточкіна Миколу Віталійови-
ча для участі в цивільній справі за позовом ПАТ «Ук-
рсоцбанк» про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, яке відбудеться 9 березня 2017 ро-
ку о 16.00 годині в приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сто-
рін, вони вважаються повідомленими про час та міс-
це слухання справи.

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

Суддя В. А. Карягіна

Томашпільський районний суд Вінницької облас-
ті викликає Казимирову Любов Миколаївну в судо-
ве засідання, яке відбудеться 13 березня 2017 ро-
ку о 10.00 годині в Томашпільському районному су-
ді Вінницької області за адресою: вул. І. Гаврилюка, 
57, смт Томашпіль, Вінницька область. Справа за по-
зовом Сідельнікова Володимира Івановича до Кази-
мирової Любові Миколаївни про розірвання шлюбу.  
Головуючий суддя Скаковська І. В. Казимирова Лю-
бов Миколаївна викликається в судове засідання 
як відповідачка. Явка до суду обов’язкова. У випад-
ку неявки до суду справа буде розглянута без учас-
ті відповідачки.

Южноукраїнський міський суд Миколаївської об-
ласті викликає в судове засідання на 28.02.2017 
р. 09-00 год., за адресою: Миколаївська область,  
м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3 А до судді 
Савіна О. І. відповідача Павліашвілі Романа Георгійо-
вича у цивільній справі № 486/1275/16-ц за позовною 
заявою Дірина Володимира Федоровича до Павліаш-
вілі Романа Георгійовича про стягнення коштів, пе-
реданих однією із сторін в зобов’язання за догово-
ром, який не може бути виконаний.

В разі неявки відповідача, справу буде розгляну-
то без його участі, за наявними доказами у справі.

Новопсковський районний суд Луганської області 
викликає відповідачів Вахріна Владислава Веніаміно-
вича, Вахріну Олену Олександрівну у судове засідан-
ня для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ 
«Правекс-Банк» до Вахріна Владислава Веніаміно-
вича, Вахріної Олени Олександрівни, про стягнення 
боргу, яке відбудеться 21 лютого 2017 року о 08 год. 
30 хв. (резервна дата судового засідання — 27 люто-
го 2017 року о 09 год. 00 хв.); в приміщенні Новоп-
сковського районного суду за адресою: вул. Україн-
ська, 28, смт Новопсков Луганської області.

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

Суддя О. С. Стеценко

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, 
м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська, буд. 39 «А») 
розглядає позовну заяву Дрига Ю. Ю. до Дрига P. M., про стяг-
нення аліментів.

Відповідачі Дрига Роман Михайлович, 08.07.1979 р.н., остан-
нє місце реєстрації якого: Донецька область, с. Седове, вул. Люд-
никова, 25, викликається на 23.02.2017 року о 09.40 год. до 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, не-
обхідно повідомити суд про причини неявки, інакше справу буде 
розглянуто у його відсутність на підставі наявних у ній даних чи 
доказів і ухвалено заочне рішення. 

Суддя Хоменко Д. Є.

Київський районний суд м. Одеси викликає Оно-

прієнка Олександра Олександровича як відповідача 

по справі №520/16357/16-ц за позовом Савчук Луїзи 

Еркінівни до Онопрієнка Олександра Олександрови-

ча про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 22.02.2017 р. о 09 

годині 15 хвилин у судді Луняченка В. О. в приміщен-

ні Київського районного суду м. Одеси за адресою: 

м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, каб. 222.

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

В провадженні Бердичівського міськрайонного 
суду Житомирської області знаходиться цивільна 
справа № 274/5244/16-ц за позовом Булки Сергія Ва-
лерійовича до Булки Олени Валеріївни про визнання 
майна особистою приватною власністю.

Суд повідомляє відповідача Булку Олену Валері-
ївну, останнє відоме місце проживання/реєстрації 
якої: Київська область, м. Київ, просп. Героїв Сталін-
града, 24, кв.75, що 10.03.2017 року об 11 годині 00 
хвилин в Бердичівському міськрайонному суді Жи-
томирської області відбудеться судове засідання, на 
яке Булка О. В. повинна з’явитися як відповідачка. В 
іншому випадку справа буде розглянута за її відсут-
ності згідно з законом. 

