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ОРІЄНТИР

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Технічного регламенту
обмеження використання деяких
небезпечних речовин в електричному 
та електронному обладнанні»

ЦИФРА ДНЯ

Ринок вугілля
потребує лібералізації 

НА ЧАСІ. За дорученням Прем’єр-міністра Володимира Гройс-
мана створено робочу групу з питань лібералізації ринку вугілля,
яку очолив віце-прем’єр Володимир Кістіон. Таке рішення було
ухвалено ще в першій декаді березня під час зустрічі з представ-
никами експертного середовища, на якій обговорювали питання
побудови прозорого ринку вугілля як першочергового етапу на
шляху до реформування енергетичного сектору. До її завдань
належить створення українського ринкового індикатора на енер-
гетичне вугілля, ідентифікація та оцінка можливих переваг і ри-
зиків різних механізмів формування такого індикатора,
наголосив Володимир Кістіон на першому засіданні групи.

До наступного зібрання,  повідомляє прес-служба віце-
прем’єр-міністра, слід сформулювати свої зауваження щодо за-
конопроекту. Міненерговугілля, НКРЕКП, НКФРЦП, Секретаріат
КМУ мають напрацювати нормативно-правове обґрунтування
для укладання публічних двосторонніх угод, а Міненерговугілля
— питання біржових торгів та участі в них державних вугледо-
бувних підприємств.

ЦИТАТА ДНЯ

Володимир Гройсман:
«Не треба «кошмарити»

бізнес. Ми повинні
надавати ділянки,

необхідну
інфраструктуру,

забезпечити місцевими
привілеями. Я тут ваш

партнер і помічник».
Прем’єр-міністр про потребу взаємодії місцевої 
влади з підприємницькими колами 
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ПАМ’ЯТЬ

До масштабного проекту
створення у Бабиному Яру
меморіалу Голокосту залучать
широку громадськість і провідних
науковців із різних країн

Чи стане пенсія
синонімом заможності

АКТУАЛЬНО. Влада, науковці й експерти пропонують спосіб,
як убезпечити старість від злиднів
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1,636 млрд грн
субсидій на оплату послуг ЖКГ

призначено громадянам у січні-лютому
2017 року. Це на 14% перевищує

аналогічний торішній показник

Ключі від серця громади
РЕФОРМА. Як прямі відносини з держбюджетом змінюють поліську глибинку 

Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»

«Зумій своїм життям до себе
дорівнятись», — на муль-

тимедійному екрані Перебродів-
ської сільської школи читаю
слова Мавки: діти вивчають «Лі-
сову пісню». Тут, у далекій полі-

ській глибинці, під самісіньким бі-
лоруським кордоном, частенько
зустрінеш і Мавку, й Перелесни-
ка, і Того, що греблю рве. 

Ще донедавна забутий край мо-
дернізується просто-таки на очах:
далеко не кожна міська школа має
такі технології, як тут. І не в кож-
ному місті побачите таку, як у цій

громаді, нову спортивну залу, не
скрізь так оперативно отримаєте
будь-яку послугу — часто навіть
не виходячи із власної хати. Не ві-
рите? Тоді вирушайте разом із
нами в подорож до Миляцької
об’єднаної громади — піонера в
децентралізації не лише на Рів-
ненщині, а й в Україні. 

Голова цієї унікальної громади
— Федір Хлебович, якого особис-
то знаю незабаром три десятиліт-
тя. А він не змінюється:
ініціативний, діловий, на льоту
хапає новинки. Тож не дивно, що
саме він став головним децентра-
лізатором у рідному краї, швидко
розкусивши урядовий пряник:

виграють ті, хто буде першим. Він
знав, як складно буде йти цим
шляхом, адже далеко не все на
ньому було прописано законодав-
чо.

Про все це відверто гово-
рив землякам. Ті вагалися:
навіщо нам, мовляв, попе-
ред батька в пекло? 5

2



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua14 

документи

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
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Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідачів за позовами ПАТ КБ «Приватбанк», 
ПАТ «Акцент-Банк» про стягнення заборгованості, у су-
дові засідання, які відбудуться: 

29.03.2017 р. на 09-00 (резервне судове засідання 
31.03.2017 р. на 09-00)

Судаков Вадим Валерійович
Суддя Потапенко Р. Р.

28.03.2017 р. на 08-00 (резервне судове засідання 
03.04.2017 р. на 08-00)

Пушкарський Олексій Борисович
Суддя Стеценко О. С.

