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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 20 лютого 2017 року
USD 2702.6138   EUR 2878.2837      RUB 4.6893     /    AU 335502.48      AG 4866.06      PT 273774.78     PD 213776.75

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

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін 
до переліку суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, 
яким надаються повноваження на експорт товарів військового
призначення власного виробництва та імпорт товарів військового
призначення для використання їх у власному виробництві»

ЦИФРА ДНЯ

Має бути чітка
державна політика 

ШЛЯХ ДО РОЗБЛОКУВАННЯ. Уряд докладає всіх можливих
зусиль для мінімізації наслідків блокади постачання вугілля з
тимчасово окупованої території Донеччини й Луганщини. «Пред-
ставники авторитетних громадських організацій сформулювали
свою позицію щодо вирішення питань, пов’язаних з так званою
вугільною блокадою. Можу погоджуватися або не погоджуватися
з конкретними оцінками й рекомендаціями, сформульованими у
заяві. Але не можу не погодитися з принциповою позицією: по-
трібно визначити чітку державну політику як у сфері енергетики,
так і в питаннях окупованих територій. Тільки тоді можна уник-
нути спекуляцій і зловживань у цій сфері, — написав у Facebook
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. — Не слід применшувати
зробленого в сфері енергетики та здобуття Україною енергетич-
ної незалежності, але консолідована позиція дасть змогу цей
процес прискорити. Тому закликаю всіх, хто зацікавлений у ви-
рішенні цього комплексу проблем, до професійного обговорення
та спільної роботи. Уряд готовий стати майданчиком для неї».

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:
«Це наше тверде 

й наполегливе прохання:
цього тижня

проголосувати закон,
який дозволяє передати

справу Януковича 
до суду».

Президент про необхідність ухвалення Верховною
Радою змін до закону про заочне правосуддя
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6
НОВАЦІЇ

Переломний момент,
який надихає світ 

НАША ГІДНІСТЬ. Американські університети очікують 
на перегляд фільму про український спротив як на посібник 
із сучасної історії
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Європа поважає наших аграріїв
АПК. Закордонні компанії відзначають високий потенціал України у сільськогосподарській
галузі й самі пропонують шляхи співпраці

Володимир КОЛЮБАКІН
для «Урядового кур’єра»

Умежах виставок «Зернові
технології» та Agro Anіmal

Show, що пройшли нещодавно в
Києві, відбулось одразу кілька
заходів за участі представництв

інших країн, що є свідченням ін-
тересу до вітчизняної аграрної
галузі. 

Яскравий приклад — агрофо-
рум «Чеська Республіка — 
Україна», організований за спри-
яння посольства цієї держави. Це
означає, що там на державному

рівні зацікавлені у співпраці сво-
їх компаній з нашими сільгоспви-
робниками, бо бачать у ній
взаємовигідну перспективу. Зна-
ково, що на чолі делегації, яка
взяла участь у виставкових захо-
дах, був сам міністр сільського
господарства Чеської Республіки

Маріан Юречка. Якби наші за-
хідні сусіди не бачили в Україні
потенціалу, то гостя такого рангу
вітчизняні аграрії не дочекалися
б.  Маріан Юречка (до речі, син
фермера і скотар з неабияким до-
свідом) у вступному слові заува-
жив, що він мав плідну розмову з

віце-прем’єр-міністром з питань
європейської та євроатлантичної
інтеграції Іванною Климпуш-
Цинцадзе. Із джерел у вітчизня-
ному уряді відомо, що
сторони обговорили спів-
працю наших країн у галузі
сільського господарства. 4

Кодекс парламентської
етики, який розробляють,
має спонукати народних
обранців поводитися
достойно

16%
становило на 1 лютого 2017 року
скорочення кількості безробітних
порівняно з торішнім аналогічним

періодом
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оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

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

Глобинський районний суд Полтавської області ви-
кликає у судове засідання, яке відбудеться 15 березня 
2017 року о 08.30 годині в приміщенні Глобинського ра-
йонного суду Полтавської області за адресою: Полтав-
ська область, м. Глобино, вул. Центральна, 183/23, Небо-
сенка Євгенія Юрійовича (останнє відоме місце реєстра-
ції: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Васьківка, вул. 
Пролетарська, буд. 7) як відповідача по цивільній справі  
№ 527/2591/16-ц за позовом ПАТ  «Акцент-Банк» до Не-
босенка Євгенія Юрійовича про стягнення заборгованості.

Суддя Марущак Р. М.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваному Білозьорову Олександру Юрійовичу, 08.04.1980 р.н., який зареє-

стрований за адресою: Донецька область, м. Димитров, м-н Східний, буд. 6, кв. 11, 
на підставі ст.ст. 133, 135, 136, КПК України, вам необхідно з’явитися 25 лютого 2017 
року, 27 лютого 2017 року та 28 лютого 2017 року в період часу з 09 год. 00 хв. по 
15 год. 00 хв. до каб. № 306 слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій об-
ласті, до слідчого Петрова Олександра Сергійовича за адресою: Донецька область,  
м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд. 33, для отримання повідомлення про 
підозри, ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, а також вручен-
ня обвинувального акту та реєстру матеріалів при здійсненні спеціального досудо-
вого розслідування у кримінальному провадженні № 22016050000000112, за ч. 1 ст. 
258-3 КК України, в якості підозрюваного. У разі неприбуття на виклик або ухилення 
від явки на виклик настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Рассадніков Василь Якович, 07.08.1945 року народження, зареєстрова-
ний за адресою: Донецька область, м. Донецьк, пр-т Ілліча, 42, кв. 188, на підставі ст.ст. 
297-5, 133, 135 КПК України, вам необхідно з’явитися 25 лютого 2017 року, 27 люто-
го 2017 року та 28 лютого 2017 року, в період часу з 09 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. 
до каб. 306 СВ УСБУ в Донецькій області, до слідчого Легкого Павла Геннадійовича за 
адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд. 33, для отри-
мання повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, ознайомлення з матеріа-
лами кримінального провадження, отримання обвинувального акту та реєстру матеріа-
лів при здійсненні спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№12015050000000937 за ч. 1 ст. 258-3 КК України. У разі неприбуття на виклик або ухи-
лення від явки на виклик настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Кузьменко Семен Олександрович, 28.07.1985 року народження, зареєстрований за адресою: Донецька область,  
м. Дебальцеве, вул. Київська, буд. 5, на підставі ст. ст.297-5, 133, 135 КПК України, вам необхідно з’явитися 25 лютого 2017 року, 27 лютого 
2017 року та 28 лютого 2017 року, в період часу з 09 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. до каб. 306 СВ Управління СБ України в Донецькій області, до 
слідчого Заїки Вадима Васильовича, за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул.  А.  Нільсена, буд.  33, для отримання повідомлен-
ня про зміну раніше повідомленої підозри, ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, отримання обвинувального акту 
та реєстру матеріалів при здійсненні спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22016050000000129 за  
ч. 1 ст. 258-3 КК України. У разі неприбуття на виклик або ухилення від явки на виклик настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК 
України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Скороходов Валерій Володимирович, 22.05.1976 року народження, зареєстрований за адресою: Донецька область, 
м. Макіївка, мкр-н Зелений, буд. 7, кв. 151, на підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК України, вам необхідно з’явитися 25 лютого 2017 ро-
ку, 27 лютого 2017 року та 28 лютого 2017 року, в період часу з 09 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. до каб. 306 СВ Управління СБ України 
в Донецькій області, до слідчого Заїки Вадима Васильовича, за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. А. Нільсена, буд. 33, для 
отримання повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, отриман-
ня обвинувального акту та реєстру матеріалів при здійсненні спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№12015050000000933 за ч. 1 ст. 258-3 КК України. У разі неприбуття на виклик або ухилення від явки на виклик настають наслідки, передбачені  
ст. 139 КПК України.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 8 лютого 2017 р. № 65 

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 8 лютого 2017 р. № 65

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 
за програмою «Електронне урядування та Національна програма інформати-
зації», затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 
2012 р. № 236 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 23, ст. 881; 2013 р., № 31, 
ст. 1082; 2015 р., № 64, ст. 2128; 2016 р., № 97, ст. 3144):

1) пункт 3 викласти в такій редакції:
«3. Бюджетні кошти спрямовуються на:
модернізацію, адміністрування та забезпечення функціонування системи 

електронної взаємодії органів виконавчої влади;
створення, адміністрування та забезпечення функціонування системи елек-

тронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів;
створення, адміністрування та забезпечення функціонування єдиного дер-

жавного веб-порталу відкритих даних;
адміністрування та забезпечення функціонування національного реєстру 

електронних інформаційних ресурсів;
створення єдиного веб-порталу електронного урядування;
створення інтегрованої системи електронної ідентифікації;
розроблення нормативно-технічної документації щодо впровадження єди-

ного формату електронного документа;
розроблення нормативно-технічної документації щодо формування і вико-

ристання національних електронних інформаційних ресурсів, формування та 
виконання проектів і завдань інформатизації, електронного урядування;

Національну програму інформатизації.»;
2) у пункті 4: 
абзац перший викласти в такій редакції:
«4. Головним розпорядником бюджетних коштів є Господарсько-фінансо-

вий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України, розпорядником ниж-
чого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми — Державне 
агентство з питань електронного урядування.»;

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:
«Одержувачем бюджетних коштів, які спрямовуються на: модернізацію, ад-

міністрування та забезпечення функціонування системи електронної взаємодії 
органів виконавчої влади; створення, адміністрування та забезпечення функ-
ціонування системи електронної взаємодії державних електронних інформа-
ційних ресурсів; створення, адміністрування та забезпечення функціонування 
єдиного державного веб-порталу відкритих даних; адміністрування та забезпе-
чення функціонування національного реєстру електронних інформаційних ре-
сурсів, є відповідно до Положення про систему електронної взаємодії органів 
виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
18 липня 2012 р. № 670  (Офіційний вісник України, 2012 р., № 56, ст. 2249), 
Положення про електронну взаємодію державних електронних інформаційних 
ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 
2016 р. № 606 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 73,  ст. 2455), Положення 
про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 
835 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 85, ст. 2850), Положення про Націо-
нальний реєстр електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2004 р. № 326 (Офіційний вісник 
України, 2004 р., № 11, ст. 665), адміністратор зазначених систем — державне 
підприємство «Державний центр інформаційних ресурсів України».».

У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім 
і четвертим;

3) абзац третій пункту 5 викласти в такій редакції:
«За результатами проведення процедури закупівлі відповідальний викона-

вець бюджетної програми та одержувач бюджетних коштів відповідно до пунк-
ту 4 цього Порядку укладають з переможцем процедури закупівлі договір про 
закупівлю товарів, робіт і послуг з урахуванням вимог, визначених статтею 36 
Закону України «Про публічні закупівлі». Умови такого договору повинні пе-
редбачати, зокрема: »;

4) абзац шостий пункту 6 викласти в такій редакції:
«Головний розпорядник бюджетних коштів, відповідальний виконавець 

бюджетної програми і одержувач бюджетних коштів забезпечують цільове та 
ефективне використання бюджетних коштів. ».

2. Абзац перший пункту 7 Положення про електронну взаємодію державних 
електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 (Офіційний вісник України, 2016 р., 
№ 73, ст. 2455), викласти в такій редакції:

«7. Адміністратором системи є державне підприємство, яке належить до 
сфери управління Державного агентства з питань електронного урядування 
(далі — адміністратор системи).».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 14 лютого 2017 р. № 78 
Київ

Про внесення змін до переліку суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності, яким 

надаються повноваження на експорт товарів 
військового призначення власного виробництва 
та імпорт товарів військового призначення для 

використання їх у власному виробництві
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміни до переліку суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, яким 

надаються повноваження на експорт товарів військового призначення власно-
го виробництва та імпорт товарів військового призначення для використання їх 
у власному виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 26 вересня 2005 р. № 984 «Про порядок поставок продукції в рамках Угоди 
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про виробни-
чу і науково-технічну кооперацію підприємств і організацій оборонних галузей 
промисловості» (Офіційний вісник України, 2005 р., № 39, ст. 2485; 2007 р., № 
78, ст. 2896; 2012 р., № 5, ст. 175; 2013 р., № 31, ст. 1092, № 97, ст. 3579; 2014 
р., № 18, ст. 547; 2015 р., № 96, ст. 3300), доповнивши розділ «Суб’єкти, яким 
надаються повноваження на імпорт» такими позиціями:
«33936538 ТОВ «Радіонікс», м. Київ
14311175 Державне підприємство «ЖМЗ «Візар», 

м. Вишневе, Київська область
14307831 Державне підприємство «Красилівський 

агрегатний завод», м. Красилів, Хмель-
ницька область».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 14 лютого 2017 р. № 80 

Київ

Про затвердження Порядку відшкодування 
вартості витрат на утримання засуджених  

в установах виконання покарань
Відповідно до статей 601, 121 і 122 Кримінально-виконавчого кодексу України, 

статті 481 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страху-
вання» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок відшкодування вартості витрат на утримання засу-
джених в установах виконання покарань, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів 
України згідно з переліком, що додається.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України  
від 14 лютого 2017 р. № 80

ПОРЯДОК 
відшкодування вартості витрат на утримання засуджених в установах 

виконання покарань
1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування витрат, пов’язаних з утри-

манням засуджених до обмеження або позбавлення волі на певний строк (далі 
— засуджені) в установах виконання покарань.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Кримі-
нально-виконавчому кодексі України, Законі України «Про житлово-комуналь-
ні послуги» та інших нормативно-правових актах.

3. Утримання засуджених в установах виконання покарань полягає у ство-
ренні належних матеріально-побутових умов під час відбування покарання, ви-
значених Кримінально-виконавчим кодексом України та іншими нормативно-
правовими актами.

4. Засуджені відшкодовують вартість свого утримання в установах виконан-
ня покарань, крім випадків, передбачених Кримінально-виконавчим кодексом 
України.

5. Відшкодування засудженими вартості витрат на їх утримання за звітний 
місяць здійснюється із заробітку, пенсій та іншого доходу, що нараховані засу-
дженим у місяці, що настає за звітним.

6. Утримання засуджених в установах виконання покарань включає в себе 
надання житлово-комунальних та побутових послуг.

До житлово-комунальних послуг, що надаються засудженим, належать:
комунальні послуги (централізоване постачання холодної води, централізо-

ване постачання гарячої води, водовідведення (з використанням внутрішньо-
будинкових систем), газо- та електропостачання, централізоване опалення, а 
також вивезення побутових відходів тощо);

послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (приби-
рання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, санітар-
но-технічне обслуговування, обслуговування внутрішньобудинкових мереж, 
освітлення місць загального користування, поточний ремонт, вивезення побу-
тових відходів тощо).

До побутових послуг, що можуть надаватися засудженим, належать послуги:
з ремонту взуття;
з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;
з ремонту, реставрації та поновлення меблів;

з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- та відеоапаратури;
з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;
з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;
лазень;
з дрібного ремонту, прасування білизни та одягу;
перукарень.
Побутові послуги, що можуть надаватися засудженим, визначаються галу-

зевим класифікатором «Класифікація послуг і продукції у сфері побутового 
обслуговування» (ГК 201-01-2001).

7. Вартість витрат на утримання засуджених в установах виконання пока-
рань, яка відшкодовується із нарахованого їм заробітку, пенсій та іншого до-
ходу, розраховується за видами наданих послуг, які безпосередньо пов’язані 
із забезпеченням створення належних матеріально-побутових умов під час від-
бування покарання.

Методика розрахунку розмірів відшкодування вартості витрат на утримання 
засуджених в установах виконання покарань затверджується Мін’юстом.

8. Кошти, які установа виконання покарань отримує від відшкодування за-
судженими вартості витрат на їх утримання, зараховуються до спеціального 
фонду державного бюджету та використовуються в порядку, встановленому 
законодавством.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України  

від 14 лютого 2017 р. № 80
ПЕРЕЛІК 

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1992 р. № 78  «Про 

зміни порядку відрахувань із заробітної плати засуджених, що утримуються в 
установах Державної пенітенціарної служби».

2. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 1999 р. № 
1988 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (Офі-
ційний вісник України, 1999 р., № 43, ст. 2154).

3. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, за-
тверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 р. № 1290 
(Офіційний вісник України, 2009 р., № 93, ст. 3176).

4. Пункт 1 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затвер-
джених постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 р. № 1109 
(Офіційний вісник України, 2011 р., № 84, ст. 3078).

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 8 лютого 2017 р. № 102-р 
Київ

Про виділення коштів для відшкодування 
витрат, пов’язаних з похованням Голови 

Державної інспекції ядерного регулювання 
Божка С. Г.

1. Виділити Державній інспекції ядерного регулювання 105 тис. гривень,  
у тому числі для:

1) відшкодування витрат, пов’язаних з:
похованням Голови Державної інспекції ядерного регулювання Божка С. Г.,  

— 30  тис. гривень;
спорудженням Київською міськдержадміністрацією на могилі Божка С. Г. 

надгробка, — 40 тис. гривень;
2) виплати одноразової допомоги вдові Божка С. Г. — Костюченко Олені Во-

лодимирівні — 35  тис. гривень.
Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів ре-

зервного фонду державного бюджету.
2. Державній інспекції ядерного регулювання:
затвердити у триденний строк за погодженням з Міністерством економічно-

го розвитку і торгівлі та Міністерством фінансів перелік витрат, передбачених у 
пункті 1 цього розпорядження;

подати до 1 березня 2017 р. Міністерству економічного розвитку і торгівлі, 
Міністерству фінансів та Державній казначейській службі звіт про використан-
ня коштів, виділених згідно з цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 8 лютого 2017 р. № 93-р 
Київ

Про подання на ратифікацію Верховною 
Радою України Угоди (у формі обміну 

нотами) між Кабінетом Міністрів України  
та Урядом Республіки Словенія  

про здійснення оплачуваних видів діяльності 
членами сімей співробітників дипломатичних 

представництв, консульських установ та 
представництв при міжнародних організаціях

Подати на ратифікацію Верховною Радою України Угоду (у формі обмі-
ну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Слове-
нія про здійснення оплачуваних видів діяльності членами сімей співробіт-
ників дипломатичних представництв, консульських установ та представ-
ництв при міжнародних організаціях, вчинену 3 листопада 2016 р. у м. Ки-
єві та 8 листопада 2016 р. у м. Любляні.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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оголошення

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

Державне Підприємство «Науково-
Технічний Комплекс «ІМПУЛЬС», 

ідентифікаційний код 14307765, місцезнаходження: 
02121, м. Київ, вул. Горлівська, 226/228, оголошує кон-
курс по відбору оцінювачів та організаторів аукціону на 
наступних умовах.

Вимоги до оцінювачів:
- бути юридичною особою або фізичною особою-під-

приємцем, зареєстрованою у встановленому законом 
порядку;

- наявність сертифіката оцінювача;
- досвід оціночної діяльності не менше трьох років;
- відкриті напрями діяльності 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 

2.1, 2.2;
- наявність технічних, організаційних і фінансових 

можливостей здійснення оцінки майна та майнових прав 
в м. Києві.

Перелік документів, які претендент повинен надати 
для участі в конкурсі:

1. Заява про участь у конкурсі, в якій зазначається по-
вне найменування; код ЄДРПОУ; місцезнаходження; но-
мер телефону та інші засоби зв’язку; інформацію про до-
свід здійснення оціночної діяльності, інформацію на під-
твердження наявності технічних, організаційних і фінан-
сових можливостей здійснення оцінки майна та майно-
вих прав у м. Києві.

2. Засвідчені в установленому порядку копії установ-
чих документів (статут, виписка).

3. Виклад цінових пропозицій та/або цінової політики 
щодо різних видів об’єктів оцінки (нерухомість, машини, 
майнові права, земельна ділянка тощо).

4. Проект договору без зазначення об’єкта оцінки та 
ціни.

Вимоги до організаторів аукціонів:
- бути юридичною особою, зареєстрованою у встанов-

леному законом порядку;
- досвід діяльності по організації торгів не менше 

трьох років;
- наявність технічних, організаційних і фінансових 

можливостей організації торгів у м. Києві.
Перелік документів, які претендент повинен надати 

для участі в конкурсі:
1. Заява про участь у конкурсі, в якій зазначається по-

вне найменування; код ЄДРПОУ; місцезнаходження; но-
мер телефону та інші засоби зв’язку; інформацію про до-
свід організації аукціонів, інформацію на підтвердження 
наявності технічних, організаційних і фінансових можли-
востей організації торгів у м. Києві.