Суддя О. В. Замега

Лугинський районний суд Житомирської області викли-
кає Кривенка Володимира Петровича (останнє відоме місце 
проживання: смт Жовтневе, вул. Лісна, 11, кв. 21 Лугинсько-
го району Житомирської області) як відповідача у судове за-
сідання по цивільній справі № 276/822/ 16-ц за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства комерційний банк «При-
ватБанк» до Кривенка Володимира Петровича про стягнен-
ня заборгованості за кредитним договором.

Судовий розгляд справи відбудеться 21 лютого 2017 ро-
ку о 10 годині 00 хвилин у залі судових засідань за адре-
сою: 11301, Житомирська область, смт Лугини, вул. Карла 
Маркса, 2 А.

У разі неявки відповідача на вказане судове засідання, 
справа згідно з вимогами ЦПК України буде розглянута у йо-
го відсутність.

При публікації оголошення про виклик до суду, відповідач 
вважається повідомленим про час та місце розгляду справи.

Суддя Б. П. Нечуй

Дубенський міськрайонний суд Рівненської облас-
ті (вул. Д. Галицького, 22, м. Дубно Рівненської об-
ласті) викликає в судове засідання на 11 годину 00 
хвилин 7 березня 2017 року як відповідачку Бондар-
чук Оксану Василівну, 21.04.1971 року народження, 
жительку: вул. Попеля, 15, м. Дубно Рівненської об-
ласті, у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» до Бондарчук Оксани Василівни про стягнен-
ня заборгованості.

З опублікуванням оголошення про виклик, відпо-
відачка вважається повідомленою про час та місце 
розгляду справи.

В разі неявки відповідачки в судове засідання на 
вказаний час та неповідомлення про поважність при-
чин неявки, відповідно до ст. 169 ч. 4 ЦПК України, 
справа буде розглянута в її відсутність на підставі на-
явних в матеріалах справи доказів.

Суддя Р. В. Ралець

Дворічанський районний суд Харківської області ви-
кликає Якуніна Олександра Сергійовича, 1972 року на-
родження, останнє відоме місце реєстрації: смт Дворіч-
на, вул. Ветеринарна, 24/2, Дворічанського району Хар-
ківської області як відповідача в судове засідання по ци-
вільній справі № 618/15/17, провадження № 2/618/27/17 
за позовом ТОВ «ОТП Факторинг Україна» до Якуніна 
Олександра Сергійовича про стягнення заборгованос-
ті, призначене на 20 лютого 2017 року о 09-00 год. Су-
дове засідання відбудеться в залі № 2 приміщення Дво-
річанського районного суду Харківської області за адре-
сою: смт Дворічна, вул. Осіння, 1, Дворічанського райо-
ну Харківської області. За неможливості явки, відповідач 
зобов’язаний повідомити суд про причини неявки. У ра-
зі неявки до суду в зазначений день та час без поважних 
причин, неповідомлення про причини неявки, справа бу-
де розглянута за відсутності відповідача на підставі наяв-
них доказів із постановленням заочного рішення.

Суддя Ю. М. Гніздилов

Лебєдєва Яна Євгенівна, 16.04.1971 року народження, 
останнє місце проживання чи мешкання: 51900, Дніпропе-
тровська область, місто Дніпродзержинськ, вулиця Інтерна-
ціоналістів, будинок 5 А, квартира 14, викликається у відкри-
те судове засідання як відповідач на 12:50 годину 28 березня 
2017 року у цивільній справі за позовом Публічне акціонерне 
товариство комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Лебєдєвої 
Яни Євгенівни про стягнення заборгованості.

Відкрите судове засідання у цивільній справі відбудеть-
ся під головуванням судді Решетник Т. О. в приміщенні Дні-
провського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропе-
тровської області за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Пе-
тровського, 166, 1 поверх, кабінет № 1. На підставі ч. 9 ст. 74 
ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відпо-
відач Лебєдєва Яна Євгенівна вважається повідомленою про 
час і місце розгляду справи.