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

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваному Бовту Максиму Анатолійовичу, 

03.08.1979 р.н., що зареєстрований за адресою: м. До-
нецьк, вул. Челюскінців, буд. 184-а, на підставі ст. ст. 
297-5, 133, 135 КПК України, вам необхідно з’явитися 27 
березня 2017 року до каб. 307 СВ УСБУ в Донецькій об-
ласті, до слідчого Тимка B. C., за адресою: Донецька об-
ласть, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд. 33, 
для отримання повідомлення про підозру, ознайомлен-
ня з матеріалами кримінального провадження, отриман-
ня обвинувального акта та реєстру матеріалів при здій-
сненні спеціального досудового розслідування у кримі-
нальному провадженні № 22017050000000105 за ч. 1  
ст. 258-3 КК України. У разі неприбуття на виклик або 
ухилення від явки на виклик настають наслідки, перед-
бачені ст. 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваному Федотову Олегу Анатолійовичу, 

17.10.1968 р.н., що зареєстрований за адресою: м. До-
нецьк, проспект Червоногвардійський, буд, 38-Б, кв. 30, 
на підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК України, вам не-
обхідно з’явитися 27 березня 2017 року до каб. 307 СВ 
УСБУ в Донецькій області, до слідчого Тимка B. C., за 
адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Архі-
тектора Нільсена, буд. 33, для отримання повідомлен-
ня про підозру, ознайомлення з матеріалами криміналь-
ного провадження, отримання обвинувального акта та 
реєстру матеріалів при здійсненні спеціального досу-
дового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 22017050000000106 за ч. 1 ст. 258-3 КК України. У ра-
зі неприбуття на виклик або ухилення від явки на виклик 
настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

Великобагачанський районний суд 
Полтавської області викликає у судове за-
сідання, яке відбудеться 29 березня 2017 
року о 08.10 годині в приміщенні Вели-
кобагачанського районного суду Пол-
тавської області за адресою: Полтавська 
область, смт Велика Багачка, вул.Шев-
ченка, 69, Кваша Сергія Олександрови-
ча (останнє відоме місце реєстрації: Пол-
тавська обл., Великобагачанський р-н,  
с. Кротівщина, вул. Багачанська, буд. 34) 
в якості відповідача по цивільній спра-
ві №525/65/17 за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Кваша Сергія Олександрови-
ча про стягнення заборгованості.

Суддя Лисенко Н. В.

Ічнянський районний суд Чернігівської області викликає для участі 
у розгляді цивільної справи № 733/188/17, № 2/733/215/17 за позовом 
Публічного акціонерного товариства КБ «Приватбанк» до Гмирі Бориса 
Миколайовича про стягнення заборгованості за кредитним договором, 
як відповідача Гмирю Бориса Миколайовича (останнє місце проживан-
ня: м. Ічня, провул. Гончарний, 8, Чернігівської області).

Судове засідання відбудеться об 11.00 годині 27 березня 2017 ро-
ку під головуванням судді Т. В. Карапиш в приміщенні Ічнянського ра-
йонного суду, розташованого за адресою: м. Ічня, вулиця Коваля, № 10, 
Чернігівської області.

У разі неявки відповідача до суду без поважних причин або неповідо-
млення про причини неявки, справа буде розглянута у його відсутність, 
за наявності доказів, що містяться в матеріалах справи.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бах-
мут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за по-
зовом  ПАТ КБ «Акцент-Банк»  до Щукіна Євгена Олександровича про 
стягнення заборгованості.

Відповідач по справі викликається до суду (м. Бахмут, Донецька об-
ласть, вул. Миру, 5, кім. 315), для участі у розгляді справи по суті:  Щу-
кін Євген Олександрович, 11.10.1967 р.н. (останнє місце мешкання: До-
нецька область, м. Бахмут,  вул. Миру, 42/30, місце реєстрації невідо-
ме) на 4 квітня 2017 року о 08 годині 40 хвилин до суду, кабінет № 315.

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

Суддя Радченко Л. А.