2. Засвідчені в установленому порядку копії установ-
чих документів (статут, виписка).

3. Виклад цінових пропозиції та/або цінової політики 
щодо винагороди організатора аукціону.

4. Проект договору без зазначення об’єкта продажу 
та ціни.

Строк прийняття від кандидатур заяв та документів – 
десять робочих днів після оприлюднення цього оголо-
шення (включно).

Додаткова інформація за тел.: (044) 3640045.

До уваги товариства з обмеженою 
відповідальністю «ІНВЕСТКОМП-
ЛЕКС ГРУП» (іден. код 33885756), власника 9/25 
об’єкта незавершеного будівництва, що розташований за адре-
сою: вул. Коржівська, 82-Б, м. Ромни, Сумська обл.

15.10.2016 Міжрегіональний центр швидкого реагування 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій набув пра-
во оперативного управління 16/25 об’єкта незавершеного бу-
дівництва по вул. Коржівська, 82-Б, м. Ромни, Сумська обл.

МЦШР ДСНС України має намір добудувати даний будинок 
для забезпечення житлом особового складу центру.

У зв’язку з цим та керуючись ст. ст. 319, 322, 358 Цивіль-
ного кодексу України для здійснення права спільної часткової 
власності щодо:

-оформлення права користування земельною ділянкою під 
об’єктом незавершеного будівництва;

-охорони об’єкта незавершеного будівництва;
-вчинення подальших дій щодо спільного майна.
Для проведення переговорів щодо порушених питань 

МЦШР ДСНС України просить керівника (засновників) ТОВ «ІН-
ВЕСТКОМПЛЕКС ГРУП» звернутися (особисто чи уповноваже-
ним Вами особам, письмово (поштою, факсом, на E-mail) чи у 
телефонному режимі) за нижче наведеними адресами та нада-
ти свої контактні дані:

вул. Маяковського, 64, м. Ромни, Сумська обл, 42001, т. 
(05448)71050, факс (05448)71740, моб. т. 0968250280, E-mail: 
sarz.romny@mns.gov.ua,  pavlenkot.v@ukr.net.

Міжрегіональний центр швидкого реагування 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів – прав вимоги за кредитами фізичних осіб 

ПАТ «БАНК ФОРУМ» на електронному торговельному майданчику «Public Bid», оператор ТОВ «ІТ-Контракт», яке у своїй 
діяльності використовує створену Громадською організацією «ТРАСПЕРЕНСІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА» електронну торгову систему Про-

зорро. Продажі
Номери лотів: Q3923078573b3920, Q3923078573b3921, Q3923078573b3922
Коротка назва лота/номер кредитного договору: Права вимоги за кредитними договорами, укладеними за фізичними особами та договорами ви-

конання зобов’язань
Місце проведення аукціону: http://torgi.fg.gov.ua:80/prozorrosale
Дата проведення аукціону: 07 березня  2017 року        
Час проведення аукціону: Точний час проведення аукціону щодо кожного лота надається організатором торгів, який у сво-

їй діяльності використовує створену Громадською організацією «ТРАСПЕРЕНСІ ІНТЕРНЕШНЛ 
УКРАЇНА» Електронну торгову систему, впродовж дня оприлюднення аукціону на сайтах орга-
нізаторів

Детальна інформація по лоту http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/52-forum/

Старобільський районний суд Луганської області викли-
кає:

Сауляка Дмитра Євстафійовича, проживаючого за адре-
сою: вул. Поштова, 38, с. Щотове, м. Антрацит, Луганської 
області, як відповідача у судове засідання по цивільній спра-
ві № 2/431/88/17р., за позовом Сауляк О.В. про надання до-
зволу на тимчасові неодноразові поїздки за кордон без зго-
ди та супроводу батька, яке відбудеться 24 лютого 2017 р. о 
14 год. 30 хв., в приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-«а».

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

Суддя Форощук О. В.

Марківський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідача Слєпову Віру Михайлівну у судо-
ве засідання для розгляду цивільної справи за позо-
вом Дуліна Дениса Івановича до Слєпової Віри Ми-
хайлівни про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться в приміщен-
ні Марківського районного суду Луганської області 
24.02.2017 р. о 14.00 год. за адресою: смт Марківка, 
пл. Соборна, буд. 31 Луганської області.

У разі неявки в судове засідання суд розглядати-
ме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

Суддя  А.П.Чернік

В провадженні Київського районного суду м. Оде-
си знаходиться цивільна справа за позовною заявою 
Кішлян Наталії Вячеславівни до Стась Тараса Юрійо-
вича, третя особа служба у справах дітей Одеської 
міської ради про надання дозволу на виїзд дитини за 
кордон без згоди батька, у зв’язку з чим повідомля-
ємо відповідача Стась Тараса Юрійовича про те, що 
судове засідання відбудеться 24 лютого 2017 року о 
12 год. 00 хв. у приміщенні Київського районного су-
ду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 
3»б», каб. 215.

Суддя О. М. Куриленко

Офіційне повідомлення ПАТ «Укртелеком»
З 01.03.2017 ПАТ «Укртелеком» переводить юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадські формування на єдині міжнародні тарифи за 
користування послугою цифрової телефонії.

Детальна інформація – на офіційному сайті ПАТ «Укртелеком»  
www.ukrtelecom.ua та за телефоном Контакт-центру 0-800-506-801 (дзвінки 
безкоштовні). 

Цивільна справа № 243/10283/16-ц за позовом ПАТ «Акцент-Банк» до Барано-
вої Ганни Вадимівни про стягнення заборгованості за кредитним договором. Остан-
нє відоме зареєстроване місце проживання відповідача Баранової Ганни Вадимів-
ни: Донецька обл., Слов’янський р-н, м. Миколаївка, пров. Колхозний, буд. 8А. Від-
повідач викликається до суду на 02 березня 2017 року на 09 год. 05 хв. для учас-
ті у судовому засіданні.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття в судове засідання, відповідач повинен повідомити суд про при-
чини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутністю.

Суддя О. В. Ільяшевич

ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» 
(ідентифікаційний код 33305163, 
місцезнаходження: 01032, м. Київ, 
бул. Т. Шевченка, 35, тел.: (044) 585 
44 26) повідомляє, що згідно з рішен-
ням Виконавчої дирекції ФГВФО від 
09.02.2017 р. № 460, з 09.03.2017 р. 
розпочинається безпосередній про-
даж майна банку.

Свідоцтво про право 

на спадщину  

за законом 

від 30.08.2016 року 

за реєстровим  

№ 10-448 

вважати втраченим.
Суворовський районний суд м. Одеси викликає в судове засідання як від-

повідача Гаісі Лайс Ахмад, остання відома адреса реєстрації: Одеська об-
ласть, Болградський район, с. Червоноармійське, вул. Леніна, 51, на даний 
час зареєстрованим по м. Одесі та Одеській області не значиться, по цивіль-
ній справі № 523/18778/16-ц за позовом Волонтир Корнелії Михайлівни до 
Гаісі Лайс Ахмад про стягнення неустойки за прострочення сплати аліментів.

Судовий розгляд справи відбудеться 16 березня 2017 року о 12.00 годині, 
в приміщенні Суворовського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, 
вул. Чорноморського козацтва, буд. 68, зал судових засідань № 16.

До зазначеної дати пропонуємо відповідачу надати письмові заперечен-
ня проти вимог позову та докази на їх підтвердження. В разі неявки в судо-
ве засідання справа буде розглянута за відсутності відповідача, на підста-
ві наявних доказів.

Суддя Бузовський В. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Зубенку Денису Сергійовичу, 28.06.1988 р.н.,  відповід-
но до вимог ст.ст. 42, 133, 135 та 297-5 КПК України, необхідно з’явитися 
24 лютого 2017 року о 10 год. 00 хв. до каб. № 17 слідчого відділу Управ-
ління СБ України в Полтавській області за адресою:  м. Полтава, вул. Жов-
тнева, 40 (т. 0532-51-18-17), до старшого слідчого в ОВС Димаря Ю.С. для 
проведення слідчих (процесуальних) дій (повідомлення про завершен-
ня досудового розслідування та відкриття матеріалів досудового розсліду-
вання) як підозрюваному за Вашою участю у кримінальному провадженні 
№22014170000000052 від 05.10.2014 за ч.1 ст.258-3 КК України.

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу
УСБУ в Полтавській області Ю.С. Димарь

ч. 7 ст. 42 КПК України
7. Підозрюваний, обвинувачений зобов’язаний:
1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в 

разі неможливості прибути за викликом у призначений строк - заздалегідь 
повідомити про це зазначених осіб.

ст. 138 КПК України 
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 рі-

шення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха 

або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслі-

док відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку 

з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити 
цей заклад;

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або сер-
йозна загроза їхньому життю;

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

виклик.
ст. 139 КПК України 

Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний від-

повідач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється проваджен-
ня, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, 
наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлен-
ня з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не пові-
домив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стяг-
нення у розмірі:

від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб - у 
випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора;

від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб - у ви-
падку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюва-
ного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, 
встановлену законом.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик 
слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як 
два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержав-
ний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального 
досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОЇ 

для проведення слідчих дій у кримінальному провадженні

Підозрювана Лаєвська Інна Валеріївна, 07.04.1973 року народження, зареєстро-

вана за адресою: Донецька обл., м. Гірник, вул. Свердлова, буд. №58, на підста-

ві ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 24 лютого 2017 

року, 25 лютого 2017 року та 27 лютого 2017 року до каб. 306 слідчого відді-

лу УСБУ в Донецькій області, до слідчого Дейнеги Дениса Ігоровича, за адре-

сою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Георгіївська, буд. №77, для проведен-

ня слідчих та процесуальних дій за Вашою участю у кримінальному провадженні 

№22017050000000077, зареєстрованого у ЄРДР 06.02.2017 за фактом вчинення 

злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Плотниць-
кого Ігоря Венедиктовича, 24.06.1964 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: м. Луганськ, вул. Шевченка, 4, кв. 69) у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 258, ч. 3 ст. 332 КК України в судове засідан-
ня, яке відбудеться 24 лютого 2017 року о 12 год. 00 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
зал № 5, каб. 28, під головуванням судді Павленко О.О.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя О. О. Павленко

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Лиман, 
вул. Незалежності, 13) розглядається цивільна справа № 236/349/17 за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний 
Банк», заінтересована особа: Олексієнко Ірина Михайлівна, про відновлення 
втраченого судового провадження по цивільній справі № 261/1310/14-ц за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Перший Український Міжнарод-
ний Банк» до Олексієнко Ірини Михайлівни про стягнення заборгованості за 
кредитним договором.

Заінтересована особа Олексієнко Ірина Михайлівна викликається до каб. 
№ 20 суду на 24 лютого 2017 року на 09 годину 00 хвилин для участі у роз-
гляді справи по суті.

Заінтересованій особі пропонується надати свої заперечення щодо заяви 
та надати докази. У разі неявки заінтересованої особи, справа буде розгляну-
та без її участі за наявними доказами.

Суддя Біланова Н.В.

Макарівський районний суд Київської області викликає за адресою: 
смт Макарів, вул. Димитрія Ростовського, б.35, на 24.02.2017 року на 
08:30 годину відповідачів Колонщинську сільську раду Макарівського 
району Київської області, Гуту Андрія Івановича, Бабіча Олександра Ва-
сильовича, Децика Антона Миколайовича, Децик Наталію Олександрів-
ну, Борсук Галину Павлівну по цивільній справі №370/1094/16-ц за по-
зовом Фіалкової Олени Юріївни до Колонщинської сільської ради Ма-
карівського району Київської області, Гути Андрія Івановича, Бабіча 
Олександра Васильовича, Децика Антона Миколайовича, Децик Ната-
лії Олександрівни, Борсук Галини Павлівни про витребування земель-
них ділянок з чужого незаконного володіння.

У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута за відсут-
ності вказаних осіб.

Суддя Н.Б.Мазка
Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.50-річчя Перемо-

ги, 34, повідомляє відповідача Волкову Олену Михайлівну, що по справі № 426/7994/16-ц за позовом Луганського обласного бу-
динку дитини № 2 до Волкової О. М. про позбавлення батьківських прав, третя особа: служба у справах дітей Сєвєродонецької місь-
кої ради, 17.01.2017 року винесено заочне рішення, яким її  позбавлено батьківських прав відносно малолітнього сина Волкова Ми-
кити Євгеновича, 20.12.2012 р. н. Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповіда-
ча. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії (опублікування цьо-
го оголошення).

Суддя В.О.Половинка

Інформація для абонентів ПрАТ «Фарлеп-Інвест» (код ЄДРПОУ - 19199961) 
Повідомляємо, що з 1 березня 2017 року змінюються деякі тарифи на послугу Телефонія для існую-

чих абонентів – фізичних осіб та на послугу Інтернет для існуючих абонентів – фізичних і юридичних осіб.
Детальна інформація - за телефоном (044) 507 00 00 або 177 (з телефонних ліній Vega). Перелік тариф-

них планів з новою тарифікацією - на сайті www.vegatele.com

ОГОЛОШЕННЯ
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «ДЕЛЬТА БАНК»:

ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН»
Номер лота: № Q3900832126b1012

Короткий опис активів (майна) в лоті: Права вимоги за кредитним договором.

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /електро-
нного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 24 березня 2017 р.

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/9538-24032017-241

ТОВ «ЗАКУПІВЛІ ЮА»

Номер лота: № Q4038192926b2612

Короткий опис активів (майна) в лоті: Права вимоги за кредитним договором.

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /електро-
нного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 24 березня 2017 р.

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/9544-24032017-242

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до 
Грамм Геннадія Федоровича про стягнення боргу за кредит-
ним договором.

Відповідач по справі Грамм Геннадій Федорович (відо-
мості про місце реєстрації відсутні) викликається на 02 бе-
резня 2017 року на 09 годину 30 хвилин до суду, кабінет  
№ 315, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Радченко Л. А.



21 лютого 2017 року, вівторок, № 33  www.ukurier.gov.ua 11

оголошення

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

Шановні абоненти ТОВ «Інтертелеком»!
Повідомляємо Вас, що з 01.03.2017 р. буде проведена заміна тарифних планів для абонентів:

Тарифний план

3G Безліміт регіональний
/ 3G Безліміт регіональний +

Супер 3G Безліміт регіональний /
Супер 3G Безліміт регіональний +/
Супер 3G Безліміт регіональний IT

Щомісячна абонентська плата (грн) 139 229
Безкоштовний обсяг передплачених МБ  
(при перебуванні на БС в зоні дії регіональних ТП) 1 500 МБ/на день Безліміт 

Вартість 1 МБ понад пакетного трафіку  
(при знахожденні на БС в зоні дії регіональних ТП)

Необмежено 
на швидкості  до 128 кбіт/с Безліміт 

Вартість 1 МБ понад пакетного трафіку  
(при знахожденні на БС в зоні дії регіональних ТП)

Необмежено 
на швидкості  до 128 кбіт/с

Необмежено 
на швидкості  до 128 кбіт/с

Вартість послуги Турбо швидкість 0 0

Тарифний план Супер 3G Безліміт, Супер 3G Безліміт IT
Щомісячна абонентська плата (грн) 349
Безкоштовний обсяг передплачених МБ (щомісячно) Безліміт 
Вартість послуги Турбо швидкість 0

Тарифний план Безлімітний мега день
Щоденна абонентська плата (грн) 6 грн/день
Безкоштовний обсяг передплачених МБ (щоденно) 1200 МБ/на день 

Вартість понадпакета Необмежено 
на швидкості  до 128 кбіт/с

Вартість послуги Турбо швидкість 0

Тарифний план (без діючої ДУ) Дата підключення Розмір бонусних коштів, що нараховуються, грн
Березень 2017

Супер 3G Безліміт, Супер 3G Безліміт IT,
3G Безліміт регіональний, 3G Безліміт регіональний+

01.02.17-28.02.17 19

Супер 3G Безліміт регіональний, 
Супер 3G Безліміт регіональныий+

01.02.17-28.02.17 30

Тарифний план (з діючою ДУ) Розмір бонусних коштів, що нараховуються  
щомісячно до закінчення терміну ДУ, грн

Супер 3G Безліміт,3G Безліміт регіональний, 3G Безліміт регіональний+ 19
Супер 3G Безліміт регіональний, Супер 3G Безліміт регіональний+ 30
Супер 3G планшет 40
Супер 3G планшет 70 10

Тарифний план Вартість до підвищення, грн Вартість після підвищення, грн
WiFi Регіональний №1 Домашній інтернет 1 Мбіт/с 99 119
WiFi Регіональний №1 Домашній інтернет 2 Мбіт/с 149 169
WiFi Регіональний №1 Домашній інтернет 3 Мбіт/с 199 229
WiFi Регіональний №1 Домашній інтернет 5 Мбіт/с 249 279
WiFi Регіональний №1 Домашній інтернет 1 Мбіт/с 79 99
WiFi Регіональний №1 Домашній інтернет 2 Мбіт/с 129 149
WiFi Регіональний №1 Домашній інтернет 3 Мбіт/с 179 209
WiFi Регіональний №1 Домашній інтернет 5 Мбіт/с 219 249
WiFi Регіональний №1 Домашній інтернет 1 Мбіт/с 59 79
WiFi Регіональний №1 Домашній інтернет 2 Мбіт/с 99 119
WiFi Регіональний №1 Домашній інтернет 3 Мбіт/с 139 169
WiFi Регіональний №1 Домашній інтернет 5 Мбіт/с 179 209

Для абонентів, які підключилися в період з 01.02.17 по 28.02.17 (включно), здійснювати нарахування бонусних коштів згідно наступної таблиці:

ТП (дата підключення 01.02.2017 - 28.02.2017) Розмір одноразового нарахування бонусу на березень 2017, грн
WiFi Регіональний №1 Домашній інтернет 1 Мбіт/с 20
WiFi Регіональний №1 Домашній інтернет 2 Мбіт/с 20
WiFi Регіональний №1 Домашній інтернет 3 Мбіт/с 30
WiFi Регіональний №1 Домашній інтернет 5 Мбіт/с 30
WiFi Регіональний №1 Домашній інтернет 1 Мбіт/с 20
WiFi Регіональний №1 Домашній інтернет 2 Мбіт/с 20
WiFi Регіональний №1 Домашній інтернет 3 Мбіт/с 30
WiFi Регіональний №1 Домашній інтернет 5 Мбіт/с 30
WiFi Регіональний №1 Домашній інтернет 1 Мбіт/с 20
WiFi Регіональний №1 Домашній інтернет 2 Мбіт/с 20
WiFi Регіональний №1 Домашній інтернет 3 Мбіт/с 30
WiFi Регіональний №1 Домашній інтернет 5 Мбіт/с 30

Строк дії даного бонусу один календарний місяць. Дата нарахування з 01.03.2017.
Для абонентів з діючим ДУ здійснювати нарахування бонусних коштів згідно наступної таблиці:

ТП (з діючим ДУ) Розмір бонусних коштів, що нараховуються щомісячно до закінчення строку ДУ, грн
WiFi Регіональний №1 Домашній інтернет 1 Мбіт/с 20
WiFi Регіональний №1 Домашній інтернет 2 Мбіт/с 20
WiFi Регіональний №1 Домашній інтернет 3 Мбіт/с 30
WiFi Регіональний №1 Домашній інтернет 5 Мбіт/с 30
WiFi Регіональний №1 Домашній інтернет 1 Мбіт/с 20
WiFi Регіональний №1 Домашній інтернет 2 Мбіт/с 20
WiFi Регіональний №1 Домашній інтернет 3 Мбіт/с 30
WiFi Регіональний №1 Домашній інтернет 5 Мбіт/с 30
WiFi Регіональний №1 Домашній інтернет 1 Мбіт/с 20
WiFi Регіональний №1 Домашній інтернет 2 Мбіт/с 20
WiFi Регіональний №1 Домашній інтернет 3 Мбіт/с 30
WiFi Регіональний №1 Домашній інтернет 5 Мбіт/с 30

Дозволити використовувати бонусні кошти виключно на оплату абонентської плати.