У разі неявки відповідача, справу буде розглянуто за її від-
сутності.

Федулов Дмитро Сергійович, 23.08.1977 року народжен-
ня, останнє місце проживання чи мешкання: 51900, Дніпро-
петровська область, місто Дніпродзержинськ, бульвар Геро-
їв, будинок 14, квартира 61, викликається у відкрите судове 
засідання як відповідач на 09:30 годину 30 березня 2017 ро-
ку у цивільній справі за позовом Публічне Акціонерне Това-
риство Комерційний банк «Приватбанк» до Федулова Дми-
тра Сергійовича про стягнення заборгованості за кредитом.

Відкрите судове засідання у цивільній справі відбудеть-
ся під головуванням судді Решетник Т. О. в приміщенні Дні-
провського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропе-
тровської області за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Пе-
тровського, 166, 1 поверх, кабінет № 1. На підставі ч. 9 ст. 74 
ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відпо-
відач Федулов Дмитро Сергійович вважається повідомленим 
про час і місце розгляду справи.

У разі неявки відповідача, справу буде розглянуто за йо-
го відсутності.

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська повідо-
мляє Логвиненко Юлію Віталіївну про те, що судом у судово-
му засіданні 27 січня 2017 було розглянуто цивільну справу № 
201/15314/16-ц за позовом Логвиненка Олександра Володими-
ровича до Логвиненко Юлії Віталіївни, третя особа: Управління-
служба у справах дітей Жовтневої районної у м. Дніпропетров-
ську ради, про стягнення аліментів, надання дозволу на виїзд ди-
тини за кордон, надання дозволу на оформлення проїзного до-
кумента на дитину та ухвалено заочне рішення, яким позовні ви-
моги задоволені, а саме: стягнуто з Логвиненко Юлії Віталіївни 
(27 травня 1981 року народження) аліменти на утримання мало-
літнього сина Логвиненка Кирила Олександровича, 27 вересня 
2004 року народження, на користь батька Логвиненка Олексан-
дра Володимировича (11 січня 1981 року народження, РНОКПП 
2959605335) в розмірі 1/4 частини від всіх видів заробітку (дохо-
ду) боржника, але не менше 30% прожиткового мінімуму для ди-
тини відповідного віку щомісячно до досягнення дитиною повно-
ліття, починаючи стягнення з 03 листопада 2016 року; надано до-
звіл на багаторазовий перетин державного кордону при виїзді з 
України громадянином України, який не досяг 16-річного віку, а 
саме: Логвиненка Кирила Олександровича, 27 вересня 2004 ро-
ку народження, у супроводі його батька — Логвиненка Олексан-
дра Володимировича, 11 січня 1981 року народження (РНОКПП 
2959605335), без надання згоди матері — Логвиненко Юлії Ві-
таліївни, 27 травня 1981 року народження, та за її відсутності у 
пункті пропуску на період з 30 грудня 2016 року по 30 грудня 
2019 року для відпочинку та оздоровлення з обов’язковим по-
верненням Логвиненка Кирила Олександровича, 27 вересня 2004 
року народження, до місця постійного проживання в Україну; на-
дано дозвіл Логвиненку Олександру Володимировичу, 11 січня 
1981 року народження (РНОКПП 2959605335) на оформлення 
проїзного документа або біометричного паспорту та інших до-
кументів на неповнолітнього Логвиненка Кирила Олександрови-
ча, 27 вересня 2004 року народження, для виїзду за межі Укра-
їни на період з 30 грудня 2016 року по 30 грудня 2019 року без 
нотаріально посвідченої згоди матері — Логвиненко Юлії Віта-
ліївни, 27 травня 1981 року народження; стягнуто з Логвинен-
ко Юлії Віталіївни, 27 травня 1981 року народження, на користь 
Логвиненка Олександра Володимировича, 11 січня 1981 року на-
родження (РНОКПП 2959605335) судовий збір в розмірі 551 грн. 
20 коп; стягнуто з Логвиненко Юлії Віталіївни, 27 травня 1981 ро-
ку народження на користь держави судовий збір в розмірі 551 
грн 20 коп.

Суддя Демидова С. О.