Печерський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Гриба 
Андрія Григоровича, 19.06.1975 р.н. (останнє відоме місце проживан-
ня: АР Крим, м. Ялта, вул. Блюхера, буд. 40, кв. 151) у вчиненні злочи-
нів, передбачених ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України в підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться 27 березня 2017 року о 10 год. 15 хв. Яв-
ка до суду обов’язкова! При собі необхідно мати паспорт або документ, 
який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Пе-
черського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 
42а, зал №3, каб. 17, під головуванням судді Шапутько С. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тися за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, Доне-
цька область, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 5) розглядає цивільну справу 
за позовною заявою Публічного акціонерного товариства комерційного 
банку «ПРИВАТБАНК» до Пивоварова Олександра Євгеновича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач по справі: Пивоваров Олександр Євгенович (останнє ві-
доме суду місце реєстрації за адресою: Донецька обл., м. Бахмут, вул. 
Шевченка, буд. 43а) викликається 3 квітня 2017 року на 09 годину 00 
хвилин до суду, каб. 301, для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та 
докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про 
причину неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності. 

Суддя Конопленко О. С.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бах-
мут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за по-
зовом ПАТ КБ «Приват-Банк» до Щегарцова Сергія Вікторовича про 
стягнення заборгованості.

Відповідач по справі викликається до суду (м. Бахмут, Донецька об-
ласть, вул. Миру, 5, кім. 315), для участі у розгляді справи по суті: Ще-
гарцов Сергій Вікторович, 02.08.1970 р.н. (останнє місце мешкання: До-
нецька область, м. Бахмут, вул. Горбатова, 79/46, місце реєстрації не-
відоме) на 4 квітня 2017 року о 08 годині 50 хвилин до суду, кабінет 
№ 315.

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

Суддя Радченко Л. А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бахмут До-
нецької області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом 
Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «Приватбанк» 
до Лагошиної Тетяни Іванівни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Відповідачка по справі: Лагошина Тетяна Іванівна, яка проживає за 
адресою: Донецька область, м. Сіверськ, вул. Зарічна, 51, викликається 
на 28 березня 2017 року о 09 годині 00 хвилин до суду в каб. 210, для 
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Полтавець Н. З.

ТОВ «ДАНКО-КОРПОРЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»,  
ідентифікаційний код ЄДРПОУ 34481891, повідомляє:

Про втрату оригіналу Державного акта на право влас-
ності на земельну ділянку, серія ЯЖ №015826, виданий від 
15 лютого 2011 року, який видано на ім’я Товариства з об-
меженою відповідальністю «ДАНКО-КОРПОРЕТ МЕНЕДЖ-
МЕНТ», виданий Головним управлінням земельних ресур-
сів виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації).

Земельна ділянка розташована: у Печерському районі 
міста Києва, вулиця Струтинського, 21.

Даний оригінал державного акта на право власності вва-
жати недійсним.

Куликівський районний суд Чернігівської області викликає як відповіда-
ча Комара Сергія Петровича, 30.11.1977 року народження (останнє відо-
ме місце реєстрації: 16320, Чернігівська область, Куликівський район, село 
Ковчин, вулиця Грушевського, будинок 8) для участі у справі, провадження  
№ 2/737/36/17 за позовом ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» до Комара Сергія Петровича 
про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 27 березня 2017 року о 09 годи-
ні 00 хвилин в приміщенні суду за адресою: 16300, Чернігівська область,  
Куликівський район, смт Куликівка, вул. Шевченка, 3, каб. № 5, суддя Іванець 
С. В.

Попереджаємо, що в разі неявки в судове засідання без поважних причин 
або неповідомлення про причини неявки справу буде розглянуто без вашої 
участі заочно за наявними у справі доказами.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Кабацій Володимир Васильович, 23.07.1976 року народження, уродже-
нець м. Мукачево Закарпатської області, зареєстрований за адресою: Донецька область, 
м. Донецьк, вул. Горная, буд. 8, на підставі ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК України, вам необ-
хідно з’явитися 25 березня 2017 року, 27 березня 2017 року та 28 березня 2017 року, в 
період часу з 09 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. до каб. 306 СВ Управління СБ України в До-
нецькій області, до слідчого Заїки Вадима Васильовича за адресою: Донецька область,  
м. Маріуполь, вул. А. Нільсена, буд. 33, для отримання повідомлення про підозру, озна-
йомлення з матеріалами кримінального провадження, отримання обвинувального акта та 
реєстру матеріалів при здійсненні спеціального досудового розслідування у криміналь-
ному провадженні №22016050000000060 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.