Тарифний план Смартфонище 30 Смартфонище 50 Смартфонище 90 Смартфонище 150 Смартфонище 399
Вартість підключення, грн 49 49 49 49 49

Базові пакетні умови
Щомісячна абонентська плата, грн. 30 30 30 30 30
Пакетні хвилини на місто 600 600 600 600 600
Вартість дзвінків всередині мережі, понадпакета 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01
Вартість дзвінків на місцеві міські номери,  
понадпакета 0,054 0,054 0,054 0,054 0,07

Вартість дзвінків на міські номери  
в межах України і на мобільних операторів 0,6 0,5 0,45 0,45 0,35

Вартість 1 МБ понадпакета 0,10 0,07 0,05 0,05 0,03
Додаткові пакетні умови

Щомісячна абонентська плата, грн. 0 20 60 120 369
Пакетні хвилини всередині мережі та на місцеві  
міські номери безліміт безліміт безліміт безліміт безліміт

Пакетні хвилини на мобільні та міські номери  
в межах України 30 100 200 400 1500

Пакетні МБ 1000 (понадпакет – 
безліміт на швид-

кості до
128 кбіт/с)

3000 (понадпакет – 
безліміт на швид-

кості до
128 кбіт/с)

6000 (понадпакет – 
безліміт на швид-

кості до
128 кбіт/с)

10000 (понадпа-
кет – безліміт на 

швидкості до
128 кбіт/с)

безліміт

Абоненти без діючої ДУ

Тарифний план Дата підключення Кількість бонусних хвилин Період дії бонусних хвилин
Смартфонище 30

01.02.2017-28.02.2017

30

01.03.2017-31.03.2017
Смартфонище 50 100
Смартфонище 90 200
Смартфонище 150 300
Смартфонище 399 500

Абоненти з діючою ДУ

Тарифний план Кількість бонусних хвилин, що нараховуються щомісячно до кінця дії ДУ
Смартфонище 30 30
Смартфонище 50 100
Смартфонище 90 200
Смартфонище 150 300
Смартфонище 399 500

Тарифний план 500 хвилин 600 хвилин Оптимальний Моє місто 2009 Смартфон 30
Базові пакетні умови

Щомісячна абонентська плата, грн. 30 30 35 35 30
Пакетні хвилини на місто і всередині мережі 600 600 600 600 600
Вартість дзвінків всередині мережі, понадпакет 0.02 0.02 0.02 0.02 0,02
Вартість дзвінків на місцеві міські, понадпакет 0.07 0.054 0.054 0.054 0,054
Вартість дзвінків на міські номери в межах області 0.45

0.6
0.32/0.30* 0.28

0,6Вартість дзвінків на міські номери в межах України 0.55 0.40/0.30* 0.37
Вартість дзвінків на мобільних операторів 0.65 0.55/0.50* 0.73
Вартість МБ вхід./вихід. трафіку понадпакета 0.15 0.1 0,09 0,08 0.1

Додаткові пакетні умови
Щомісячна абонентська плата, грн. 5 5 10 10 5
Пакетні хвилини всередині мережі безліміт безліміт безліміт безліміт безліміт
Пакетні хвилини на місцеві міські дзвінки 900 100
Пакетні хвилини на мобільні дзвінки 20
Пакетні МБ 500 500 1000 1000 1000

*- 9.00-18.00 / 18.00-9.00 та вихідні дні

Тарифний план Кількість бонусних хвилин Період дії
500 хвилин 50

01.03.2017-
31.03.2017

600 хвилин 50
Оптимальний 100
Моє місто 2009 100

Тарифний план Розмір бонусу, грн. (нараховується щомісячно, до кінця дії ДУ)
500 хвилин 5
600 хвилин 5
Оптимальний 10
Моє місто 2009 10
Смартфон 30 5

Усі ціни, вказані з урахуванням ПДВ.
Детальні умови тарифних планів вказані на сайті www.intertelecom.ua

Оголошення про проведення додаткового аукціону №220Д з продажу енергоресурсів на базі  
ПрАТ «УМВБ»

24.02.2017 р. об 11-00 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська 
валютна біржа» відбудеться додатковий аукціон №220Д з продажу енергоресурсів, які підлягають 

реалізації згідно постанови КМУ №570 від 16.10.14 р.  
Обсяги нафти сирої та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

Поз. Продавець Видобуток 

Обсяг, що 
міститься  

в одному ло-
ті, тонн

К-сть 
лотів, 
оди-
ниць

Стартова ці-
на за 1 тон-

ну (без ПДВ), 
грн.

Стартова ці-
на за 1 тон-
ну (з ПДВ), 

грн.

Cтартова  
вартість  

одного лота, грн 
(з ПДВ)

Загальний 
обсяг, тонн

Загальна  
вартість, грн.

(з ПДВ)
Умови транспортування

1 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванаф-
тогаз» 2 000 1 10 614,43 12 737,32 25 474 640,00 2 000 25 474.640,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦППН і Г НГВУ «Пол-

таванафтогаз» (Ресурс березня 2017 p.)

2 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванаф-
тогаз» 2 000 1 10 614,43 12 737,32 25 474 640,00 2 000 25 474.640,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦППН і Г НГВУ «Пол-

таванафтогаз» (Ресурс березня 2017 p.)

3 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванаф-
тогаз» 2 400 1 10 614,43 12 737,32 30 569 568,00 2.400 30 569 568,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського 

ГПЗ (Ресурс березня 2017 p.)

4 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканаф-
тогаз» 3 000 1 10 614,43 12 737,32 38 211 960,00 3 000 38 211 960,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського 

ГПЗ (Ресурс березня 2017 p.)

5 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканаф-
тогаз» 3 000 1 10 614,43 12 737,32 38 211 960,00 3 000 38 211 960,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського 

ГПЗ (Ресурс березня 2017 p.)

6 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканаф-
тогаз» 3 000 1 10 614,43 12 737,32 38 211 960,00 3 000 38 211 960,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського 

ГПЗ (Ресурс березня 2017 p.)

7 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканаф-
тогаз» 3 000 1 10 614,43 12 737,32 38 211 960,00 3 000 38 211 960,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського 

ГПЗ (Ресурс березня 2017 p.)

8 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканаф-
тогаз» 3 000 1 10 614,43 12 737,32 38 211 960,00 3 000 38 211 960,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського 

ГПЗ (Ресурс березня 2017 p.)

9 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканаф-
тогаз» 3 000 1 10 614,43 12 737,32 38 211 960,00 3 000 38 211 960,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського 

ГПЗ (Ресурс березня 2017 p.)

10 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканаф-
тогаз» 3 000 1 10 614,43 12 737,32 38 211 960,00 3 000 38 211 960,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського 

ГПЗ (Ресурс березня 2017 p.)

11 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканаф-
тогаз» 3 000 1 10 614,43 12 737,32 38 211 960,00 3 000 38 211 960,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського 

ГПЗ (Ресурс березня 2017 p.)

12 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканаф-
тогаз» 3 000 1 10 614,43 12 737,32 38 211 960,00 3 000 38 211 960,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського 

ГПЗ (Ресурс березня 2017 p.)

13 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканаф-
тогаз» 3 000 1 10 614,43 12 737,32 38 211 960,00 3 000 38 211 960,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського 

ГПЗ (Ресурс березня 2017 p.)

14 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканаф-
тогаз» 3 110 1 10 614,43 12 737,32 39 613 065,20 3 110 39 613.065,20

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського 

ГПЗ (Ресурс березня 2017 p.)

15 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканаф-
тогаз» 3 000 1 10 614,43 12 737,32 38 211 960,00 3 000 38 211 960,00

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

НГВУ «Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

16 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканаф-
тогаз» 3 000 1 10 614,43 12 737,32 38 211 960,00 3 000 38 211 960,00

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

НГВУ «Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

17 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканаф-
тогаз» 3 000 1 10 614,43 12 737,32 38 211 960,00 3 000 38 211 960,00

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

НГВУ «Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

18 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканаф-
тогаз» 3 000 1 10 614,43 12 737,32 38 211 960,00 3 000 38 211 960,00

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

НГВУ «Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

19 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканаф-
тогаз» 3 000 1 10 614,43 12 737,32 38 211 960,00 3 000 38 211 960,00

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

НГВУ «Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

20 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканаф-
тогаз» 3 000 1 10 614,43 12 737,32 38 211 960,00 3 000 38 211 960,00

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

НГВУ «Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

21 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканаф-
тогаз» 3 000 1 10 614,43 12 737,32 38 211 960,00 3 000 38 211 960,00

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

НГВУ «Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

22 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканаф-
тогаз» 3 000 1 10 614,43 12 737,32 38 211 960,00 3 000 38 211 960,00

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

НГВУ «Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

23 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканаф-
тогаз» 1 690 1 10 614,43 12 737,32 21 526 070,80 1 690 21 526 070,80

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

НГВУ «Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

24 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнаф-
тогаз» 3 000 1 10 614,43 12 737,32 38 211 960,00 3 000 38 211 960,00

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

НГВУ «Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

25 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнаф-
тогаз» 3 000 1 10 614,43 12 737,32 38 211 960,00 3 000 38 211 960,00

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

НГВУ «Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

26 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнаф-
тогаз» 3 000 1 10 614,43 12 737,32 38 211 960,00 3 000 38 211 960,00

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

НГВУ «Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

27 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнаф-
тогаз» 3 000 1 10 614,43 12 737,32 38 211 960,00 3 000 38 211 960,00

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

НГВУ «Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

28 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнаф-
тогаз» 2 000 1 10 614,43 12 737,32 25 474 640,00 2 000 25 474 640,00

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

НГВУ «Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

29 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Борислав-
нафтогаз» 3 000 1 10 614,43 12 737,32 38 211 960,00 3 000 38 211 960,00

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

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

(Ресурс березня 2017 p.)

30 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Борислав-
нафтогаз» 3 000 1 10 614,43 12 737,32 38 211 960,00 3 000 38 211 960,00

по трубопроводам: філії МН «Дружба»  
ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ДППН НЗП 
«Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ «Борис-

лавнафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

31 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Борислав-
нафтогаз» 3.560 1 10 614,43 12 737,32 45 344 859,20 3 560 45 344 859,20

по трубопроводам: філії МН «Дружба»  
ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ДППН НЗП 
«Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ «Борис-

лавнафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

32 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанаф-
тогаз» 3 000 1 10 614,43 12 737,32 38 211 960,00 3 000 38 211 960,00

по трубопроводам: філії МН «Дружба»  
ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ 

«Долинанафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

33 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанаф-
тогаз» 3 000 1 10 614,43 12 737,32 38 211 960,00 3 000 38 211 960,00

по трубопроводам: філії МН «Дружба»  
ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ  

«Долинанафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

34 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанаф-
тогаз» 3 000 1 10 614,43 12 737,32 38 211 960,00 3 000 38 211 960,00

по трубопроводам: філії МН «Дружба»  
ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ  

«Долинанафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

35 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанаф-
тогаз» 3 000 1 10 614,43 12 737,32 38 211 960,00 3 000 38 211 960,00

по трубопроводам: філії МН «Дружба»  
ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ  

«Долинанафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

36 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанаф-
тогаз» 3 000 1 10 614,43 12 737,32 38 211 960,00 3 000 38 211 960,00

по трубопроводам: філії МН «Дружба»  
ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ  

«Долинанафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

37 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанаф-
тогаз» 3 340 1 10 614,43 12 737,32 42 542 648,80 3 340 42 542 648,80

по трубопроводам: філії МН «Дружба»  
ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ  

«Долинанафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

38 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Надвірна-
нафтогаз» 3 000 1 10 614,43 12 737,32 38 211 960,00 3 000 38 211 960,00

по трубопроводам: ПАТ «Укрнафта» на ПАТ 
«Нафтохімік Прикарпаття» знах. ТП ДППН 
«Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз» (Ре-

сурс березня 2017 p.)

39 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Надвірна-
нафтогаз» 2 700 1 10 614,43 12 737,32 34 390 764,00 2 700 34 390 764,00

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

«Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

40 ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Полтаванаф-
тогаз»  

Спільна діяльність 
№5/56

100 1 10 614,43 12 737,32 1 273 732,00 100 1 273 732,00

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

НГВУ «Полтаванафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

41

ПАТ «Укрнаф-
та» НГВУ «Черні-
гівнафтогаз» СД 

№35/4

8 250 1 10 614,43 12 737,32 105 082 890,00 8 250 105 082 890,00
По трубопроводу ПАТ «УН» з подальшим 

відвантаженням по залізниці зі ст. Прилуки 
(Ресурс лютого-березня 2017 p.)

42

ПАТ «Укрнаф-
та» НГВУ «Черні-
гівнафтогаз» СД 

№35/4

6 750 1 10 614,43 12 737,32 85 976 910,00 6 750 85 976 910,00
По трубопроводу ПАТ «УН» з подальшим 

відвантаженням по залізниці зі ст. Прилуки 
(Ресурс лютого-березня 2017 p.)

43
ПрАТ «Галс-К Уго-
да про спільну ді-

яльність»
700 1 10 614,43 12 737,32 8 916 124,00 700 8 916 124,00 По трубопроводу ПАТ «УТН»  

(Ресурс березня 2017 p.)

44
ПрАТ «Галс-К Уго-
да про спільну ді-

яльність»
800 1 10 614,43 12 737,32 10 189 856,00 800 10 189 856,00

По трубопроводу ПАТ «УН» з подальшим 
відвантаженням по залізниці зі ст. Прилуки 

(Ресурс березня 2017 p.)

Загальний обсяг, тонн: 129 400
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 1 648 209 208,00

ПАТ «Укрнафта»
ПАТ «Укрнафта» 
НГВУ «Чернігів-

нафтогаз»  
СД №35/4

ПрАТ «Галс-К  
Угода про спільну 

діяльність»

1) Продавець проводить продаж нафти  на умовах EXW-товарний парк НГВУ, ГПЗ.    
2) Транспортування нафти магістральними трубопроводами  ПАТ «Укртранснафта», забезпечує Покупець за окремими до-
говорами укладеними Покупцем з транспортними (транспортно-експедиційними) організаціями.
1. Продавець проводить продаж нафти на умовах франко-резервуар нафтозбірного пункту НГВУ.
2. Оплату за транспортування нафти трубопроводним транспортом здійснює покупець.
3. При транспортуванні нафти залізницею поставку цистерн та оплату за налив нафти в цистерни здійснює покупець.
1. Продавець проводить продаж нафти на умовах франко-резервуар нафтозбірного пункту НГВУ.
2. Оплату за транспортування нафти трубопроводним транспортом здійснює покупець.
3. При транспортуванні нафти залізницею поставку цистерн та оплату за налив нафти в цистерни здійснює покупець.

                                   Обсяги газового конденсату та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

Поз. Продавець Видобуток 

Обсяг, що 
міститься в 
одному ло-

ті, тонн

К-сть 
лотів, 
оди-
ниць

Стартова ці-
на за 1 тон-

ну (без ПДВ), 
грн.

Стартова ці-
на за 1 тон-
ну (з ПДВ), 

грн.

Cтартова вартість 
одного лота, грн 

(з ПДВ)

Загальний 
обсяг, тонн

Загальна вар-
тість, грн.(з 

ПДВ)
Умови транспортування

1 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванаф-
тогаз» 1 200 1 11 424,09 13 708,91 16 450 692,00 1 200 16 450 692,00

по трубопроводу:філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах.ТП ЦППН і Г НГВУ «Полта-

ванафтогаз» (Ресурс березня 2017 p.)

Загальний обсяг, тонн: 1 200
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 16 450 692,00

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

Порядок подання заявок на участь в аукціоні та перелік документів, що додаються до них, розмір гарантійного внеску та порядок його сплати визначено в Регламенті організації та проведення біржо-
вих 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 23.02.2017 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

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

АБ «УКРГАЗБАНК»  
оголошує про проведення аукціону з продажу майна (активів) Банку, а саме:

Лот № 200714 Земельна ділянка заг. пл. 2 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд за адресою Київська область, Васильківський 
район, с. Зозулі (кадастровий номер 3221482803:02:004:0005)

Початкова ціна продажу 2 963 740,63 без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 296 374,06 без 
ПДВ.

Лот № 200717 Земельна ділянка заг. пл. 2 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд за адресою Київська область, Васильківський 
район, с. Зозулі (кадастровий номер 3221482803:02:004:0004)

Початкова ціна продажу 2 963 740,63 без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 296 374,06  без 
ПДВ.

Лот № 200720 Земельна ділянка заг. пл. 2 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд за адресою Київська область, Васильківський 
район, с. Зозулі (кадастровий номер 3221482803:02:004:0003)

Початкова ціна продажу 2 963 740,63 без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 296 374,06  без 
ПДВ.

Лот № 200724 Земельна ділянка заг. пл. 2 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд за адресою Київська область, Васильківський 
район, с. Зозулі (кадастровий номер 3221482803:02:004:0006)

Початкова ціна продажу 2 963 740,63 без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 296 374,06  без 
ПДВ.

Лот № 200729 Земельна ділянка заг. пл. 2 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд за адресою Київська область, Васильківський 
район, с. Зозулі (кадастровий номер 3221482803:02:004:0011)

Початкова ціна продажу 2 963 740,63 без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 296 374,06 без 
ПДВ.

Лот № 200733 Земельна ділянка заг. пл. 2 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд за адресою Київська область, Васильківський 
район, с. Зозулі (кадастровий номер 3221482803:02:004:0010)

Початкова ціна продажу 2 963 740,63 без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 296 374,06 без 
ПДВ.

Лот № 200734 Земельна ділянка заг. пл. 2 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд за адресою Київська область, Васильківський 
район, с. Зозулі (кадастровий номер 3221482803:02:004:0009)

Початкова ціна продажу 2 963 740,63 без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 296 374,06 без 
ПДВ.

Лот № 200748 Земельна ділянка заг. пл. 2 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд за адресою Київська область, Васильківський 
район, с. Зозулі (кадастровий номер 3221482803:02:004:0008)

Початкова ціна продажу 2 963 740,63 без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 296 374,06 без 
ПДВ.

Лот № 200752 Земельна ділянка заг. пл. 2,0543 га для ведення особистого селянського 
господарства за адресою Київська область, Макарівський район, с/рада  Ясногородська 
(кадастровий номер 3222789200:03:016:0286)

Початкова ціна продажу 353 000,00 без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 35 300,00 без 
ПДВ.

Лот № 200754 Земельна ділянка заг. пл. 1,9926 га для ведення особистого селянського 
господарства за адресою Київська область, Макарівський район, с/рада  Ясногородська 
(кадастровий номер 3222789200:00:016:0042) 

Початкова ціна продажу 347 000,00 без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 34 700,00 без 
ПДВ.

Лот № 200758 Земельна ділянка заг. пл. 14,00 га для індивідуального садівництва за 
адресою Київська область, Васильківський район Рославичівська сільська рада (кадастровий 
номер 3221487300:02:001:016) 

Початкова ціна продажу 8 270 000,00 без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 827 000,00 без 
ПДВ.

Лот № 200762 Квартира №16 заг. пл. 76,27 кв м  за адресою м. Суми, вулиця 
Кооперативна, будинок 7

Початкова ціна продажу 908 900,00 без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 90 890,00 без 
ПДВ.

Лот № 200766 Житловий будинок з надвірними будівлями та господарчими спорудами 
91,30 кв м та земельна ділянка для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,031 га (к.н. 6510136300:29:001:0050) 
за адресою м. Херсон, провулок Брюллова, будинок 8 

Початкова ціна продажу 1 747 200,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску 174 720,00 без ПДВ.

Лот №200771 Садовий будинок 196,20 кв м та земельна ділянка для індивідуального 
садівництва 0,055 га (к.н. 5123783500:01:001:1030) за адресою Одеська область, 
Овідіопольський район, с/рада Прилиманська, «Садовод» садовий кооператив, будинок 447

Початкова ціна продажу 1 907 640,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску  190 764,00 без ПДВ.