Краматорський міський суд Донецької 
області (84000, м. Краматорськ, вул. Ма-
яковського, 21) 31.05.2017 року о 15-00 
год. розглядає цивільну справу за позо-
вом ПАТ «Приват Банк» до Золотарьова 
Дмитра Ігоровича про стягнення забор-
гованості за кредитом. Відповідач, місце 
проживання якого невідомо, викликаєть-
ся для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Літовка В. В.

Біловодський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання відповіда-
чів у справі № 408/7336/16-ц (2/408/1684/16) 
за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Шишкі-
на Ігоря Володимировича (14.05.1967 р.н.,  
с. Ленінське, м. Довжанськ Луганської облас-
ті) та Шишкіної Ірини Петрівни (22.02.1969 
р.н., с. Ленінське, м. Довжанськ Луганської 
області) про стягнення заборгованості за 
кредитним договором.

Судове засідання відбудеться о 13 годи-
ні 30 хвилин 18 квітня 2017 в приміщенні Бі-
ловодського районного суду за адресою: Лу-
ганська область, смт Біловодськ, вул. Луган-
ська, 30.

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

Суддя Є. О. Соболєв

Білозерський районний суд Херсон-
ської області викликає у судове засідан-
ня, яке відбудеться 02 березня 2017 ро-
ку о 08.00 годині в приміщенні Білозер-
ського районного суду Херсонської об-
ласті за адресою: 75000, смт Білозер-
ка, вул. Дмитра Яворницького, 97, Полі-
щук Ганну Юріївну (останнє відоме місце 
реєстрації — Херсонська обл., Білозер-
ський р-н., с. Федорівка, вул. Проїздний, 
буд. 6) як відповідача по цивільній справі  
№ 648/348/17 за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Поліщук Ганни Юріївни про 
стягнення заборгованості. 

Суддя Бугрименко В. В.

Великоновосілківський районний суд 
Донецької області в зв’язку з розглядом 
цивільної справи 220/1808/16-ц (про-
вадження 2/220/9/17) за позовом ПАТ 
КБ «ПриватБанк» до Ковальського Іва-
на Вікторовича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором повідо-
мляє, що судове засідання призначено на 
27.02.2017 р. на 08 год. 30 хв. в приміщен-
ні суду за адресою: Донецька область, Ве-
ликоновосілківський район, смт Велика 
Новосілка, вул. Фонтанна, 21. Суд викли-
кає як відповідача Ковальського Івана Ві-
кторовича. Явка до суду є обов’язковою. В 
разі неявки відповідача в судове засідан-
ня справа буде розглянута за його відсут-
ності. 

Суддя Якішина О. М.

Солом’янський районний суд м. Киє-
ва повідомляє Товстика Дмитра Володи-
мировича про те, що 03 квітня 2017 ро-
ку о 12 год. 00 хв. за адресою: 03113,  
м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1, каб. 
11, відбудеться судове засідання в цивіль-
ній справі за позовом Корбута Федора Ле-
онідовича до Вас як відповідача про від-
шкодування шкоди, завданої внаслідок 
дорожньо-транспортної пригоди.

При цьому повідомляємо, що у разі Ва-
шої неявки в судове засідання без поваж-
них причин або неповідомлення про при-
чини своєї неявки, суд вирішує справу на 
підставі наявних у ній доказів.

Суддя Л. А. Шереметьєва
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 16 ЛЮТОГО

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -8  -13 -3  -8 Черкаська -9  -14 -3  -8
Житомирська -9  -14 0  -5 Кіровоградська -8  -13 -3  -8
Чернігівська -8  -13 -3  -8 Полтавська -9  -14 -3  -8
Сумська -9  -14 -3  -8 Дніпропетровська -9  -14 -3  -8
Закарпатська -4  -9 +5  +10 Одеська -5  -10 -2  +3
Рівненська -8  -13 +2  -3 Миколаївська -7  -12 +2  -3
Львівська -6  -11 -2  +3 Херсонська -6  -11 +2  -3
Івано-Франківська -6  -11 -2  +3 Запорізька -8  -13 0  -5
Волинська -7  -12 -2  +3 Харківська -9  -14 -3  -8
Хмельницька -9  -14 +1  -4 Донецька -9  -14 -3  -8
Чернівецька -8  -13 -2  +3 Луганська -10  -15 -4  -9
Тернопільська -7  -12 +2  -3 Крим -5  -10 +2  -3
Вінницька -9  -14 -1  -6 Київ -8  -10 -3  -5