Глибоцький районний суд Чернівецької області викликає Лазар Тетяну 
Іванівну, як відповідачку по цивільній справі № 715/233/17-ц, провадження  
№ 2/715/229/17, за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Лазар Тетя-
ни Іванівни про стягнення заборгованості, у судове засідання 23.03.2017 ро-
ку на 09 год. 30 хв. в залі судового засідання Глибоцького районного суду 
Чернівецької області.

Останнє відоме місце проживання Лазар Тетяни Іванівни за адресою: вул. 
Трудова, 10, с. Луковиця, Глибоцького району, Чернівецької області.

У разі неявки відповідачки справа буде розглядатися за наявними матері-
алами в заочному порядку.

Суддя Цуркан В. В.

Садгірський районний суд м. Чернівці викликає Григорійчук Олега 
Івановича, 26.03.1969 року народження, який зареєстрований по вул. 
Піщана, 16, м. Чернівці, як відповідача по справі за позовом ПАТ КБ 
«ПриватБанк» про стягнення заборгованості.

Розгляд справи відкладено на 29.03.2017 року о 09.45 годин у примі-
щенні Садгірського районного суду м. Чернівці, вул. Хотинська, 3.

Явка до суду є обов’язковою. У разі вашої неявки в судове засідан-
ня справу буде розглянуто у вашу відсутність за наявними матеріалами.

Суддя Тріска А. І.

Білозерський районний суд Херсонської області повідомляє, що 30 берез-
ня 2017  року о 09.00 год. суддя Бугрименко В.В. буде розглядати цивіль-
ну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Приватбанк» до 
Кучмяк Сергія Володимировича про стягнення заборгованості.

Кучмяк Сергій Володимирович викликається в судове засідання. В разі не-
явки останнього в судове засідання, справа буде розглянута за його відсут-
ністю, за наявними у справі доказами. Крім того, суд роз’яснює відповіда-
чу його обов’язок повідомити суд про причини неявки в судове засідання.

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 16 березня 2017 р. № 154 
Київ

Про внесення змін до Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті 

для фінансової підтримки Національного 
культурно-мистецького та музейного комплексу 

«Мистецький арсенал»
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюдже-

ті для фінансової підтримки Національного культурно-мистецького та музейного 
комплексу «Мистецький арсенал», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 14 липня 2010 р. № 574 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 53,  
ст. 1769; 2011 р., № 22, ст. 916, № 93, ст. 3377; 2012 р., № 23, ст. 884; 2013 р.,  
№ 19, ст. 638), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 16 березня 2017 р. № 154

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених  

у державному бюджеті для фінансової підтримки Національного  
культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал»

1. Пункт 3 викласти в такій редакції:
«3. З метою збереження та реставрації пам’яток історії та архітектури, забезпе-

чення створення і функціонування музейної складової підприємства бюджетні кошти 
спрямовуються на покриття його поточних та капітальних витрат, не забезпечених 
власними доходами.

До поточних витрат включається:
оплата праці штатних працівників підприємства, послуг фахівців за цивільно-пра-

вовими договорами для розроблення музейних, мистецьких і культурологічних про-
ектів та програм, тематичних досліджень, проектування і оформлення експозицій, 
обслуговування відвідувачів (екскурсоводи, адміністратори, гардеробники тощо) та 
послуг з метою підготовки та проведення культурно-мистецьких заходів;

оплата службових відряджень;
справляння податків і зборів, оплата послуг фінансових установ;
оплата транспортних послуг та послуг з поточного ремонту, страхування і техніч-

ного обслуговування транспортних засобів;
оплата послуг зв’язку та послуг Інтернет-провайдерів за користування Інтернетом;
придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю;

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про результати проміжного перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту  

в Україну листів азбестоцементних гофрованих (шиферу) походженням  
з Російської Федерації

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від 
демпінгового імпорту» (далі – Закон) 17.03.2017 Міжвідомча комісія з міжнародної 
торгівлі (далі – Комісія) розглянула поданий Міністерством економічного розвитку і 
торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) звіт та матеріали про результати прове-
дення проміжного перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну листів 
азбестоцементних гофрованих (шиферу) походженням з Російської Федерації. Пере-
гляд ініційований на вимогу асоціації «Українське хризотилове об’єднання», яка пред-
ставляла інтереси українських виробників шиферу ПАТ «Івано-Франківськцемент», 
ТОВ «Краматорський шифер», ТОВ «Дніпровська хвиля» та ТОВ «Балаклійський ши-
ферний комбінат».