Лот №200775 Майнові права на житлове приміщення (квартира №1) 116,28 кв м за 
адресою м. Київ, вул.Дніпровська набережна, 1-Б

Початкова ціна продажу 3 396 000,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску  339 600,00 без ПДВ.

Лот №200777 Майнові права на житлове приміщення (квартира №7) 116,28 кв м за 
адресою м. Київ, вул.Дніпровська набережна, 1-Б

Початкова ціна продажу 3 396 000,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску  339 600,00 без ПДВ.

Лот №200778 Майнові права на житлове приміщення (квартира №13) 116,28 кв м за 
адресою м. Київ, вул.Дніпровська набережна, 1-Б

Початкова ціна продажу 3 396 000,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску  339 600,00 без ПДВ.

Лот №200780 Майнові права на житлове приміщення (квартира №17) 86,73 кв м за 
адресою м. Київ, вул.Дніпровська набережна, 1-Б

Початкова ціна продажу 2 533 200,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску  253 320,00 без ПДВ.

Лот №200782 Майнові права на житлове приміщення (квартира №24) 116,28 кв м за 
адресою м. Київ, вул.Дніпровська набережна, 1-Б

Початкова ціна продажу 3 396 000,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску  339 600,00 без ПДВ.

Лот №200788 Майнові права на житлове приміщення (квартира №30) 116,28 кв м за 
адресою м. Київ, вул.Дніпровська набережна, 1-Б

Початкова ціна продажу 3 396 000,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску  339 600,00 без ПДВ.

Лот №200790 Майнові права на житлове приміщення (квартира №30-3) 134,37 кв м за 
адресою м. Київ, вул.Дніпровська набережна, 1-Б

Початкова ціна продажу 3 924 000,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску  392 400,00 без ПДВ.

Лот №200793 Майнові права на житлове приміщення (квартира №31) 119,89 кв м за 
адресою м. Київ, вул.Дніпровська набережна, 1-Б

Початкова ціна продажу 3 501 600,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску  350 160,00 без ПДВ.

Лот №200797 Майнові права на житлове приміщення (квартира №90) 143,60 кв м за 
адресою м. Київ, вул.Дніпровська набережна, 1-Б

Початкова ціна продажу 4 194 000,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску  419 400,00 без ПДВ.

Лот №200799 Майнові права на житлове приміщення  (квартира №95) 84,47 кв м за 
адресою м. Київ, вул.Дніпровська набережна, 1-Б

Початкова ціна продажу 2 467 200,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску  246 720,00 без ПДВ.

Лот №200801 Майнові права на житлове приміщення  (квартира №102) 143,60 кв м за 
адресою м. Київ, вул.Дніпровська набережна, 1-Б

Початкова ціна продажу 4 194 000,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску  419 400,00 без ПДВ.

Лот №200803 Майнові права на житлове приміщення (квартира №128) 79,40 кв м за 
адресою м. Київ, вул.Дніпровська набережна, 1-Б

Початкова ціна продажу 2 318 400,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску  231 840,00 без ПДВ.

Лот №200806 Майнові права на житлове приміщення (квартира №132) 136,80 кв м за 
адресою м. Київ, вул.Дніпровська набережна, 1-Б

Початкова ціна продажу 3 994 800,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску  399 480,00 без ПДВ.

Лот №200807 Майнові права на житлове приміщення (квартира №143) 80,57 кв м за 
адресою м. Київ, вул.Дніпровська набережна, 1-Б

Початкова ціна продажу 2 353 200,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску  235 320,00 без ПДВ.

Лот №200808 Майнові права на нежитлове приміщення (офіс 4) 60,14 кв м за адресою  
м. Київ, вул.Дніпровська набережна, 1-Б

Початкова ціна продажу 1 488 000,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску  148 800,00 без ПДВ.

Лот №200811 Майнові права на нежитлове приміщення (офіс 7) 60,69 кв м за адресою  
м. Київ, вул.Дніпровська набережна, 1-Б

Початкова ціна продажу 1 500 000,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску  150 000,00 без ПДВ.

Лот №200812 Майнові права на машиномісце (паркінг) №6 18,00 кв м за адресою м. Київ, 
вул.Дніпровська набережна, 1-Б

Початкова ціна продажу 272 400,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску  27 240,00 без ПДВ.

Лот №200813 Майнові права на машиномісце (паркінг) №65 18,00 кв м за адресою  
м. Київ, вул.Дніпровська набережна, 1-Б

Початкова ціна продажу 272 400,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску  27 240,00 без ПДВ.

Лот №200815 Майнові права на машиномісце (паркінг) №66 18,00 кв м за адресою  
м. Київ, вул.Дніпровська набережна, 1-Б

Початкова ціна продажу 272 400,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску  27 240,00 без ПДВ.

Лот №200817 Майнові права на машиномісце (паркінг) №69а 18,00 кв м за адресою  
м. Київ, вул.Дніпровська набережна, 1-Б

Початкова ціна продажу 272 400,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску  27 240,00 без ПДВ.

Лот №200818 Майнові права на машиномісце (паркінг) №69б 18,00 кв м за адресою  
м. Київ, вул.Дніпровська набережна, 1-Б

Початкова ціна продажу 272 400,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску  27 240,00 без ПДВ.

Лот №200820 Майнові права на машиномісце (паркінг) №74а 18,00 кв м за адресою  
м. Київ, вул.Дніпровська набережна, 1-Б

Початкова ціна продажу 272 400,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску  27 240,00 без ПДВ.

Лот №200821 Майнові права на машиномісце (паркінг) №74б 18,00 кв м за адресою  
м. Київ, вул.Дніпровська набережна, 1-Б

Початкова ціна продажу 272 400,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску  27 240,00 без ПДВ.

Лот №200825 Майнові права на машиномісце (паркінг) №81а 18,00 кв м за адресою  
м. Київ, вул.Дніпровська набережна, 1-Б

Початкова ціна продажу 272 400,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску  27 240,00 без ПДВ.

Лот №200828 Майнові права на машиномісце (паркінг) №7 18,00 кв м за адресою м. Київ, 
вул.Дніпровська набережна, 1-Б

Початкова ціна продажу 272 400,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску  27 240,00 без ПДВ.

Лот №200831 Майнові права на машиномісце (паркінг) №8 18,00 кв м за адресою м. Київ, 
вул.Дніпровська набережна, 1-Б

Початкова ціна продажу 272 400,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску  27 240,00 без ПДВ.

Лот №200832 Майнові права на машиномісце (паркінг) №9 18,00 кв м за адресою м. Київ, 
вул.Дніпровська набережна, 1-Б

Початкова ціна продажу 272 400,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску  27 240,00 без ПДВ.

Лот №200833 Майнові права на машиномісце (паркінг) №10 18,00 кв м за адресою  
м. Київ, вул.Дніпровська набережна, 1-Б

Початкова ціна продажу 272 400,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску  27 240,00 без ПДВ.

Лот №200835 Майнові права на машиномісце (паркінг) №12 18,00 кв м за адресою  
м. Київ, вул.Дніпровська набережна, 1-Б

Початкова ціна продажу 272 400,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску  27 240,00 без ПДВ.

Лот №200837 Майнові права на машиномісце (паркінг) №15 18,00 кв м за адресою  
м. Київ, вул.Дніпровська набережна, 1-Б

Початкова ціна продажу 272 400,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску  27 240,00 без ПДВ.

Лот №200839 Майнові права на машиномісце (паркінг) №16 18,00 кв м за адресою  
м. Київ, вул.Дніпровська набережна, 1-Б

Початкова ціна продажу 272 400,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску  27 240,00 без ПДВ.

Лот №200844 Майнові права на машиномісце (паркінг) №17 18,00 кв м за адресою  
м. Київ, вул.Дніпровська набережна, 1-Б

Початкова ціна продажу 272 400,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску  27 240,00 без ПДВ.

Лот №200846 Майнові права на машиномісце (паркінг) №19 18,00 кв м за адресою  
м. Київ, вул.Дніпровська набережна, 1-Б

Початкова ціна продажу 272 400,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску  27 240,00 без ПДВ.

Лот №200848 Майнові права на машиномісце (паркінг) №22 18,00 кв м за адресою  
м. Київ, вул.Дніпровська набережна, 1-Б

Початкова ціна продажу 272 400,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску  27 240,00 без ПДВ.

Лот №200849 Майнові права на машиномісце (паркінг) №26 18,00 кв м за адресою  
м. Київ, вул.Дніпровська набережна, 1-Б

Початкова ціна продажу 272 400,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску  27 240,00 без ПДВ.

Лот №200851 Майнові права на машиномісце (паркінг) №28 18,00 кв м за адресою  
м. Київ, вул.Дніпровська набережна, 1-Б

Початкова ціна продажу 272 400,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску  27 240,00 без ПДВ.

Лот №200852 Майнові права на машиномісце (паркінг) №29 18,00 кв м за адресою  
м. Київ, вул.Дніпровська набережна, 1-Б

Початкова ціна продажу 272 400,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску  27 240,00 без ПДВ.

Лот №200853 Майнові права на машиномісце (паркінг) №30 18,00 кв м за адресою  
м. Київ, вул.Дніпровська набережна, 1-Б

Початкова ціна продажу 272 400,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску  27 240,00 без ПДВ.

Лот №200857 Майнові права на машиномісце (паркінг) №31 18,00 кв м за адресою  
м. Київ, вул.Дніпровська набережна, 1-Б

Початкова ціна продажу 272 400,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску  27 240,00 без ПДВ.

Лот №200858 Майнові права на машиномісце (паркінг) №32 18,00 кв м за адресою  
м. Київ, вул.Дніпровська набережна, 1-Б

Початкова ціна продажу 272 400,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску  27 240,00 без ПДВ.

Лот №200859 Майнові права на машиномісце (паркінг) №38 18,00 кв м за адресою  
м. Київ, вул.Дніпровська набережна, 1-Б

Початкова ціна продажу 272 400,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску  27 240,00 без ПДВ.

Лот №200861 Майнові права на машиномісце (паркінг) №39 18,00 кв м за адресою  
м. Київ, вул.Дніпровська набережна, 1-Б

Початкова ціна продажу 272 400,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску  27 240,00 без ПДВ.

Лот №200863 Майнові права на машиномісце (паркінг) №40 18,00 кв м за адресою  
м. Київ, вул.Дніпровська набережна, 1-Б

Початкова ціна продажу 272 400,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску  27 240,00 без ПДВ.

Лот №200867 Майнові права на машиномісце (паркінг) №45 18,00 кв м за адресою  
м. Київ, вул.Дніпровська набережна, 1-Б

Початкова ціна продажу 272 400,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску  27 240,00 без ПДВ.

Лот №200869 Майнові права на машиномісце (паркінг) №5 18,00 кв м за адресою м. Київ, 
вул.Дніпровська набережна, 1-Б

Початкова ціна продажу 272 400,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску  27 240,00 без ПДВ.

Лот №200871 Майнові права на машиномісце (паркінг) №55 18,00 кв м за адресою  
м. Київ, вул.Дніпровська набережна, 1-Б

Початкова ціна продажу 272 400,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску  27 240,00 без ПДВ.

Лот №200873 Майнові права на машиномісце (паркінг) №56 18,00 кв м за адресою  
м. Київ, вул.Дніпровська набережна, 1-Б

Початкова ціна продажу 272 400,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску  27 240,00 без ПДВ.

Лот №200875 Майнові права на машиномісце (паркінг) №57 18,00 кв м за адресою  
м. Київ, вул.Дніпровська набережна, 1-Б

Початкова ціна продажу 272 400,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску  27 240,00 без ПДВ.

Лот №200876 Майнові права на машиномісце (паркінг) №58 18,00 кв м за адресою  
м. Київ, вул.Дніпровська набережна, 1-Б

Початкова ціна продажу 272 400,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску  27 240,00 без ПДВ.

Лот №200576 Житловий будинок за адресою: м. Київ, вул. Гончарна, будинок 7а;  
заг.пл. 590, 50 кв.м.

Початкова ціна продажу 23 640 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 2 364 000,00 
грн. без ПДВ.

Лот №200579 Житловий будинок за адресою: м. Київ, вул. Гончарна, будинок 5а; заг.пл. 
474,90 кв.м.

Початкова ціна продажу 19 485 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 1 948 500,00 
грн. без ПДВ.

Лот №200580 Житловий будинок за адресою: м. Київ, вулиця Гончарна, будинок 5б; заг.
пл. 393,10 кв.м.

Початкова ціна продажу 16 442 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 1 644 200,00 
грн. без ПДВ.

Лот №200581 Жилий будинок за адресою: м. Київ, вулиця Гончарна, будинок 13а; заг.пл. 
383,20 кв.м.

Початкова ціна продажу 16 028 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 1 602 800,00 
грн. без ПДВ.

Лот №200583 Жилий будинок за адресою: м. Київ, вулиця, Гончарна, будинок 11б; заг.
пл. 645,20 кв.м.

Початкова ціна продажу 25 702 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 2 570 200,00 
грн. без ПДВ.

Лот №200584 Жилий будинок за адресою: м. Київ, вул. Гончарна, буд. 15а; заг.пл. 389,30 
кв.м.

Початкова ціна продажу 16 283 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 1 628 300,00 
грн. без ПДВ.

Лот №200586 Житловий будинок за адресою: м. Київ вул. Гончарна, буд. 7б; заг.пл. 
233,40 кв.м.

Початкова ціна продажу 10 227 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 1 022 700,00 
грн. без ПДВ.

Лот №200589 Земельна ділянка для індивідуального садівництва за адр.: 
Київська обл., Васильківський р-н Рославичівська сільська рада (кадастровий номер 
3221487300:02:023:0015). Заг.пл. 32,00 га.

Початкова ціна продажу 17 350 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 1 735 000,00 
грн. без ПДВ.

Лот №200590 Земельна ділянка для індивідуального садівництва за адр.: 
Київська обл., Васильківський р-н Рославичівська сільська рада (кадастровий номер 
3221487300:02:022:0013). Заг.пл. 20,0002 га.

Початкова ціна продажу 11 240 100,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 1 124 010,00 
грн. без ПДВ.

Лот №200607 Майнові права на нежитлове приміщення (офіс 3,5) за адр.: м. Київ, вул. 
Дніпровська набережна, 1-Б. Заг. пл. 442,18 кв.м. 

Початкова ціна продажу 10 164 000,00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір 
гарантійного внеску 1 016 400,00 без ПДВ.

Лот №200611 Майнові права на нежитлове приміщення (офіс 6,8) за адр.: м. Київ, вул. 
Дніпровська набережна, 1-Б. Заг. пл. 442,18 кв.м. 

Початкова ціна продажу 10 164 000,00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір 
гарантійного внеску 1 016 400,00 без ПДВ.

Лот №200613 Будівля інституту (літ. А) за адр.: м. Київ, пров. Куренівський, буд.19/5.
Заг. пл. 5 145, 20 кв.м. 
Початкова ціна продажу 58 133 590,12 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір 

гарантійного внеску 5 813 359,01 грн. без ПДВ.
Лот №200615 Виробничий комплекс за адр.: м. Київ, вулиця Лебединська, будинок 6.
Заг. пл. 8 588,70 кв.м. 
Початкова ціна продажу 65 570 400,00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір 

гарантійного внеску 6 557 040,00 грн. без ПДВ.
Лот № 200617 Нежитлова будівля (літ. А) – комбінат харчування «Меридіан» за адресою: 

м. Київ, бульвар Лепсе Івана, будинок 23. Заг.пл. 8 443,90 кв.м. 
Початкова ціна продажу 65 871 600,00 грн.(підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір 

гарантійного внеску 6 587 160,00 грн. без ПДВ.
Лот № 200619 Майновий комплекс в цілому ремонтно-технічної дільниці за адресою  

м. Київ, бульвар Лепсе Івана, будинок 23. Заг.пл. 1 409,80 кв.м.
Початкова ціна продажу 10 536 000,00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір 

гарантійного внеску 1 053 600,00 грн. без ПДВ.
Лот № 200621 Нежитлове приміщення, нежитлових приміщень №№4, 5 (в літ. А) за 

адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 39В. Заг.пл. 509,20 кв.м.
Початкова ціна продажу 11 277 600,00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір 

гарантійного внеску 1 127 760,00 грн. без ПДВ.
Лот №200623 Нежилі приміщення (літ. В) за адресою: м. Київ, вулиця Воздвиженська, 

будинок 60. Заг.пл. 639,40 кв.м.
Початкова ціна продажу 19 472 400,00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір 

гарантійного внеску 1 947 240,00 грн. без ПДВ.
Лот № 200624 Будівля, будинок культури (літера А) за адресою: м. Київ, вулиця Василенка 

Миколи, 15. Заг.пл. 5 727,20 кв.м.
Початкова ціна продажу 75 858 000,00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір 

гарантійного внеску 7 585 800,00 грн. без ПДВ.
Лот № 200625 Виробничий комплекс за адресою: м. Київ, вулиця Полярна, будинок 10. 

Заг.пл. 4 409,80 кв.м.
Початкова ціна продажу 36 465 600,00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір 

гарантійного внеску 3 646 560,00 грн. без ПДВ.
Лот № 200629 26/100 частин нежилого приміщення (в літ. А): приміщення №№3, 6 за 

адресою: м. Київ, вул. Закревського Миколи, буд. 47. Заг. пл. 612,50 кв.м.
Початкова ціна продажу 16 038 000,00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір 

гарантійного внеску 1 603 800,00 грн. без ПДВ.
Лот № 200632 Нежитлова будівля – корпус №4 (літ.Е) із заг. пл. 37957,50 кв.м.; Земельна 

ділянка – іншої комерційної діяльності (кадастровий номер 8000000000:82:033:0057) із заг.
пл. 1,3633 га. Адреса: м. Київ, Печерський район, вулиця Московська, № 8

Початкова ціна продажу 556 609 405,05 грн.(підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір 
гарантійного внеску 55 660 940,51 грн. без ПДВ.

Лот № 200690 Нежилі приміщення та споруди спортивного клубу ВО «Завод Арсенал» та 
споруди (літ.В*) заг.пл. 536,3 кв.м; а також земельна ділянка кад.№ 8000000000:82:033:0013 
для будівництва офісно-торговельного, житлового та розважально-спортивного комплексу, 
заг.пл.1,9902 га. Адреса: м.Київ, вул. Грушевського, 36. 

Початкова ціна продажу 175 032 780,00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір 
гарантійного внеску 17 503 278,00 грн. без ПДВ.

Лот № 200693 Нежитлова будівля заг.пл. 5035,9 кв.м, розташована на земельних ділянках 
за адресами: м.Київ, вул. Старонаводницька: 19 (к.н.8000000000:82:294:0041, заг.пл.0,0609 
га ), 21 (к.н.80000000000:82:294:0040, заг.пл.0,0598 га ), 23 (к.н.8000000000:82:294:0039, заг.
пл.0,0597 га).

Початкова ціна продажу 256 095 600,00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір 
гарантійного внеску 25 609 560,00 грн. без ПДВ.

Лот №200694 Квартири в будинку за адресою Київська обл., Богуславський р-н, 
м.Богуслав, вул.Комсомольська,11-а (одинадцять дефіс «а»), в кількості 47 шт., заг.пл. 2478 
кв.м.

Початкова ціна продажу 18 537 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 1 853 700,00 
грн. без ПДВ.

Лот №200704 Земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства за 
адресою: Київська область, Обухівський район, смт Козин, вул. Старокиївська (кадастровий 
номер 3223155400:03:033:0058). Заг.пл.4,5141 га. 

Початкова ціна продажу 54 485 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 5 448 500,00 
грн. без ПДВ.

Лот №200707 ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА для ведення особистого селянського господарства за 
адресою: Київська обл., Обухівський р-н, смт. Козин (к.н. 3223155400:03:033:0055)., заг.пл. 
1,0887 га; та КВАРТИРИ за адр. Київська обл. Обухівський р-н, смт Козин, вул.Старокиївська у 
будинках №138: кв.№4 (602,9кв.м), 1 (392,9кв.м), 6 (392кв.м),3 (613,5 кв.м), 5 (472,8кв.м),  
2 (471,6 кв.м); та у будинку №140: кв.№4 (644,2кв.м), 3 (644,2 кв.м), 5 (517,6 кв.м). 