Укргiдрометцентр

Георгій-Григорій 
ПИЛИПЕНКО 

для «Урядового кур’єра» 

Українському тижню 
моди 20 років, тобто 

40 сезонів на мінливому 
подіумі — бренд, гідний 
наслідування. А що наші 
дизайнери пропонують 
наслідувати нам, коли, за 
статистикою, кожен дру-
гий співвітчизник еконо-
мить на купівлі одягу?

Завдяки ентузіазму 
беззмінних керівників 
тиждень вмістив май-
же 70 різноманітних за-
ходів: практичні семі-
нари, лекції, інсталяції, 
перформанси, конкур-
си від численних спонсо-
рів і головне — 51 дефі-
ле в «Мистецькому Арсе-
налі». З 4 по 9 лютого тут 
відбулися покази «осінь 
— зима 2017—2018» під 
гаслом «Не буває некра-
сивих людей». 

З 2006 року Укра-
їнський тиждень мо-
ди — в розкладі світово-
го графіка і витримує йо-
го м’який диктат. Голо-
ва оргкомітету UFW Іри-
на Данилевська праг-
не об’єднати українську 
моду, відшукати нові та-
ланти, створити фешн-
спільноту і скріпити лан-
цюжок дизайнер — дефі-
ле — байєр — виробни-
цтво — бутик — спожи-
вач, щоб створити фешн-

індустрію, яка сприятиме 
промоції України у світі, 
що на моїй пам’яті відбу-
лося з італійською лег-
кою промисловістю. 

Боротьбу зі стереоти-
пами на UFW, бо «краї-
на має стати модною, су-
часною, а громадяни — 
вільними і толерантни-
ми», впроваджували 59 
дизайнерів. На тиждень 
акредитувалися жур-
налісти зі  США, Англії, 
Кореї,  Франції. 

Дефіле MUSI  (Мусі-
ченко). Спідниці нагаду-
ють про нью-лук 1950-х, 
жіночий брючний кльош 
із кінця 1970-х з бруталь-
ним чоловічим взуттям. 
Светри з різнорівневим 
поділом, спідниці із запа-
хом. Пропонують і вузь-
кі штанці. Використано 
аплікації з хутра, лампа-
си, прикраси Сваровські, 
стьобані фактури, оздо-
блені блискавками. Колір 
насичений синій. Колек-
ція приваблює певною 
культурологічністю.

«Сереброва», напев-
но, шукала натхнення в 
Ренесансі з його важки-
ми летючими прозори-
ми фактурами, буфами, 
вільною талією, пасками. 
Акцент на плечах. Декор 
— бахрома. 

У Людмили Кисленко 
колекція — тріумфаль-
ний унісекс. Фахівці від-
значають вплив амери-

канських дизайнерів, хоч 
дизайнерка орієнтувала-
ся на власне відчуття ча-
су в запиті постійних клі-
єнтів. Трикотаж, ворсис-
ті фактури, об’ємні віль-
ні дутики, стяжки з лати-
ницею, паски з кишенями 
— модифікації її постій-
них елементів. Корот-
кі вузькі штанці, легін-
си, різнорівневий поділ. 
М’які плечі, акцент на 
прорізі ліктів. Фішка — 
шапки-шоломи як привіт 
з 1960-х. Колір — відтін-
ки сірого, чорно-білого, 
сріблясті. Куртки-комір-
ці, куртки-ковдри. Одяг 
двобічний. Взуття зі схо-
ваним підбором. Колекція 
комбінаторна, позначена 
цільністю образу. 