За результатами такого розгляду Комісія встановила:
у період проміжного перегляду (друге півріччя 2014 р. – перше півріччя  

2015 р.) антидемпінгових заходів імпорт в Україну листів азбестоцементних гофро-
ваних (шиферу) походженням з Російської Федерації здійснювався за демпінгови-
ми цінами;

рівень демпінгової маржі в період проміжного перегляду становив 37,4%;
ВАТ «Бєлгородасбестоцемент» не надало інформації про ціни продажу на вну-

трішньому ринку Російської Федерації, що запитувалася Мінекономрозвитку, тому 
висновки щодо нормальної вартості зроблено відповідно до інформації, якою воло-
діє Мінекономрозвитку;

протягом досліджуваного періоду (2012 р. – перше півріччя 2015 р.) відбулося по-
гіршення соціально-економічних показників національного товаровиробника, зокре-
ма, скоротились обсяги виробництва, обсяги використання виробничих потужнос-
тей, обсяги продажу на внутрішньому ринку, прибутки, кількість працюючих, продук-
тивність праці, коефіцієнт ліквідності тощо;

демпінговий імпорт в Україну листів азбестоцементних гофрованих (шиферу) по-
ходженням з Російської Федерації здійснювався за цінами, нижчими ніж ціни про-
дажу національного товаровиробника на внутрішньому ринку України та його собі-
вартість;

існує прямий причинно-наслідковий зв’язок між зростанням рівня демпінгової 
маржі та шкодою, що наносилася національному товаровиробникові;

рівень застосованих антидемпінгових заходів не був достатнім для усунення шко-
ди національному товаровиробникові внаслідок демпінгового імпорту;

запропоновані ВАТ «Бєлгородасбестоцемент» зобов’язання про перегляд цін є не-
прийнятними відповідно до статті 15 Закону.

Зважаючи на вищезазначене та керуючись положеннями Закону, Комісія при-
йняла рішення № АД-368/2017/4411-05, згідно з яким завершила проміжний пере-
гляд, порушений рішенням Комісії від 03.09.2015 № АД-333/2015/4442-06, та встано-
вила розмір ставки антидемпінгового мита щодо імпорту в Україну листів азбестоце-
ментних гофрованих (шиферу) походженням з Російської Федерації на рівні 37,4 %, 
відхиливши запропоновані ВАТ «Бєлгородасбестоцемент» добровільні зобов’язання 
про перегляд його цін.

Рішення Комісії від 17.03.2017 № АД-368/2017/4411-05 набирає чинності через 10 
днів з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

ремонт і обслуговування обладнання, програмного забезпечення;
оплата послуг з охорони території підприємства, в тому числі під час проведення 

культурно-мистецьких заходів, зокрема відеоспостереження;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
оплата послуг з установки лічильників води, теплової та електричної енергії;
оплата послуг з утримання у належному стані та поточного ремонту комунікацій-

них систем та приміщень підприємства;
проведення археологічних та спелеологічних досліджень і робіт на території під-

приємства за переліком, визначеним разом з Інститутом археології Національної ака-
демії наук та затвердженим Державним управлінням справами;

оплата витрат, пов’язаних з розглядом судових справ (судовий збір тощо), опла-
та послуг сторонніх фахівців (зокрема адвокатів, юридичних осіб та суб’єктів госпо-
дарювання);

розроблення тематико-експозиційних планів виставок;
розроблення дизайн-проектів та проведення виставок актуального мистецтва;
оплата послуг з друку каталогів та друкованих матеріалів до культурно-мистець-

ких заходів.
До капітальних видатків включається:
капітальний ремонт приміщень;
придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі 

видатки на поповнення музейного фонду.».
2. Абзаци третій -- шостий пункту 4 виключити.
3. Пункт 6 викласти в такій редакції:
«6. Обсяг бюджетних коштів, які надаються підприємству для покриття поточних 

витрат, не забезпечених власними доходами, не повинен перевищувати за підсум-
ками року 90 відсотків фактичного обсягу валового доходу (без урахування коштів, 
передбачених для утримання підрозділів служби замовника у складі підприємства), 
одержаного за підсумками року.

Підприємство складає після закінчення кожного кварталу одночасно з фінансо-
вою звітністю розрахунок обсягу бюджетних коштів, які повинно отримати підпри-
ємство виходячи з фактично одержаного обсягу валового доходу (без урахування 
коштів, передбачених для утримання підрозділів служби замовника у складі підпри-
ємства).