Початкова ціна продажу 89 001 000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 8 900 100,00 
грн. без ПДВ.

Лот №200910 Нежитлове приміщення, приміщення офісу №6 137,50 кв м за адресою  
м. Тернопіль, вулиця Валова, будинок 5, приміщення 6 

Початкова ціна продажу 2 116 800,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Лот №200912 Машиномісце №25 в підземному паркінгу 14,70 кв м за адресою м. Київ, 

Дніпровська набережна, будинок 1-А, гараж 25 
Початкова ціна продажу 247 200,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Лот №200913 Машиномісце №26 в підземному паркінгу 14,80 кв м за адресою м. Київ, 

Дніпровська набережна, будинок 1-А, гараж 26
Початкова ціна продажу 249 600,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Лот №200914 Машиномісце №29 в підземному паркінгу 14,90 кв м за адресою м. Київ, 

Дніпровська набережна, будинок 1-А, гараж 29 
Початкова ціна продажу 250 800,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Лот №200916 Машиномісце №39 в підземному паркінгу 14,70 кв м за адресою м. Київ, 

Дніпровська набережна, будинок 1-А 
Початкова ціна продажу 247 200,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Лот №200917 Машиномісце №43 в підземному паркінгу 14,00 кв м за адресою м. Київ, 

Дніпровська набережна, будинок 1-А 
Початкова ціна продажу 236 400,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Лот №200886 Машиномісце №44 в підземному паркінгу 14,00 кв м за адресою м. Київ, 

Дніпровська набережна, будинок 1-А 
Початкова ціна продажу 236 400,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Лот №200889 Машиномісце №45 в підземному паркінгу 15,00 кв м за адресою м. Київ, 

Дніпровська набережна, будинок 1-А 
Початкова ціна продажу 253 200,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Лот №200890 Машиномісце №46 в підземному паркінгу 14,80 кв м за адресою м. Київ, 

Дніпровська набережна, будинок 1-А 
Початкова ціна продажу 249 600,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Лот №200891 Машиномісце №50 в підземному паркінгу 14,60 кв м за адресою м. Київ, 

Дніпровська набережна, будинок 1-А 
Початкова ціна продажу 246 000,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ).
Лот №200893 Машиномісце №53 в підземному паркінгу 14,90 кв м за адресою м. Київ, 

Дніпровська набережна, будинок 1-А 
Початкова ціна продажу 250 800,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Лот №200894 Машиномісце №54 в підземному паркінгу 18,20 кв м за адресою м. Київ, 

Дніпровська набережна, будинок 1-А 
Початкова ціна продажу 307 200,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Лот №200896 Машиномісце №55 в підземному паркінгу 16,00 кв м за адресою м. Київ, 

Дніпровська набережна, будинок 1-А 
Початкова ціна продажу 270 000,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Лот №200897 Машиномісце №56 в підземному паркінгу 16,10 кв м за адресою м. Київ, 

Дніпровська набережна, будинок 1-А 
Початкова ціна продажу 271 200,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Лот №200899 Машиномісце №57 в підземному паркінгу 16,90 кв м за адресою м. Київ, 

Дніпровська набережна, будинок 1-А 
Початкова ціна продажу 284 400,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Лот №200900 Машиномісце №58 в підземному паркінгу 17,00 кв м за адресою м. Київ, 

Дніпровська набережна, будинок 1-А 
Початкова ціна продажу 286 800,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Лот №200713 Машиномісце №62 в підземному паркінгу 16,80 кв м за адресою м. Київ, 

Дніпровська набережна, будинок 1-А 
Початкова ціна продажу 283 200,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 

внеску 28 320,00 без ПДВ.
Лот №200715 Машиномісце №67 в підземному паркінгу 15,10 кв м за адресою м. Київ, 

Дніпровська набережна, будинок 1-А 
Початкова ціна продажу 254 400,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 

внеску 25 440,00 без ПДВ.
Лот №200716 Машиномісце №67А в підземному паркінгу 15,10 кв м за адресою м. Київ, 

Дніпровська набережна, будинок 1-А 
Початкова ціна продажу 254 400,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 

внеску 25 440,00 без ПДВ.
Лот №200719 Машиномісце №67б в підземному паркінгу 16,40 кв м за адресою м. Київ, 

Дніпровська набережна, будинок 1а, гараж 67б к 1-А 
Початкова ціна продажу 276 000,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 

внеску 27 600,00 без ПДВ.
Лот №200721 Машиномісце №98 в підземному паркінгу 16,90 кв м за адресою м. Київ, 

Дніпровська набережна, будинок 1-А 
Початкова ціна продажу 284 400,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 

внеску 28 440,00 без ПДВ.
Лот № 200722 Машиномісце №99 в підземному паркінгу 17,30 кв м за адресою м. Київ, 

Дніпровська набережна, будинок 1-А 
Початкова ціна продажу 291 600,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 

внеску 29 160,00 без ПДВ.
Лот №200725 Машиномісце № 68 в підземному паркінгу 17,50 кв м за адресою м. Київ, 

Дніпровська набережна, будинок 1-А 
Початкова ціна продажу 295 200,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 

внеску 29 520,00 без ПДВ.
Лот №200728 Машиномісце № 71 в підземному паркінгу 18,50 кв м за адресою м. Київ, 

Дніпровська набережна, будинок 1-А 
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє: 

20.01.2017 року розглянуто цивільну справу №409/2697/16-ц (пров.  

№ 2/409/124/17) за позовною заявою Власенко Галини Миколаївни та 

Власенка Олексія Вікторовича до Артемівської районної ради м. Лу-

ганськ про визнання права власності на спадкове майно та винесено 

заочне рішення про задоволення позову.

Суддя Третяк О. Г.

Приморський районний суд м. Одеси викликає Гавриленка Ан-
дрія Олександровича, 10.12.1989 року народження — обвинува-
ченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України для участі у підготовчому судовому засідан-
ні щодо розгляду обвинувального акта в кримінальному проваджен-
ні №22015150000000244 від 08.09.2015 року, для розгляду питань, пе-
редбачених ст.ст. 314-317 КПК України, яке відбудеться 27.02.2017 ро-
ку о 16 годині 00 хвилин у приміщенні Приморського районного суду 
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, № 33, зал судових засі-
дань № 108 (суддя Терзі І. Г.).

Обвинуваченому Гавриленку А. О. у разі неявки в судове засідання 
повідомити суд про причини своєї неявки.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля 
Донецької області, вул. Банкова, буд. 39а) розглядає цивільну справу № 227/71/17 
за позовом Карпачева Павла Вікторовича до Товариства з обмеженою відпові-
дальністю комерційна фірма «Авторитет», Відділу державної виконавчої служби 
Харцизького міського управління юстиції про визнання права власності на авто-
транспортний засіб.

Відповідач Представник Товариства з обмеженою відповідальністю комерційна 
фірма «Авторитет», місце реєстрації якого: 86700, Донецька область, м. Харцизьк, 
пров. Склярова, 6-А, викликається як відповідач, для участі в розгляді справи.

Судове засідання відбудеться 27.02.2017 року об 11.00 год. у приміщенні суду 
за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова, буд. 39а.

У разі неявки відповідача до суду справу буде вирішено на підставі наявних у 
ній даних чи доказів.

Суддя С. А. Притуляк

Початкова ціна продажу 312 000,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску 31 200,00 без ПДВ.

Лот №200730 Машиномісце № 74 в підземному паркінгу 17,80 кв м за адресою м. Київ, 
Дніпровська набережна, будинок 1-А 

Початкова ціна продажу 300 000,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску 30 000,00 без ПДВ.

Лот №200732 Машиномісце № 76 в підземному паркінгу 18,40 кв м за адресою м. Київ, 
Дніпровська набережна, будинок 1-А 

Початкова ціна продажу 309 600,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску 30 960,00 без ПДВ.

Лот №200735 Машиномісце № 78 в підземному паркінгу 17,50 кв м за адресою м. Київ, 
Дніпровська набережна, будинок 1-А 

Початкова ціна продажу 295 200,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску 29 520,00 без ПДВ.

Лот №200739 Машиномісце № 79А в підземному паркінгу 17,80 кв м за адресою м. Київ, 
Дніпровська набережна, будинок 1-А 

Початкова ціна продажу 300 000,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску 30 000,00 без ПДВ.

Лот №200740 Машиномісце № 85 в підземному паркінгу 24,40 кв м за адресою м. Київ, 
Дніпровська набережна, будинок 1-А 

Початкова ціна продажу 411 600,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску 41 160,00 без ПДВ.

Лот №200741 Машиномісце № 86 в підземному паркінгу 15,80 кв м за адресою м. Київ, 
Дніпровська набережна, будинок 1-А 

Початкова ціна продажу 266 400,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску 26 640,00 без ПДВ.

Лот №200744 Машиномісце № 87 в підземному паркінгу 16,20 кв м за адресою м. Київ, 
Дніпровська набережна, будинок 1-А 

Початкова ціна продажу 273 600,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску 27 360,00 без ПДВ.

Лот №200747 Машиномісце № 87А в підземному паркінгу 14,30 кв м за адресою м. Київ, 
Дніпровська набережна, будинок 1а, гараж 87а 

Початкова ціна продажу 241 200,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску 24 120,00 без ПДВ.

Лот №200749 Машиномісце № 87Б в підземному паркінгу 14,70 кв м за адресою м. Київ, 
Дніпровська набережна, будинок 1а, гараж 87б 

Початкова ціна продажу 247200,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску 24 720,00 без ПДВ.

Лот №200750 Машиномісце № 87В в підземному паркінгу 15,10 кв м за адресою м. Київ, 
Дніпровська набережна, будинок 1а, гараж 87в 

Початкова ціна продажу 254 400,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску 25 440,00 без ПДВ.

Лот №200753 Машиномісце № 88 в підземному паркінгу 16,80 кв м за адресою м. Київ, 
Дніпровська набережна, будинок 1-А 

Початкова ціна продажу 283 200,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску 28 320,00 без ПДВ.

Лот №200761 Машиномісце № 20 в підземному паркінгу 14,80 кв м за адресою м. Київ, 
Дніпровська набережна, будинок 1а, гараж 20 

Початкова ціна продажу 249 600,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску 24 960,00 без ПДВ.

Лот №200764 Машиномісце № 15 в підземному паркінгу 14,70 кв м за адресою м. Київ, 
Дніпровська набережна, будинок 1а, гараж 15 

Початкова ціна продажу 247 200,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску 24 720,00 без ПДВ.

Лот №200765 Машиномісце № 10 в підземному паркінгу, гараж16,70 кв м за адресою  
м. Київ, Дніпровська набережна, будинок 1а, гараж 10 

Початкова ціна продажу 282 000,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску 28 200,00 без ПДВ.

Лот №200770 Машиномісце № 9 в підземному паркінгу,16,90 кв м за адресою м. Київ, 
Дніпровська набережна, будинок 1-А 

Початкова ціна продажу 284 400,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску 28 440,00 без ПДВ.

Лот №200772 Гараж, машиномісце №8 16,70 кв м за адресою м. Київ, Дніпровська 
набережна, будинок 1-А, гараж 8 

Початкова ціна продажу 282 000,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску 28 200,00 без ПДВ.

Лот №200774 Гараж, машиномісце №7 16,80 кв м за адресою м. Київ, вулиця Дніпровська 
набережна, будинок 1-А, гараж 7 

Початкова ціна продажу 283 200,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску 28 320,00 без ПДВ.

Лот №200776 Гараж, машиномісце №6 16,80 кв м за адресою м. Київ, вулиця Дніпровська 
набережна, будинок 1-А, гараж 6 

Початкова ціна продажу 283 200,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску 28 320,00 без ПДВ.

Лот №200779 Гараж, машиномісце №5 16,80 кв м за адресою м. Київ, вулиця Дніпровська 
набережна, будинок 1-А, гараж 5 

Початкова ціна продажу 283 200,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску 28 320,00 без ПДВ.

Лот №200783 Гараж, машиномісце №4 15,90 кв м за адресою м. Київ, вулиця Дніпровська 
набережна, будинок 1-А, гараж 4 

Початкова ціна продажу 267 600,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску 26 760,00 без ПДВ.

Лот №200785 Машиномісце № 49 14,20 кв м за адресою м. Київ, Дніпровська набережна, 
будинок 1, гараж 49 

Початкова ціна продажу 238 800,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску 23 880,00 без ПДВ.

Лот №200786 Машиномісце № 49А 17,10 кв м за адресою м. Київ, Дніпровська 
набережна, будинок 1, гараж 49А 

Початкова ціна продажу 288 000,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску 28 800,00 без ПДВ.

Лот №200787 Машиномісце № 50 18,10 кв м за адресою м. Київ, Дніпровська набережна, 
будинок 1, гараж 50 

Початкова ціна продажу 304 800,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску 30 480,00 без ПДВ.

Лот №200789 Машиномісце № 51 18,50 кв м за адресою м. Київ, Дніпровська набережна, 
будинок 1, гараж 51 

Початкова ціна продажу 312 000,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску 31 200,00 без ПДВ.

Лот №200791 Машиномісце № 52 18,60 кв м за адресою м. Київ, Дніпровська набережна, 
будинок 1, гараж 52 

Початкова ціна продажу 312 000,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску 31 200,00 без ПДВ.

Лот №200792 Машиномісце № 54А 15,60 кв м за адресою м. Київ, Дніпровська 
набережна, будинок 1, гараж 54А 

Початкова ціна продажу 262 800,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску 26 280,00 без ПДВ.

Лот №200795 Машиномісце № 54Б 14,10 кв м за адресою м. Київ, Дніпровська набережна, 
будинок 1, гараж 54Б 

Початкова ціна продажу 237 600,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску 23 760,00 без ПДВ.

Лот №200796 Машиномісце № 56 18,20 кв м за адресою м. Київ, Дніпровська набережна, 
будинок 1, гараж 56 

Початкова ціна продажу 307 200,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску 30 720,00 без ПДВ.

Лот №200798 Машиномісце № 62 16,90 кв м за адресою м. Київ, Дніпровська набережна, 
будинок 1, гараж 62 

Початкова ціна продажу 284 400,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску 28 440,00 без ПДВ.

Лот №200800 Машиномісце № 63 13,70 кв м за адресою м. Київ, Дніпровська набережна, 
будинок 1, гараж 63 

Початкова ціна продажу 230 400,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску 23 040,00 без ПДВ.

Лот №200802 Машиномісце № 75 17,20 кв м за адресою м. Київ, Дніпровська набережна, 
будинок 1, гараж 75 

Початкова ціна продажу 290 400,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску 29 040,00 без ПДВ.

Лот №200804 Машиномісце №81 в підземному паркінгу 16,30 кв м за адресою м. Київ, 
Дніпровська набережна, будинок 1, гараж 81 

Початкова ціна продажу 274 800,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску 27 480,00 без ПДВ.

Лот №200814 Машиномісце №82А в підземному паркінгу 14,90 кв м за адресою м. Київ, 
Дніпровська набережна, будинок 1, гараж 82А 

Початкова ціна продажу 250 800,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску 25 080,00 без ПДВ.

Лот №200822 Машиномісце №82 в підземному паркінгу 14,20 кв м за адресою м. Київ, 
Дніпровська набережна, будинок 1, гараж 82 

Початкова ціна продажу 238 800,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску 23 880,00 без ПДВ.

Лот №200826 Машиномісце № 31 20,00 кв м за адресою м.Київ, Дніпровська набережна, 
будинок 1, гараж 31 

Початкова ціна продажу 337 200,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску 33 720,00 без ПДВ.

Лот №200827 Машиномісце № 27 12,60 кв м за адресою м. Київ, Дніпровська набережна, 
будинок 1, гараж 27 

Початкова ціна продажу 212 400,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску 21 240,00 без ПДВ.

Лот №200834 Машиномісце № 19 14,20 кв м за адресою м. Київ, Дніпровська набережна, 
будинок 1, гараж 19 

Початкова ціна продажу 238 800,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску 23 880,00 без ПДВ.

Лот №200836 Машиномісце №18 в підземному паркінгу 14,70 кв м за адресою м. Київ, 
Дніпровська набережна, будинок 1, гараж 18 

Початкова ціна продажу 247 200,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску 24 720,00 без ПДВ.

Лот №200838 Машиномісце № 6 15,80 кв м за адресою м. Київ, Дніпровська набережна, 
будинок 1, гараж 6 

Початкова ціна продажу 266 400,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску 26 640,00 без ПДВ.

Лот №200841 Гараж, машиномісце №3 15,50 кв м за адресою м. Київ, вулиця Дніпровська 
набережна, будинок 1, гараж 3 

Початкова ціна продажу 261 600,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску 26 160,00 без ПДВ.

Лот №200842 Гараж, машиномісце №2 15,60 кв м за адресою м. Київ, Дніпровська 
набережна, будинок 1, гараж 2 

Початкова ціна продажу 262 800,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску 26 280,00 без ПДВ.

Лот №200845 Гараж, машиномісце №1 16,30 кв м за адресою м. Київ, Дніпровська 
набережна, будинок 1, гараж 1 

Початкова ціна продажу 274 800,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску 27 480,00 без ПДВ.

Лот №200850 Вбудовані нежитлові приміщення №19 132,30 кв м за адресою м. Київ, 
вулиця Воздвиженська, будинок № 28-30 

Початкова ціна продажу 5 251 200,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску 525 120,00 без ПДВ.

Лот №200854 Нежитлові приміщення: літ. Г склад готової продукції – 3555,9 кв.м.; літ. 4Г 
склад- 392 кв.м.; літ. 5Г адмінбудівля – 44,7 кв.м. Заг пл 3 992,60 кв м за адресою м. Суми, 
вулиця Харківська, будинок 122

Початкова ціна продажу 804 240,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску 80 424,00 без ПДВ.

Лот №200855 Нежилі приміщення (в літ. А) з №1 по №6 (групи приміщень №7) 71,60 кв м 
за адресою м. Київ вулиця Воздвиженська, будинок 16а 

Початкова ціна продажу 3 175 200,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску 317 520,00 без ПДВ.

Лот №200856 Нежитлове приміщення, більярдної на 10 столів 530,60 кв м за адресою м. 
Рівне, вулиця Гагаріна, будинок 39

Початкова ціна продажу 3 583 200,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску 358 320,00 без ПДВ.

Лот №200865 Офісні вбудовані приміщення №9 141,20 кв м за адресою м. Київ, вулиця 
Кожум’яцька, будинок 18-А

Початкова ціна продажу 5 857 200,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску 585 720,00 без ПДВ.

Лот №200866 Нежитлове приміщення, центр побутових послуг (кафе, перукарня) 270,7 кв 
м за адресою м. Харків, вулиця Грищенка, будинок 8, квартира 68

Початкова ціна продажу 1 233 360,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску 123 336,00 без ПДВ.

Лот №200870 Вбудоване приміщення міні-пивзаводу з адміністративно-побутовими 
приміщеннями та КТП А-283; 1581,8 кв м за адресою Дніпропетровська обл.,м. Нікополь, 
вулиця Героїв Чорнобиля, 102/2 

Початкова ціна продажу 9 586 680,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску 958 668,00 без ПДВ.

Лот №200874 Нежитлові приміщення (сервісний центр та магазин непродовольчих 
товарів) 386,00 кв.м.: підвал- 152,1 кв.м., пеший поверх- 233,9 кв.м. за адресою м. Полтава, 
вул. Сковороди, будинок 2а

Початкова ціна продажу 6 600 720,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску 660 072,00 без ПДВ.

Лот №200877 Майнові права на земельну ділянку для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд 0,08 га м. Київ, р-н Голосіївський, вулиця 
Кримська, земельна ділянка 14 (к.н. 8000000000:82:243:0010)

Початкова ціна продажу 1 501 150,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску 150 115,00 без ПДВ.

Лот №200879 Квартири за адресою Київська обл., Бориспільський р-н, с.Чубинське, вул. 
Погребняка, буд. 14: №123-55,9 кв.м; №133-55,5кв.м; №134-71 кв.м; №159-68,5 кв.м; №166-
68,4 кв.м; №168-47,6 кв.м; №169-45,2 кв.м; №172-70,7 кв.м; №196-77 кв.м. 