Дует Альони Ворож-
бит і Тетяни Земскової 
запропонував жакети у 
стилі 1980-х, довжину мі-
ді, косий крій, спідниці-
брюки, схований підбор. 
Вишукана небанальна 
гама з приглушеним сі-
ро-кавовим та білим. Ху-
тряні комірці, тілогрійки, 
манто. М’які плечі, ори-
гінальні застібки, вер-
тикальні прорізи на ру-
кавах. Співробітниця ес-
тонського посольства На-
таля, їхня клієнтка впро-
довж 30 років, відзначи-
ла якість речей: «Років із 
15 можна носити, а на ви-
гляд актуально. Обміню-
ємось їхнім одягом з по-

другами, він не залежить 
від розмірної сітки. Ми 
стали друзями їхніх ко-
лекцій».  

«Айсіна». Як на мене, 
найсуперечливіша ко-
лекція-сексі. Оборка як 
патронташ, буфи,  капор. 
Міді із запахом, міні-са-
рафан, комбінезон-га-
ліфе. Несмак: грубуваті 
срібні гамаші із золотими 
босоніжками. Колір бла-
китний, насичений роже-
вий,  блискучі фактури. 

У що вдягли  
двадцятиріччя UFW 
МОДА. Покази відбулися під гаслом «Не буває некрасивих людей»

Насамкінець. Нещодавно прочитав роман зі світу мо-
ди Кристін Орбен «Шмотки». Ось одна із фраз неординар-
ної шопоголістки: «Дотримування моди передбачає гнуч-
кість спини і духовну відкритість, вміння щоразу відмовляти-
ся від себе колишнього». Атож, Мода. Вона лише тимчасо-
ве відображення моралі та думок, якими переймається сус-
пільство в певний сезон. Мода позиціонується в координа-
тах практичності та зручності, у виклику острахам, які спри-
чиняють віджилі стандарти, що і впроваджує 20 років UFW. 

Дует Альони Ворожбит  
і Тетяни Земскової вдягає 
жінок у сексуальні  
міді-сукні

Українські 
паралімпійці — лідери 
світових подіумів

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

ЗАГАЛЬНИЙ ЗАЛІК. Паралімпійська збірна України міцно 
закріпилася на першому місці у загальнокомандному заліку 
чемпіонату світу з лижних перегонів та біатлону, що триває у 
німецькому місті Фінстерау.

Протягом двох перших змагальних днів наша команда вибо-
рола 17 нагород, з яких шість найвищого ґатунку, повідомляє 
прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.

У біатлоні «золото» чемпіонату світу в нашій команді вигра-
ли Олександра Кононова, 
Юрій Уткін та Ольга При-
луцька, у лижних перего-
нах — Максим Яровий, 
Ігор Рептюх і Людмила Ля-
шенко. 

Крім того, на рахунку 
українців 7 срібних та 4 
бронзові медалі. У збірної 
Німеччини, що йде дру-
гою, поки що лише 5 наго-
род (1, 2, 2).

Примітно, що за ці дні 
наші герої  створили кіль-
ка українських подіумів. 
Зокрема весь подіум був 
українським у чоловіків-
біатлоністів з порушеннями зору: Юрій Уткін з гайдом Русла-
ном Переходою вибороли найвищу сходинку п’єдесталу (їхній 
результат — 32:50.7), другими стали Анататолій Ковалевський 
з гайдом Олександром Мукшиним  (33:07.4), третє місце  — 
у Дмитра Суярка з гайдом Василем Потапенком (33:51.9). І 
лише на дві десятих секунди були від третього місця Віталій 
Лук’яненко з гайдом Борисом Бабарем.

Ще один подіум подарували уболівальникам жінки. У сприн-
ті Людмила Ляшенко стала чемпіонкою світу, Олександра Ко-
нонова виборола срібну нагороду, а  Ірина Буй — бронзову. 
Четверта сходинка за Юлією  Батенковою-Бауман.

Учора після одноденного відпочинку змагання поновилися, 
вони триватимуть до 19 лютого.  

Учора Людмила 
Ляшенко здобула 
для України сьоме 
«золото». Жіночу 
індивідуальну 
гонку з біатлону 
вона завершила з 
результатом 39:45.4.

Олексій  
Залевський,  
як завжди, 
непередбачуваний 

Фішка Людмили Кисленко — шапки-шоломи як привіт із 1960-х
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