Початкова ціна продажу 7 651 900,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 765 190,00 
грн. без ПДВ.

Аукціон відбудеться 23.03.2017 року з 9:00 до 18:00 на сайті  https://setam.net.ua 
Організатор аукціону ДП «СЕТАМ», м.Київ, вул. Стрілецька, 4-6, час роботи з Пн по Пт, з 9:00 
до 18:00. Прийом заявок в електронному вигляді з моменту оприлюднення інформації до 9:00 
18.03.2017 року. Гарантійний внесок сплачується не пізніше 9:00 18.03.2017 року на поточний 
рахунок ДП «СЕТАМ», код за ЄДРПОУ 39958500, п/р 26004301066571 в ПАТ «Державний 
ощадний банк України», МФО 322669.

З приводу ознайомлення з майном та за більш детальною інформацією звертатись за  
тел. 044-331-17-21.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає відповідачів за позовами  
ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судові засідання, які відбудуться: 

03.03.2017р. 
Логоденко Олена Вікторівна о 9.00 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл., м. Лу-

ганськ, пр. Кожевний, буд. 28), справа № 409/2727/16-ц
Деркульський Сергій Анатолійович о 10.00 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська 

обл., Лутугинський р-н, с. Розкішне, вул.Залізнична, буд. 46), справа №409/2721/16-ц
Дудченко Станіслав Анатолійович  об 11.00 (останнє відоме місце реєстрації: Луган-

ська обл., Лутугинський р-н, с. Першозванівка, вул.Комсомольська, буд. 15), справа  
№ 409/2712/16-ц

Горениця Дар’я Володимирівна о 13.00 (останнє відоме місце реєстрації:  Луганська обл., 
Лутугинський р-н, с. Юр’ївка, вул.Миру, буд. 26, кв. 5), справа № 409/2714/16-ц

Павлюченко Сніжана Володимирівна о 14.00 (останнє відоме місце реєстрації:  Луганська 
обл., м. Луганськ, вул. Дружби Народів, буд. 79), справа № 409/2719/16-ц

Суддя В.С. Полєно
24.02.2017 р. (резервне судове засідання 10.03.2017 р.) 
Воробйов Андрій Сергійович о 13.30 (останнє відоме місце реєстрації: 91000, Луганська 

обл., м. Луганськ, вул. А. Линева, буд. 85А, гурт.), справа № 409/2727/16-ц
Суддя О.Ю. Максименко

У разі неявки відповідачів у призначений час або неповідомлення про причини неявки 
справу буде розглянуто за їх  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК Укра-
їни.

З опублікуванням цього оголошення відповідачі по справах вважаються належним чином 
повідомленими про час, день та місце проведення судового засідання.

Петропавлівський районний суд Дніпро-
петровської області повідомляє, що 14 лю-
того 2017 року суддею Ніколаєвою І. К.  
було винесено рішення по цивільній справі  
№ 188/1587/16-ц провадження № 2/188/66/2017 
за позовом Пампушко Ірини Сергіївни (в ін-
тересах неповнолітньої Бахрової Анастасії Ан-
дріївни 18.01.2005 р.н.) про позбавлення бать-
ківських прав Бахрова Андрія Веніамінови-
ча 18.03.1975 року народження третя особа: 
Служба у справах дітей Петропавлівської РДА 
(орган опіки та піклування).

Позовні вимоги Пампушко Ірини Сергіївни 
про позбавлення батьківських прав задоволе-
ні в повному обсязі.

При публікації оголошення Бахров Андрій 
Веніамінович вважається належно повідомле-
ним про винесення рішення.

Копію рішення можна отримати в примі-
щенні Петропавлівського районного суду за 
адресою: смт Петропавлівка, Дніпропетров-
ської області, вул. Героїв України, буд. 74-а, 
кабінет канцелярії.

Голова суду І. К. Ніколаєва

Ржищівський міський суд Київської області ви-
кликає як відповідачів: Голубову Олену Василівну, 
1972 року народження, (останнє відоме місце про-
живання: м. Луганськ, вул. Мальцева, 44) та Голу-
бова Вадима Валентиновича, 1972 року народжен-
ня (останнє відоме місце проживання: м. Луганськ, 
вул. 3-я Донецька, 1-а, кв. 25), у цивільній справі 
№ 374/274/16-ц за позовом Виконавчого комітету 
Ржищівської міської ради як органу опіки та піклу-
вання в інтересах малолітнього Голубова Я. В., до 
Голубової Олени Василівни, Голубова Вадима Ва-
лентиновича, третя особа: Лиштованна Тетяна Іл-
лівна, про позбавлення батьківських прав, стягнен-
ня аліментів та призначення опікуна.

Справа призначена до розгляду на 03 берез-
ня 2017 року на 14 год. 00 хв. у приміщенні Ржи-
щівського міського суду Київської області за адре-
сою: 09230, Київська область, м. Ржищів, вул. Со-
борна, 87.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки від-
повідачів справа буде розглядатись за їх відсутнос-
ті на підставі наявних у справі доказів. При публіка-
ції оголошення про виклик до суду відповідачі вва-
жаються повідомленими про час і місце розгляду 
справи.

Суддя Козіна С. М.

Болградський районний суд Одеської облас-
ті повідомляє відповідача Стойловського Бори-
са Федоровича, місце проживання якого не ві-
домо, що 22.03.2017 року о 16:00 годині в залі 
судового засідання № 4 Болградського район-
ного суду Одеської області за адресою: Одесь-
ка область, м. Болград, вул. 25 Серпня, №192, 
відбудеться судове засідання по цивільній спра-
ві № 497/123/17 за позовом Карханіної Нелі Іл-
лівни до Болградської міської ради Одеської об-
ласті, Стойловського Бориса Федоровича про 
визнання договору купівлі-продажу дійсним та 
про визнання права власності.

Болградський районний суд пропонує відпо-
відачу Стойловському Борису Федоровичу по-
дати пояснення, заперечення та усі наявні у ньо-
го докази по справі особисто або через пред-
ставника.

У разі неявки в судове засідання Стойлов-
ського Бориса Федоровича, справа може бу-
ти розглянута за відсутністю відповідача та йо-
го представника за наявними у справі доказами.

Суддя С. В. Кодінцева

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає Бардіян Володимира Валерійовича, проживаю-
чого за адресою: вул. Монастирська, буд.5, м. Старо-
більськ Луганської області, як відповідача у судове засі-
дання по цивільній справі №431/5875/16-ц; проваджен-
ня 2/431/157/17, за позовом Качан Наталії Миколаївни 
до Бардіян Володимира Валерійовича про надання до-
зволу дитині на тимчасові неодноразові поїздки за межі 
України разом із матір’ю, без згоди та супроводу батька, 
яке відбудеться 27 лютого 2017р. о 09-00 годині, в при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, м. Старо-
більськ, вул. Миру, 38-«а».

У разі неявки на вказане судове засідання, суд роз-
глядатиме справу без участі відповідача на підставі ст. 
169 ЦПК України.

Суддя О. В. Ткач

Тульчинський районний суд (вул. Перемо-
ги, 16, м. Тульчин Вінницької області) викли-
кає Марценюк Людмилу Іванівну, зареєстровану в  
м. Тульчині вул. Миколи Леонтовича, 92/20 Вінницької 
області, як відповідачку по цивільній справі № 148/2386/16-ц 
за позовом Онищенко Галини Андріївни до Марценюк Люд-
мили Іванівни, третьої особи, яка не заявляє самостійних ви-
мог щодо предмету спору на стороні відповідача Тульчин-
ської державної нотаріальної контори про визнання догово-
ру дарування квартири недійсним.

Судовий розгляд справи призначено на 09.00 годину 
10.03.2017 р. за вищевказаною адресою.

В разі неявки відповідачки справу може бути розгля-
нуто у її відсутність на підставі наявних у ній доказів.

Суддя С. О. Робак

Печерський районний суд м. Києва викликає в судове засі-
дання відповідача Сидоренка Костянтина Олександровича по ци-
вільній справі №757/53760/16-ц за позовом Комунального під-
приємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «Ки-
ївміськсвітло» до Сидоренка Костянтина Олександровича про 
відшкодування збитків, яке відкладено на 15 березня 2017 ро-
ку о 10.00 год. і відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 
42а, каб. 14, суддя Остапчук Т. В.

Пропонуємо подати всі раніше не подані докази.
Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без поваж-

них причин або неповідомлення суд про причини неявки, спра-
ву буде розглянуто у вашу відсутність на підставі наявних у ній 
доказів.

Додатково роз’яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК 
України, з опублікуванням оголошення про виклик, відповідач 
вважається повідомленим про час та місце розгляду справи.

Бориспільський міськрайсуд Київської 
області повідомляє, що 24.02.2017 р. о 
12.00 год. відбудеться розгляд спра-
ви № 359/6925/16-ц, провадження  
№ 2/359/334/2017 Публічного акціонерно-
го товариства комерційного банку «При-
ватбанк» до Штефан Я.С. про стягнення 
заборгованості. Відповідачу Штефан Яні 
Сергіївні, 1988 р.н., необхідно з’явитись 
до Бориспільського міськрайсуду за 
адресою: 08300, м. Бориспіль, вул. Київ-
ський шлях, 72, зал с/з № 10. У випадку 
неявки відповідача, від якого не надійшло 
заяви про розгляд справи за його відсут-
ності або якщо повідомлені ним причини 
неявки визнані неповажними, буде ухва-
лено заочне рішення.

Суддя І.В. Муранова-Лесів
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оголошення

В провадженні Бердянського міськрайонного суду 
Запорізької області знаходиться обвинувальний акт 
у кримінальному провадженні відносно Мартинен-
ка В’ячеслава Віталійовича у вчиненні кримінально-
го правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 
258-3 КК України.

Як обвинувачений викликається Мартиненко 
В’ячеслав Віталійович, 28.02.1991 року народжен-
ня, в підготовче судове засідання, яке призначено на 
13 год. 00 хв. 01 березня 2017 року та відбудеться 
в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за 
адресою: вул. Консульська, 64, м. Бердянськ, Запо-
різька область. 

Суддя Морока С.М.

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті повідомляє Витчикова Олександра Сергійовича, 
мешканця: м. Стаханов Луганської області, про ухва-
лення заочного рішення від 22 вересня 2015 року по 
справі № 428/5856/15-ц за позовом ПАТ «Акцент-
Банк» про стягнення заборгованості.

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

Суддя Баронін Д. Б.

Малиновський районний суд м. Одеси (суддя Пла-

вич І.В.) викликає Невідомського Я.І. як відповідача в 

судове засідання по справі №521/686/17 за позовом 

Моторного (транспортного) страхового бюро Украї-

ни до Невідомського Якова Івановича про відшко-

дування в порядку регресу витрат, пов’язаних з ре-

гламентною виплатою, яке призначене на 02.03.2017 

року о 10.30 год. (адреса: м. Одеса, вул. В. Стуса, 1, 

зала №217).

Міловський районний суд Луганської області пові-
домляє, що 28 лютого 2017 року о 09 годині 00 хвилин 
у приміщенні Міловського районного суду відбудеть-
ся судове засідання з розгляду цивільної справи №2-
35/418/15/17-ц за позовом Коротенко Надії Іванівни до 
Коротенко Тетяни Вікторівни про позбавлення батьків-
ських прав. У разі неявки відповідачки на призначений 
час або неповідомлення про причини неявки, справу бу-
де розглянуто за її відсутності за наявними по ній дока-
зами.

З опублікуванням оголошення відповідачка по спра-
ві вважається належним чином повідомленою про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Суддя Гуцол М. П.

В провадженні Бердянського міськрайонного су-
ду Запорізької області знаходиться обвинувальний 
акт у кримінальному провадженні відносно Новіко-
ва Олексія Івановича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 258 
КК України.

Як обвинувачений викликається Новіков Олексій 
Іванович, 24.09.1985 року народження, у підготов-
че судове засідання, яке призначено на 11 год. 00 
хв. 1 березня 2017 року та відбудеться в приміщенні 
Бердянського міськрайонного суду за адресою: вул. 
Консульська, 64, м. Бердянськ, Запорізька область.

Суддя Морока С. М.

Сокирянський районний суд Чернівецької області пові-
домляє, що 31 січня 2017 року ухвалено заочне рішення 
в цивільній справі № 2/722/38/17 за позовом Кімаковської 
Нелі Валентинівни до Кучерявого Бориса Григоровича про 
стягнення неустойки (пені) з простроченої суми заборгова-
ності по аліментах.

Відповідач Кучерявий Борис Григорович, 02.08.1979 ро-
ку народження, зареєстроване місце проживання якого не 
відоме, а останнє відоме місце проживання: с. Романків-
ці, Сокирянського району, Чернівецької області має пра-
во отримати в Сокирянському районному суді за адресою: 
вул. Шевченка, 7, м. Сокиряни, Чернівецької області копію 
вищезазначеного заочного рішення суду.

Суддя Римлянська Г.О.

ПАТ «ХАРКІВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА 
СТРАХОВА КОМПАНІЯ» 

У зв’язку із втратою бланків договорів/полісів страхуван-
ня цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів, вважати недійсними наступні блан-
ки полісів:

АК 0073182, АЕ 5272422, АК 1265602, АК 1265620,  
АК 1265722, АК 1265723, АК 1265724, АК 1265734,  
АК 1268305, АК 1268310, АК 1268314, АК 1268771,  
АК 1268774, АК 1268776, АК 1268777, АК 1268778,  
АК 1268779, АК 1268791, АК 1268795, АК 1268796, 
АК 1268797, АК 1268799, АК 1268800, АЕ 7053555,  
АЕ  7053592,  АЕ 7053594,  АЕ 6738732,  АЕ 6378733,  АЕ  5272452,  
АЕ 5348575, АЕ 5272363, АЕ 5272376. (Наказ № 3 від 
14.02.2017р.).

Викликається в судове засідання відповідачка 
Крилова Ірина Валеріївна, мешканка м. Хуст, вул. 
Маяковського, буд. 2, кв. 4 Закарпатської області та 
відповідачка Сальникова Олена Валеріївна, мешкан-
ка м. Ясинувата, вул. Скрипника, буд. 78 Донецької 
області з розгляду заяви ПАТ «Державний ощад-
ний банк України» про видачу дублікату виконавчого 
листа по справі за позовом ПАТ «Державний ощад-
ний банк України» до Сальникової Олени Валеріївни, 
Крилової Ірини Валеріївни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором на 11 годину 00 хви-
лин 02 березня 2017 року в Хустський районний суд 
(м. Хуст, вул. І.Франка, 18).

Суддя Волощук О. Я.

Ковпаківський районний суд м. Суми в особі судді Хи-
трова Б.В. викликає Галету Аллу Юріївну як відповідача в 
судове засідання по цивільній справі № 592/645/17, прова-
дження № 2/592/643/17 за позовом Олефіренка Юрія Олек-
сандровича до Галети Алли Юріївни про визнання особи 
такою, що втратила право користування житловим примі-
щенням.

Судове засідання по даній справі відбудеться 06 березня 
2017 року о 09.30 год. в приміщенні Ковпаківського район-
ного суду м. Суми, що знаходиться за адресою: м. Суми, 
вул. Першотравнева, 12, зал судових засідань № 10.

Явка до суду є обов’язковою. У випадку неявки відпові-
дача, справу буде розглянуто на підставі наявних у спра-
ві доказів.

Суддя Б. В. Хитров

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетров-

ської області (м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) по-

відомляє Гордієнка Михайла Михайловича, що 24 

квітня 2017 року об 11.00 годині відбудеться слухан-

ня цивільної справи №182/5964/16-ц за позовом Пу-

блічного акціонерного товариства комерційний банк 

«Приватбанк» про стягнення заборгованості, під го-

ловуванням судді Нікопольського міськрайонного 

суду Кобеляцької-Шаховал І.О.

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) пові-
домляє Білоцерківську Наталю Валентинівну, що 27 
квітня 2017 року о 12.00 годині відбудеться слухан-
ня цивільної справи №182/5018/16-ц за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства комерційний банк 
«Приватбанк» до Білоцерківської Наталі Валенти-
нівни про стягнення заборгованості, під головуван-
ням судді Нікопольського міськрайонного суду Ко-
беляцької-Шаховал І.О.

Києво-Святошинський районний суд Київської об-
ласті по цивільній справі № 369/10242/16-ц року за 
позовом Шитліної Юлії Вікторівни до ПАТ «Страхова 
компанія «Скайд», Недєва Сергія Івановича про від-
шкодування шкоди, викликає на 30 березня 2017 ро-
ку о 10 годині 30 хвилин.

Судове засідання відбудеться під головуванням 
судді Усатова Д.Д. у приміщенні Києво-Святошин-
ського районного суду Київської області за адресою: 
м. Київ, вул. Мельниченка, 1.

В разі неявки відповідачів на судове засідання 
справа буде розглядатись за їхньої відсутності на 
підставі наявних у ній доказів.

Солом’янський районний суд міста Києва (м. Ки-
їв, вул. Вознесенський узвіз, 10Б, каб. 50) викликає 
на 13.03.2017 р. об 11 год. 00 хв. Стиренко Яросла-
ву Вікторівну, Стиренка Святослава Вікторовича в ін-
тересах Стиренко Лілії Миколаївни як відповідачів у 
цивільній справі №760/11468/14-ц (№2/760/1595/16) 
за позовом Дроб’язко Марії Йосипівни до Стиренко 
Ярослави Вікторівни, Стиренка Святослава Вікторо-
вича в інтересах Стиренко Лілії Миколаївни про ви-
знання заповіту недійсним.

У разі неявки справу буде розглянуто за відсутнос-
ті відповідачів.

Суддя Коробенко С. В.

Офіційне повідомлення  
ПАТ «Укртелеком»

ПАТ  «Укртелеком»  з 01 березня  2017 року  впро-
ваджує тарифи на надання в користування каналів 
електрозв’язку для юридичних та фізичних осіб ре-
зидентів. Тарифи встановлені на рівні тарифів, які 
до останнього часу підлягали державному регулю-
ванню. 

Детальну інформацію про тарифи можна отри-
мати за телефоном Контакт-центру 0-800-506-801 
(дзвінки безкоштовні).

Офіційне повідомлення  
ПАТ «Укртелеком»

ПАТ «Укртелеком» з 01 березня 2017 року онов-

лює тарифні плани та продуктові пропозиції у зо-

нах модернізації мережі ПАТ «Укртелеком» Одесь-

кої філії для юридичних осіб. 

Отримати додаткову інформацію можна та-

кож і за номером телефону Контакт-центру 

0 800 506 808. 

Офіційне повідомлення  
ПАТ «Укртелеком»

З 1 березня 2017 року ПАТ «Укртелеком» для або-
нентів (фізичних осіб) мережі фіксованого телефон-
ного зв’язку впроваджує єдині тарифи на додаткові 
послуги цифрових АТС.

Детальну інформацію про тарифи розміщено на 
сайті www.ukrtelecom.ua.

Отримати інформацію можна також і за телефо-
ном контакт-центру 0-800-506-800.

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

П О В І С Т К А про виклик
Підозрюваному Лук’янову Олексію Олександрови-

чу, 25.03.1986 р.н., громадянину України, уродженцю 
м. Харкова, зареєстрованому за адресою: м. Харків, 
вул. Кричевського, 39, кв. 38, відповідно до вимог 
ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 
24.02.2017 о 10 год. 00 хв. до слідчого в ОВС 2-го 
відділення слідчого відділу Управління СБ України в 
Харківській області майора юстиції Черновола О.С. 
(м. Харків, вул. Мироносицька, 2) для допиту в якос-
ті підозрюваного, відкриття матеріалів кримінально-
го провадження № 22014220000000124 та ознайом-
лення з ними.

Рокитнівський районний суд Рівненської області викли-
кає у судове засідання ТзОВ «Комфорт Тайм» (останнє ві-
доме місце реєстрації: м. Бровари, вул. Грушевського, 17, 
кв. 280, Київської області) як відповідача у цивільній спра-
ві за позовом Тимощука Івана Савича до ТзОВ «Комфорт 
Тайм» про захист прав споживача.

Судове засідання відбудеться о 14 год. 00 хв. 15 березня 
2017 року в приміщенні Рокитнівського районного суду за 
адресою: смт Рокитне, вул. Радянська, 14, Рокитнівський 
район, Рівненська область.

У разі неявки представника відповідача, у справі буде 
ухвалено заочне рішення на підставі наявних у ній доказів.

Суддя А. Ф. Комзюк

Малиновський районний суд м. Одеси викликає Си-
доренка Дмитра Ігоровича, останнє відоме місце прожи-
вання: м. Одеса, вул. Овідіопольська дорога, 2А, як від-
повідача у судове засідання по цивільній справі за позо-
вом Моторного (транспортного) страхового бюро Украї-
ни до Сидоренка Дмитра Ігоровича про відшкодування в 
порядку регресу витрат, пов’язаних з регламентною ви-
платою, яке призначене на 02 березня 2017 року о 10 го-
дині 00 хвилин у кабінеті № 204 суду за адресою: м. Оде-
са, вул. В. Стуса, 1-а.

У разі неявки у судове засідання без поважних при-
чин, розгляд справи буде проведено за Вашої відсутнос-
ті за наявними у справі доказами.

Суддя Л. В. Жуган

В провадженні судді Бердянського міськрайонно-
го суду Черткової Н.І. знаходиться цивільна справа 
№ 310/8306/16-ц за позовом Публічного акціонерно-
го товариства КБ «ПриватБанк» до Валентирова Вла-
дислава Васильовича про стягнення заборгованості. 

Розгляд справи призначено на 06.03.2017 року 
на 10-30 годину в приміщенні Бердянського місь-
крайонного суду за адресою: Запорізька область, 
м. Бердянськ,  вул. Консульська, 64, каб.502, суд-
дя Черткова Н.І., тел. 3-63-75. Суд викликає як відпо-
відача Валентирова Владислава Васильовича. У разі 
неявки відповідача, справа буде розглянута за наяв-
ними в ній матеріалами.

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетров-

ської області (м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) по-

відомляє Лісанову Людмилу Володимирівну, що 20 

квітня 2017 року о 09-00 годині відбудеться слухан-

ня цивільної справи №182/1250/16-ц (провадження 

2/0182/550/2017 року) за позовом Публічного акціо-

нерного товариства «АКБ Капітал» про стягнення за-

боргованості під головуванням судді Нікопольського 

міськрайонного суду Кобеляцької-Шаховал І. О.

На підставі протоколу №4 загальних зборів учасни-
ків товариства з обмеженою відповідальністю «Му-
зей міста Києва» від 23.12.2011 року та у відповід-
ності до рішення Київської міської ради №395/9452 
від 22.05.2013 року товариство з обмеженою від-
повідальністю «Музей міста Києва» (код ЄДРПОУ 
37955219) припиняється шляхом приєднання до Му-
зею історії міста Києва (код ЄДРПОУ 05534195).

Заяви кредиторів приймаються протягом двох мі-
сяців з дня опублікування оголошення, головою ко-
місії з припинення ТОВ «Музей історії Києва» Булаві-
ною Ларисою Ігорівною, за адресою: 01030, м. Київ, 
вул.. Б. Хмельницького, 7.

Святошинський районний суд м. Києва викликає від-
повідача Талька Івана Станіславовича, останнє відоме 
місце проживання: м. Київ, вул. Верховинна, 80-б, кв. 12, 
кім. 46 для участі в цивільній справі за позовом Черня-
дьєвої Ніни Іванівни до Талька Івана Станіславовича, тре-
тя особа: Державна міграційна служба у Святошинсько-
му районі м. Києва про визнання особи такою, що втра-
тила право користування житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 06.03.2017 року об 11 
год. 30 хв. за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал 
№ 6, суддя Войтенко Ю.В.

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

Веселовська Антоніна Михайлівна, останнє місце проживання чи мешкання: 
м. Кам’янське, вул. Таращанська, буд. 13, викликається у відкрите судове засі-
дання як відповідачка на 10.00 годину 06 березня 2017 року у справі за позовом 
Андрушка Руслана Олександровича до Веселовської Антоніни Михайлівни, Ни-
китюк Лариси Євгеніївни про стягнення авансу.

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

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пре-
сі Веселовська Антоніна Михайлівна вважається повідомленою про час і міс-
це розгляду справи.

У разі неявки відповідачки, справа буде розглянута за її відсутністю.
Суддя Д.В. Маслов

Голосіївський районний суд м. Києва викликає як відповідача Расса-
діна Ігоря Миколайовича по цивільній справі № 752/16073/16-ц за позо-
вною заявою Міхновської Анни Олександрівни до Рассадіна Ігоря Ми-
колайовича, третя особа: Служба у справах дітей Печерської районної в 
місті Києві державної адміністрації про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 20 березня 2017 року о 16 год. 00 хв. 
в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 14А, каб. 35.

Ви маєте право подати до суду письмові заперечення проти позову 
з посиланням на докази чи повідомити про поважність причин неявки.

В разі неявки справу буде розглянуто за наявних доказів. Наслідки 
неявки в судове засідання особи, яка бере участь у справі, передбачені 
ст. ст. 169, 170 ЦПК України та ст. 185-3 КУпАП.

Суддя Плахотнюк К.Г.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні спеціального 
досудового розслідування. 

Підозрюваний Фоменко Євген Анатолійович, 21.11.1975 р.н., уро-
дженець с. Курилівка, Куп’янського району, Харківської області, гро-
мадянин України, який раніше мешкав за адресою: Харківська область, 
Куп’янський район, с. Курилівка, вул. Польова, буд. 52-В, відповідно до 
вимог ст.314 КПК України викликається о 10:00 09 та 20 березня 2017 
року до Куп’янського міськрайонного суду Харківської області за адре-
сою: Харківська область, м. Куп’янськ, пл. Центральна, 16-а, для про-
ведення судового засідання у провадженні № 1-кп/628/347/16р. справа  
№ 628/3812/16-к. Поважні причини неприбуття особи на виклик суду 
згідно зі статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинувачено-
го передбачені статтями 139, 323 КПК України. 

Головуючий суддя Цендра Н.В. 

Києво-Святошинський районний суд Київської області повідомляє, що розгляд ци-
вільної справи № 369/8912/16-ц за позовом Черненко Ярослави Павлівни до Чапаєвої- 
Барикової Ірини Володимирівни, що діє в своїх інтересах та від імені неповнолітньої Ча-
паєвої-Барикової Анастасії Сергіївни, треті особи: Орган опіки та піклування Служби у 
справах дітей та сім’ї Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської 
області, Відділ громадянства імміграції та реєстрації фізичних осіб Києво-Святошин-
ського району Київської області про усунення перешкод у здійсненні права власнос-
ті, позбавлення права користування житловим приміщенням та зняття з реєстраційного 
обліку відбудеться 06 березня 2017 року о 12 год. 30 хв.

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

В разі неявки сторін на судове засідання справа буде розглядатись за їх відсутності 
на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Д.Д. Усатов

Згурівський районний суд Київської області викликає Луцько Наталію Василівну, 
останнє відоме місце проживання якої: вул. Олени Теліги, 29, кв. 38, м. Київ, як відпо-
відача у справі № 365/805/15-ц (провадження № 2/365/4/17) за позовом Кузнецова Во-
лодимира Олександровича до Луневського Василя Олексійовича, Білокриницької Ганни 
Олексіївни, Луцько Наталії Василівни, треті особи, які не заявляють самостійних вимог 
на стороні відповідачів: відділ Держгеокадастру у Згурівському районі Київської облас-
ті, Бориспільська районна державна адміністрація Київської області при визнання не-
дійсними державних актів на право власності на земельні ділянки, визнання недійсни-
ми договорів дарування та скасування записів про державну реєстрацію права власнос-
ті на земельні ділянки у судове засідання, яке призначене на 14 березня 2017 року на 10 
год. 00 хв. в залі № 1 Згурівського районного суду Київської області, що знаходиться за 
адресою: смт Згурівка, вул. Українська, 43, Київської області.

В разі неявки справу буде розглянуто у відсутність відповідача за наявними у спра-
ві матеріалами.

Суддя Р.В. Хижний

Шановний Освятинський Олександр Євгенович, ТОВ «ЛАКТА ЛЮКС 
ПЛЮС» в особі учасника Гарбуза О.В. повідомляє вас про те, що 1 березня 
2017 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: 07540, Київська обл., м. Бере-
зань, вул. Фрунзе, буд. 35а відбудуться позачергові загальні збори учасни-
ків Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАКТА ЛЮКС ПЛЮС» (іден-
тифікаційний код: 37601770), перелік питань, що виносяться на голосування:

1) про обрання голови та секретаря загальних зборів;
2) про виключення із складу учасників ТОВ «ЛАКТА ЛЮКС ПЛЮС» Освя-

тинського Олександра Євгеновича;
3) про затвердження, підписання та державну реєстрацію Статуту ТОВ 

«ЛАКТА ЛЮКС ПЛЮС» у новій редакції;
4) визначення напрямів діяльності.

П О В І С Т К А про виклик 
Підозрюваному Гур’янову Антону Борисовичу, 

09.09.1973 р.н., громадянину України, уродженцю 
м. Харкова, зареєстрованому за адресою: м. Харків, 
проспект Маршала Жукова, 13, кв. 79, відповідно до 
вимог ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно 
з’явитися 24.02.2017 об 11 год. 00 хв. до слідчого в 
ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ 
України в Харківській області майора юстиції Черно-
вола О.С. (м. Харків, вул. Мироносицька, 2) для допи-
ту в якості підозрюваного, відкриття матеріалів кри-
мінального провадження № 22015220000000118 та 
ознайомлення з ними.
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оголошення

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

Сєвєродонецький міський суд Луганської обл. повідомляє про те, що по цивільних справах за позова-
ми ПАТ КБ «Приватбанк»:

24.02.2016 Субботкін Сергій Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 94013, Луганська обл.,  
м. Стаханов, вул. Стаханова, буд. 15, кв. 60, справа № 428/9080/15-ц, суддя Луганський В. І.);

01.02.2016 Попов Юрій Сергійович (останнє відоме місце реєстрації: 94092, Луганська обл., м. Ірміно, 
вул. Лізи Чайкіної, буд. 19, кв. 46, справа № 428/4417/15-ц, суддя Луганський В. І.);

06.11.2015 Шендяпін Анатолій Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 94000, Луганська обл., 
м. Стаханов, вул. 50 років Октября, буд. 13, кв. 28, справа № 428/7501/15-ц, суддя Олійник В. М.);

10.02.2015 Товстюк Людмила Павлівна (останнє відоме місце реєстрації: 94013, Луганська обл., м. Ста-
ханов, вул. 70 р. Жовтня, буд. 3, кв. 137, справа № 428/8487/15-ц, суддя Олійник В. М.);

23.10.2015 Барков Антон Віталійович (останнє відоме місце реєстрації: 94016, Луганська обл., м. Стаха-
нов, вул. О. Дундича, буд.1, справа № 428/7188/15-ц, суддя Олійник В. М.);

10.02.2015 Чаус Тетяна Анатоліївна (останнє відоме місце реєстрації: 94000, Луганська обл., м. Стаханов, 
вул. Стаханова, буд. 3, кв. 108, справа № 428/8493/15-ц, суддя Олійник В. М.);

23.11.2015 Майборода Олег Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 94000, Луганська обл.,  
м. Стаханов, пр. Леніна, буд. 49, кв. 14, справа № 428/4228/15-ц, суддя Олійник В. М.);

06.11.2015 Алєксєєва Тетяна Валеріївна (останнє відоме місце реєстрації: 94013, Луганська обл., м. Ста-
ханов, вул. Одеська, буд.13, кв. 33, справа № 428/7182/15-ц, суддя Олійник В. М.);

30.06.2015 Ништик Роман Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 94016, Луганська обл.,  
м. Стаханов, вул. Курченко, буд.23, кв.55, справа № 428/4618/15ц, суддя Олійник В. М.);

10.02.2016 Дорошева Світлана Олександрівна (останнє відоме місце реєстрації: 94013, Луганська обл., 
м. Стаханов, вул. 395-ї Шахтарської дивізії, буд. 6, кв. 8, справа № 428/9075/15-ц, суддя Олійник В. М.);

30.06.2015 Демкович Ганна Миколаївна (останнє відоме місце реєстрації: 94091, Луганська обл., м. Ірмі-
но, вул. 1-а Російська, буд. 20, справа № 428/4065/15ц, суддя Олійник В. М.);

23.10.2015 Букрєєв Сергій Вікторович (останнє відоме місце реєстрації: 94005, Луганська обл., м. Стаха-
нов, вул. Олімпійська, буд. 1, кв. 129, справа № 428/7183/15-ц, суддя Олійник В. М.);

30.06.2015 Сєргєєва Оксана Сергіївна (останнє відоме місце реєстрації: 94013, Луганська обл., м. Стаха-
нов, вул. Макерова, буд. 9, кв. 85, справа № 428/4616/15ц, суддя Олійник В. М.);

10.02.2016 Пархомчук Сергій Вікторович (останнє відоме місце реєстрації: 94013, Луганська обл., м. Ста-
ханов, вул. Космічна, буд. 29, кв. 38, справа № 428/8400/15ц, суддя Олійник В. М.);

12.03.2016 Євсін Євген Ігорович (останнє відоме місце реєстрації: 94000, Луганська обл., м. Стаханов,  
пр. Леніна, буд. 38-а, кв. 21, справа № 428/10778/15, суддя Олійник В. М.);

30.09.2016 Дрогаль Юрій Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 94091, Луганська обл., Стаха-
новський р-н, м. Теплогірськ, вул. Тверська, буд. 17, справа № 428/4839/15-ц, суддя Олійник В. М.);

10.02.2016 Булавінцев Олександр В’ячеславович (останнє відоме місце реєстрації: 94000, Луганська 
обл., м. Стаханов, пр. 50 Років Жовтня, буд. 17, кв. З, справа № 428/8459/15-ц, суддя Олійник В. М.);

23.09.2015 Алфьоров Валентин Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 94012, Луганська обл.,  
м. Стаханов, вул. Касаурова, буд. 13/1, справа № 428/5852/15-ц, суддя Баронін Д. Б.);

23.09.2015 Єгорова Валентина Петрівна (останнє відоме місце реєстрації: 94000, Луганська обл., м. Ста-
ханов, вул. Ньютона, буд. 97, справа № 428/5844/15-ц, суддя Баронін Д. Б.);

22.01.2016 Носуля Олег Іванович (останнє відоме місце реєстрації: 94016, Луганська обл., м. Стаханов, 
вул. Фестивальна, буд. 12а, кв. 6, справа № 428/6148/15-ц, суддя Луганський В. І.);

04.02.2016 Гріцан Емма Артемівна (останнє відоме місце реєстрації: 94092, Луганська обл., Стахановська 
міська рада, м. Ірміно, вул. Шепетівська, буд. 20, кв. 24, справа № 428/5919/15-ц, суддя Луганський В. І.);

03.02.2016 Ткачук Ілона Юріївна (останнє відоме місце реєстрації: 94092, Луганська обл., м. Ірміно (м. Те-
плогірськ), вул. Багата, буд. 15, кв. 10, справа № 428/4924/15-ц, суддя Луганський В. І.);

23.09.2015 Кулєшов Валентин Петрович (останнє відоме місце реєстрації: 94000, Луганська обл., м. Ста-
ханов, вул. Фестивальна,буд.4,кв.14, справа № 428/5976/15-ц, суддя Баронін Д. Б.);

07.12.2015 Добріков Олександр Геннадійович (останнє відоме місце реєстрації: 94000, Луганська обл.,  
м. Стаханов, пл. Перемоги, буд. 1, кв. 20, справа № 428/9821/15-ц, суддя Баронін Д. Б.);

23.09.2015 Єфіменко Наталія Вікторівна (останнє відоме місце реєстрації: 94013, Луганська обл., м. Ста-
ханов, вул. Сажева, буд. 41, справа № 428/5851/15-ц, суддя Баронін Д. Б.);

23.09.2015 Дмитрієв Валентин Сергійович (останнє відоме місце реєстрації: 94000, Луганська обл.,  
м. Стаханов, вул. К. Лібкнехта, буд. 68, кв. 11, справа № 428/5946/15-ц, суддя Баронін Д. Б.);

13.10.2016 Орлов Дмитро Олексійович (останнє відоме місце реєстрації: 94091, Луганська обл., м. Ста-
ханов, вул. Дюканова, буд. 114, кв. 2, справа № 428/3688/16-ц, суддя Скочій Г. Д.);

04.02.2016 Решетняк Олексій Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 94013, Луганська обл., 
м. Стаханов, вул. Кутузова, буд. 52, кв. 84, справа № 428/4920/15-ц, суддя Скочій Г. Д.);

27.01.2016 Бараннік Павло Андрійович (останнє відоме місце реєстрації: 94015, Луганська область, міс-
то Стаханов, вулиця Генерала Карбишева, будинок 7, кв. 95, справа № 428/8490/15-ц, суддя Скочій Г. Д.);

06.07.2016 Мороз Наталія Іванівна (останнє відоме місце реєстрації: 94094, Луганська обл., м. Ірміно, 
вул. Шепетівська, буд. 10, кв. 3, справа № 428/4868/15-ц, суддя Скочій Г. Д.);

07.09.2016 Іванова Олександра Іллівна (останнє відоме місце реєстрації: 94013, Луганська обл., м. Стаха-
нов, вул. 60 років Жовтня, буд. 29, кв. 24, справа № 428/2039/16-ц, суддя Скочій Г. Д.);

26.01.2016 Самофалов Сергій Олексійович (останнє відоме місце реєстрації: 94000, Луганська обл.,  
м. Стаханов, вул. Н. Курченко, буд.1, кв.35, справа № 428/7496/15-ц, суддя Скочій Г. Д.);

13.05.2016 Дудко Ігор Іванович (останнє відоме місце реєстрації: 94005, Луганська обл., м. Стаханов, вул. 
Піонерська, буд. 14, кв.4, справа № 428/9362/15-ц, суддя Скочій Г. Д.);

10.02.2016 Імірсуїнов Олександр Юрійович (останнє відоме місце реєстрації: 94095, Луганська обл.,  
м. Стаханов, м. Алмазна, пров. Кубанський, буд. 17, кв. 2, справа № 428/4835/15-ц, суддя Олійник В. М.);

18.05.2016 Пяташов Олександр Леонідович (останнє відоме місце реєстрації: 94000, Луганська обл.,  
м. Стаханов, м. Теплогірськ, вул. Армійська, буд. 12, кв. 2, справа № 428/4157/15-ц, суддя Скочій Г. Д.);

25.02.2016 Черняєва Ольга Володимирівна (останнє відоме місце реєстрації: 94007, Луганська обл.,  
м. Стаханов, вул. Лермонтова, буд. 32, кв. 3, справа № 428/4926/15-ц, суддя Скочій Г. Д.);

26.01.2016 Циганков Євген Іванович (останнє відоме місце реєстрації: 94000, Луганська обл., м. Стаха-
нов, вул. Н. Курченко, буд. 23, кв. 25, справа № 428/7558/15-ц, суддя Скочій Г. Д.);

23.09.2015 Болдирєва Валентина Петрівна (останнє відоме місце реєстрації: 94013, Луганська обл.,  
м. Стаханов, вул. Стаханова, буд. 7, кв. 125, справа № 428/5937/15-ц, суддя Баронін Д. Б.);

07.12.2015 Кіктенко Любов Олександрівна (останнє відоме місце реєстрації: 94010, Луганська обл.,  
м. Стаханов, вул. Чапаєва, буд. 10, кв. 4, справа № 428/9369/15-ц, суддя Баронін Д. Б.);

23.09.2015 Герасименко Олена Олексіївна (останнє відоме місце реєстрації: 94012, Луганська обл.,  
м. Стаханов, вул. Луганська, буд. 63, кв. 1, справа № 428/5980/15-ц, суддя Баронін Д. Б.);

23.09.2015 Солодовник Ольга Миколаївна (останнє відоме місце реєстрації: 94016, Луганська обл.,  
м. Стаханов, вул. Карла Лібкнехта, буд. 87, кв. 26, справа № 428/5974/15-ц, суддя Баронін Д. Б.);

12.09.2016 Бухтоярова Олена Олексіївна (останнє відоме місце реєстрації: 94013, Луганська обл., м. Ста-
ханов, вул. Кутузова, буд. 15а, кв. 2, справа № 428/3999/16-ц, суддя Скочій Г. Д.);

13.09.2016 Литвинова Олена Олександрівна (останнє відоме місце реєстрації: 94016, Луганська обл.,  
м. Стаханов, вул. Матросова, буд. 27а, кв. 6, справа № 428/4003/16-ц, суддя Скочій Г. Д.);

04.02.2016 Соломко Олена Павлівна (останнє відоме місце реєстрації: 94010, Луганська обл., м. Стаха-
нов, вул. Толстого, буд. 13, кв. 2, справа № 428/5924/15-ц, суддя Скочій Г. Д.);

14.09.2016 Герасименко Володимир Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 94000, Луганська 
обл., м. Стаханов, вул. 60 років Жовтня, буд. 13, кв. 27, справа № 428/3366/16-ц, суддя Скочій Г. Д.);

12.05.2016 Спесівцев Олег Юрійович (останнє відоме місце реєстрації: 94091, Луганська обл., м. Ірміно, 
вул. Гірська, буд. 21, справа № 428/9278/15-ц, суддя Скочій Г. Д.);

15.09.2016 Сушкова Ірина Василівна (останнє відоме місце реєстрації: 94010, Луганська обл., м. Стаха-
нов, вул. Разіна, буд. 4, справа № 428/3370/16-ц, суддя Скочій Г. Д.);

05.02.2016 Домбровська Оксана Анатоліївна (останнє відоме місце реєстрації: 94010, Луганська обл.,  
м. Стаханов, вул. Разіна, буд. 12, справа № 428/4871/15-ц, суддя Скочій Г. Д.);

23.09.2015 Саприкіна Олександра Олексіївна (останнє відоме місце реєстрації: 94000, Луганська обл.,  
м. Стаханов, вул. Тіниста, буд. 2, справа № 428/5941/15-ц, суддя Баронін Д. Б.);

05.02.2016 Розинська Яна Вікторівна (останнє відоме місце реєстрації: 94001, Луганська обл., м. Стаха-
нов, вул. Пушкіна, буд. 25, кв. 3, справа № 428/4844/15-ц, суддя Скочій Г. Д.);

08.02.2016 Сава Сергій Петрович (останнє відоме місце реєстрації: 94092, Луганська обл., Стахановський 
р-н, м. Ірміно, вул. Революції, буд. 54, кв. 79, справа №428/7953/15-ц, суддя Скочій Г. Д.) про стягнення за-
боргованості судом були ухвалені заочні рішення, позовні вимоги задоволені повністю або частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачам по справах, що заочне рішення може бути переглянуто Сєвєродо-
нецьким міським судом Луганської обл. шляхом подання відповідачем заяви про перегляд заочного рішен-
ня до цього суду протягом десяти днів з дня опублікування цього оголошення.

Новопсковський районний суд Луганської області 
повідомляє, що 27 лютого 2017 року об 11 год. 30 хв. 
відбудеться судове засідання з розгляду цивільної 
справи ЄУ № 420/4/17 (провадження № 2/420/138/17) 
за позовом Мельник Людмили Григорівни, Савчен-
ка Володимира Федоровича до Новобілянської сіль-
ської ради Новопсковського району Луганської об-
ласті про встановлення факту, що має юридичне 
значення, та визнання права власності на спадкове 
майно в порядку спадкування за законом та поділу 
спадкового майна, третя особа, що не заявляє само-
стійних вимог: відділ Держгеокадастру у Новопсков-
ському районі Луганської області.

Суддя Стеценко О. С.

Святошинський районний суд м. Києва викли-
кає гр. Заварика Володимира Анатолійовича, остан-
нє відоме місце проживання: кв. Степовий, 6, кв. 17,  
м. Луганськ у судове засідання щодо розгляду ци-
вільної справи № 2/759/722/17 за позовом Заварики 
Світлани Анатоліївни до Заварики Володимира Ана-
толійовича про розірвання шлюбу, що відбудеться 
28 березня 2017 року о 12 год. 00 хв.

Просимо гр. Заварику Володимира Анатолійовича 
з’явитися до Святошинського районного суду м. Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А, зал 
№ 3, з собою мати документ, який посвідчує особу.

Суддя Величко Т. О.

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської об-
ласті викликає у судове засідання як відповідача Фаміляр-
ську Ренату Олександрівну з розгляду цивільної справи  
№ 274/3157/15-ц за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційного банку «ПриватБанк» до Рильського Ва-
силя Івановича, Фамілярської Оксани Олександрівни, Фамі-
лярської Ренати Олександрівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Бердичівсько-
го міськрайонного суду Житомирської області, що за адре-
сою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Житомирська,  
30-А о 10.00 год. 15.03.2017 р.

У разі неявки у судове засідання відповідачки Фаміляр-
ської Ренати Олександрівни судовий розгляд буде проведе-
но за її відсутності.

Суддя І. Ю. Хуторна

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як 
відповідача Хасаунех Світлану Миколаївну за позо-
вом Єрмолаєва Миколи Олексійовича до Хасаунех 
Світлани Миколаївни про визнання особи такою, що 
втратила право користування житловим приміщен-
ням. Судове засідання відбудеться 10.03.2017 р. о 10 
год. 15 хв. у приміщенні Суворовського районного 
суду м. Одеси за адресою: м. Одеси, вул. Чорномор-
ського козацтва, 68, зала судових засідань № 8. У ра-
зі неявки Хасаунех Світлани Миколаївни судове засі-
дання буде проведене у її відсутність.

Суддя С. С. Аліна

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області 
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) роз-
глядає цивільну справу № 243/678/17 за позовом ПАТ КБ 
«ПриватБанк» до Нетименка Олександра Миколайови-
ча про стягнення заборгованості за кредитним договором. 
Останнє відоме зареєстроване місце проживання відповіда-
ча Нетименка Олександра Миколайовича: Донецька область,  
м. Слов’янськ, вул. Запорізька, буд. 36. Відповідач виклика-
ється до суду на 07 березня 2017 року на 09 год. 00 хв. для 
участі у судовому засіданні.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття в судове засідан-
ня, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, 
інакше справа буде розглянута за його відсутністю.

Суддя О. В. Ільяшевич

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області 
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розгля-
дає цивільну справу № 243/665/17 за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Шуніної Лідії Василівни про стягнення забор-
гованості за кредитним договором. Останнє відоме зареє-
строване місце проживання відповідача Шуніної Лідії Васи-
лівни: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Маяковсько-
го, буд. 73.

Відповідач викликається до суду на 07 березня 2017 року 
на 08 год. 45 хв. для участі у судовому засіданні.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття в судове засідан-
ня, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, 
інакше справа буде розглянута за його відсутністю.

Суддя О. В. Ільяшевич

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області 
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розгля-
дає цивільну справу № 243/604/17 за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Жовніра Андрія Несторовича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором. Останнє відоме заре-
єстроване місце проживання відповідача Жовніра Андрія Не-
сторовича: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Серафи-
мовича, буд. 80.  Відповідач викликається до суду на 07 бе-
резня 2017 року на 08 год. 30 хв. для участі у судовому за-
сіданні.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття в судове засідан-
ня, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, 
інакше справа буде розглянута за його відсутністю.

Суддя О. В. Ільяшевич

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської 
області (Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. 
Кібрика, 11) викликає Сербул Руслана Володимиро-
вича, реєстрація місця проживання якого невідома, 
останнє місце проживання: Миколаївська область, 
місто Вознесенськ, вул. Степова, 2 як відповідача в 
судове засідання, яке відбудеться 03 березня 2017 
року о 08 годині 30 хвилин по справі за позовом ПАТ 
КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за 
кредитним договором.

Суддя Старжинська О. Є.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

№ 10/4/1-22452-16-125 вих-17 від 15.02.2017

Остриков Олександр Леонтійович, 21.07.1961 року народження, адреса 
проживання: м. Севастополь, вул. Жовтневої Революції, 17/46, відповідно 
до вимог ст.ст. 133, 135, 137, 2975 Кримінального процесуального кодексу 
України (далі – КПК України) викликається «24» лютого 2017 року о 09:00 
год. до Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України 
за адресою:  м. Київ, вул. Московська, 8, кабінет 127 (тел. 044-200-58-01) 
для участі у проведенні допиту в якості підозрюваного у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111; 
ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України у кримінальному 
провадженні № 42016000000002294 від 09.09.2016.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний 
зобов’язаний прибути за викликом до слідчого, а в разі неможливості 
прибути за викликом у призначений строк – заздалегідь повідомити про 
це слідчого.

Згідно ст. 138 КПК України, поважними причинами неприбуття особи на 
виклик є: 1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання; 
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рі-
шення; 3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні 
лиха або інші подібні обставини); 4) відсутність особи у місці проживання 
протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 5) тяж-
ка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з ліку-
ванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей 
заклад; 6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб 
або серйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки 
про виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення 
особи на виклик.

Статтею 139 КПК України передбачені наслідки неприбуття на виклик: 
ч. 1 - якщо підозрюваний, 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 заробітної 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.

ч. 2 - У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підо-
зрюваного може бути застосовано привід.

ч. 5 - Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий ви-
клик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини 
більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його 
у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснен-
ня спеціального досудового розслідування чи спеціального судового про-
вадження.

Згідно п. 201 розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України, положен-
ня ч. 5 ст. 139 цього Кодексу поширюються також на осіб, які понад шість 
місяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від 
кримінальної відповідальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, 
що вони перебувають за межами України, на тимчасово окупованій тери-
торії України або в районі проведення антитерористичної операції.

Старший слідчий в особливо  
важливих справах
Головної військової прокуратури
Генеральної прокуратури України                                              В. Приймачок

Павлоградський міськрайонний суд Дні-
пропетровської області (суддя Бондарен-
ко В. М.) викликає як відповідача Агеєва Ми-
хайла Івановича, 17.02.1968 року народжен-
ня, останнє місце проживання якого: Доне-
цька область, м. Макіївка, м/н Зелений, буд. 1, 
кв. 217, по цивільній справі № 185/142/17 за 
позовом уповноваженої особи Фонду гаран-
тування вкладів фізичних осіб на здійснення 
ліквідації Публічного акціонерного товариства 
«Всеукраїнський Акціонерний Банк» Славкіної 
Марини Анатоліївни до Агеєва Михайла Івано-
вича про звернення стягнення.

Судове засідання призначене на 13 берез-
ня 2017 року на 09.00 год. за адресою: 51400, 
Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. 
Дніпровська, 135, каб. № 310.

У разі неявки відповідача в судове засі-
дання, справа, згідно з вимогами ЦПК Украї-
ни, може бути розглянута за його відсутності.

Автозаводський районний суд м. Кре-
менчука Полтавської області викликає 
Максимова Артема Анатолійовича (останнє 
відоме місце проживання: 39600, Полтав-
ська область, м. Кременчук, вул. Воїнів Ін-
тернаціоналістів, буд. 4, кв. 69), як відпові-
дача по справі за позовом Ісаєнко Руслани 
Вадимівни до Максимова Артема Анатолі-
йовича про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 
10.04.2017 року о 14.00 год. у приміщенні 
суду за адресою: м. Кременчук, вул. Пер-
шотравнева, буд. 29/5, каб. 7.

Явка до суду є обов’язковою. В разі не-
явки в судове засідання, справу буде роз-
глянуто за вашої відсутності.

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

Суддя Ю. В. Рибалка

Бориславський міський суд Львів-
ської області викликає в судове за-
сідання Косар Андрія Володимиро-
вича (останнє місце проживання:  
м. Корсунь-Шевченківський, вул. 
Куйбишева, 41) як відповідача у ци-
вільній справі за позовом Баброцяк 
Ангеліни Володимирівни до Косар 
Андрія Володимировича про стягнен-
ня аліментів на утримання неповно-
літньої дитини на 16 год. 15 хв. 7 бе-
резня 2017 року (за адресою: м. Бо-
рислав, вул. Грушевського, 21).

У випадку неявки Косар Андрія Во-
лодимировича справа буде розгляну-
та у його відсутності.

Суддя А. Т. Слиш
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 22 ЛЮТОГО

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

Електронну платформу 
оцінили в Європі

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

здОбуТки. Нещодавно в Польщі відбувся Міжнародний фо-
рум «Європа—Україна», учасники якого з-поміж інших питань 
розглянули та високо оцінили впровадження Всеукраїнської 
електронної платформи UP.me, яке розпочалося із Сумщини. 
Як повідомив віце-президент Міжнародної торгової пала-
ти ICC Ukraine з цифрової економіки Володимир Демура, це свід-
чить про незаперечні здобутки сумського краю, перспекти-
ву реалізації проекту не тільки в нашій країні, а й за кордоном. 
Аналогів цьому задуму поки що немає у світі: перевести у циф-
ру всі сфери та сектори економіки, забезпечивши ефек-
тивну комунікацію між державою, суспільством та бізне-
сом. Іншими словами, перейти з оffline в online-відносини. 
Основа платформи UP.me — електронний агрегатор, на якому вже 
розміщені тисячі українських підприємств, структур, підрозділів, пе-
релік товарів, послуг тощо. За його допомогою є всі можливості іс-
тотно наростити обсяги продажів і послуг, що сприятиме активіза-
ції економіки країни та зростанню її валового внутрішнього продукту. 
   

Дитяча творчість — 
Одещині в подарунок

Іван ШЕВЧук,  
«Урядовий кур’єр»

ЮВІЛЕЙНЕ. На честь 85-ї річниці заснування Одеської облас-
ті обласна Рада миру спільно з дипломатичним корпусом регіо-
ну та під патронатом Одеського міського голови оголосила твор-
чий конкурс серед школярів. Його назва — «Цвіти, моя Одещино, 
під мирним небом». Це творче змагання має на меті виховання па-
тріотизму та гуманістичних цінностей серед молоді. Взяти в ньому 
участь зможуть учні середніх навчальних закладів області віком 
від 12 до 16 років. У трьох номінаціях: кращий вірш, кращий про-
зовий твір та кращий репортаж  передбачено по три премії відпо-
відно до місця — 1000, 700 та 400 гривень. Школярі також візьмуть 
участь у XVIII Загальнонаціональному конкурсі «Українська мова 
— мова єднання». Кращі роботи будуть опубліковані в газеті «Зо-
лотослов» та окремому альманасі. Урочисто підіб’ють підсумки 
конкурсу 23 лютого в Золотій залі Одеського літературного музею.

СРІбНІ бРизки. Головний наш здобуток і наша гордість 
на чемпіонаті світу з біатлону в Гохфільцені-2017 — друге міс-
це в жіночій естафеті. Оновлена четвірка, де юна Ірина Варви-
нець витіснила титуловану, та  не готову на всі 100%, Валю Се-
меренко — результат тренерської мудрості. А сама естафета, 
в якій кращими за українок  виявилися лише німкені на чолі з 
п’ятиразовою чемпіонкою неперевершеною Лаурою Дальмайєр, 
гідна відповідь тим, хто засумнівався в конкурентності наших  ді-
вчат. 

На перших двох етапах наші спортсменки подолали усі труд-
нощі. Зі стрільбою впоралася Варвинець, у якої від хвилювання 

випав додатковий патрон, а Юлія Джима, попри  помітну фізич-
ну втому, дотерпіла на останньому колі. На третьому  етапі всіх 
уразила кулеметна стрільба Анастасії Меркушиної: стоячи вона 
закрила 5 мішеней за 22 секунди — це екстраклас! Мало того, 
Меркушина впіймала кураж і на трасі, піднявши збірну на друге 
місце. На четвертому  етапі все вирішила точна стрільба та фан-
тастичний фініш Олени Підгрушної. Причому на останньому кі-
лометрі лідер української збірної  обійшла зірок — Габріелу Ко-
укалову, Марі Дорен-Абер і Доротею Вірер. Досвідчена Олена 
Підгрушна підловила їх на підйомі, зробила вирішальний ривок і 
фінішувала як за класичним підручником.

ФОТОФАкТ

Володимир ГАЛАуР, 
«Урядовий кур’єр»

ПРОЕкТи. Слобожанська 
столиця готується до Все-
українського конкурсу моло-
дих дизайнерів та показів прет-
а-порте за підтримки організа-
торів Національного тижня мо-
ди Ukrainian Fashion Week. Про-
ект реалізують у рамках затвер-
дженої стратегії розвитку Хар-
кова до 2020 року. Про це по-
відомила начальник міського 

управління інвестиційного роз-
витку та іміджевих проектів де-
партаменту у справах сім’ї, мо-
лоді та спорту Вікторія Грецька-
Миргородська. За її словами, 
мета цих заходів — підтримка 
молодих дизайнерів, залучен-
ня інвесторів, розвиток у Харко-
ві індустрії моди та легкої про-
мисловості, а також створення 
кластера, який опікуватиметься 
її розвитком.

Першими кроками в реалі-
зації довгострокового проекту 

стануть  покази  та конкурс. За-
явки на нього щойно розпочали  
приймати, тож  переможці змо-
жуть представити свої колекції 
на подіумі. У програмі — не ли-
ше демонстрація кращих обра-
зів харківських і відомих укра-
їнських дизайнерів, а й робо-
та шоу-румів, благодійний аук-
ціон та інші заходи соціального 
спрямування. Почесний консул 
України в Італії Марко Тосон, 
який узяв участь в обговорен-
ні реалізації проекту, зазначив: 

готовий до співпраці. «Я гото-
вий залучити італійських вироб-
ників одягу, модельєрів. Однак 
у  Харкові необхідно розвивати 
легку промисловість, потрібно 
допомагати студентам-дизай-
нерам, щоб вони виходили на 
вищий рівень. Мені Харків нага-
дує італійське місто Падую. Ба-
жаю, щоб наші міста розвивали 
партнерські відносини. Гадаю, 
разом ми зможемо реалізувати 
багато цікавих проектів», — за-
значив дипломат.

У Харкові розвиватимуть індустрію моди

катерина МАЦЕГОРА, 
«Урядовий кур’єр»

НОВА ПРОГРАМА. Ниніш-
ню весну Національний цирк 
України зустрічає у незвичний 
спосіб — його арена перетво-
рюється на басейн із фонтана-
ми. Звісно, якщо вода заводить 
дружбу з вогнем (про це яскра-
во свідчать спецефекти в но-
мерах), про класичний стиль 
подачі програми не може йти-
ся. Раніше під склепінням лу-
нав дитячий сміх, нині тут па-
нує зосередженість та певна 
невизначеність. Більшості гля-
дачів — як маленьким, так і до-
рослим — вистава на воді ви-
далася дивовижним та не-
звичним дійством. У ньому на-
віть клоуни жартували на єв-
ропейський штиб, хоч насправ-
ді створювали дійство виключ-
но українські профі циркового 

мистецтва. Картина приблиз-
но така: замість манежу — озе-
ро, заповнене 170 кубометра-
ми води, навколо — фонтани, 

на півдіаметра — сцена. На ній 
в обіймах лазерних променів та 
струменів води працюють тва-
рини й актори.

Серед цікавинок можна ви-
окремити боротьбу в басей-
ні-озері дресирувальника та 
алігатора. Залітали на сцену 
й два рожевих пелікани, не-
швидким поступом виходили 
бурі ведмеді, вибігав та грав 
на гітарі морський котик Тоні, 
вчили танцювати публіку ар-
тисти розмовного жанру папу-
ги ара.

Триватиме такий незвичний 
атракціон до 14 травня. На ви-
сокий рівень його виводити-
муть лазерним шоу Євгенія 
Терехівська, атракціоном «Ілю-
зія сучасності» український 
маг-чародій Євгеній Новосьо-
лов, фаєр-шоу Delonix Костян-
тин Положай, Геннадій Бонда-
ренко та Олена Гужова. Ця ви-
става народилася в Україні в 
2016-му. За такий нетривалий 
час вона встигла вийти на між-
народний рівень.

демонстрація рептилій — один із найдавніших циркових 
номерів

Вода, вогонь, повітря —  
цирк відходить від класики жанру
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