Розрахунок обсягу бюджетних коштів подається щокварталу до 10 числа наступ-
ного місяця Державному управлінню справами та Мінфіну разом з інформацією про 
залишки коштів на реєстраційних рахунках підприємства.

Якщо за результатами року з урахуванням отриманої з державного бюджету су-
ми фінансової підтримки на покриття поточних витрат підприємство має чистий при-
буток, у наступному за звітним році сума фінансової підтримки на покриття поточ-
них витрат, не забезпечених власними доходами, зменшується на суму отримано-
го прибутку.

У разі отримання чистого прибутку за результатами звітного кварталу, півріччя, 
дев’яти місяців коригування обсягу фінансової підтримки не здійснюється.

За результатами діяльності підприємства за 11 місяців поточного бюджетного ро-
ку Державне управління справами подає до 10 грудня Мінфіну відповідний розраху-
нок обсягу бюджетних коштів, який повинен бути одержаний із загального фонду 
державного бюджету, та в разі потреби -- пропозиції щодо перерахування в до-
хід державного бюджету надлишково одержаних асигнувань.».
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Викликається публічне акціонерне товариство «Нікопольський пів-
деннотрубний завод» (код ЄДРПОУ 05393108) як держатель втра-
чених простих векселів, якому пропонується у тримісячний строк з 
дня даної публікації  повідомити Нікопольський міськрайонний суд 
Дніпропетровської області (53213, м. Нікополь, вул. Шевченко, 201 
суддя Рунчева О. В. справа № 182/741/17) про свої права на про-
сті векселя за наступними реквізитами: номер векселя по бланку – 
65305534275621; дата складання – 21.04.1999 р.; місце складання –  
м. Нікополь; сума векселя - 100000,00 грн. разом з 12% річних; век-
селедавець - ВАТ «НПТЗ» (код ЄДРПОУ 05393108); строк платежу - 
за пред’явленням; місце платежу – в м. Нікополь,  Нікопольське відді-
лення  ПІБ, р/р 2600830175003, МФО 305534; номер векселя по блан-
ку – 65305534275622; дата складання – 21.04.1999 р.; місце складан-
ня – м. Нікополь; сума векселя - 100000,00 грн. разом з 12% річних; 
векселедавець - ВАТ «НПТЗ» (код ЄДРПОУ 05393108); строк платежу 
- за пред’явленням; місце платежу – в м. Нікополь,  Нікопольське від-
ділення  ПІБ, р/р 2600830175003, МФО 305534;номер векселя по блан-
ку – 65305534275623; дата складання – 21.04.1999 р.; місце складан-
ня – м. Нікополь; сума векселя - 100000,00 грн. разом з 12% річних; 
векселедавець - ВАТ «НПТЗ» (код ЄДРПОУ 05393108); строк платежу 
- за пред’явленням; місце платежу – в м. Нікополь,  Нікопольське від-
ділення  ПІБ, р/р 2600830175003, МФО 305534;номер векселя по блан-
ку – 65305534275664; дата складання – 21.04.1999 р.; місце складан-
ня – м. Нікополь; сума векселя - 100000,00 грн. разом з 12% річних; 
векселедавець - ВАТ «НПТЗ» (код ЄДРПОУ 05393108); строк платежу 
- за пред’явленням; місце платежу – в м. Нікополь,  Нікопольське від-
ділення  ПІБ, р/р 2600830175003, МФО 305534;номер векселя по блан-
ку – 65305534275665; дата складання – 21.04.1999 р.; місце складан-
ня – м. Нікополь; сума векселя - 100000,00 грн. разом з 12% річних; 
векселедавець - ВАТ «НПТЗ» (код ЄДРПОУ 05393108); строк платежу 
- за пред’явленням; місце платежу – в м. Нікополь,  Нікопольське від-
ділення  ПІБ, р/р 2600830175003, МФО 305534;номер векселя по блан-
ку – 65305534275666; дата складання – 21.04.1999 р.; місце складан-
ня – м. Нікополь; сума векселя - 100000,00 грн. разом з 12% річних; 
векселедавець - ВАТ «НПТЗ» (код ЄДРПОУ 05393108); строк платежу 
- за пред’явленням; місце платежу – в м. Нікополь,  Нікопольське від-
ділення  ПІБ, р/р 2600830175003, МФО 305534;номер векселя по блан-
ку – 65305534275667; дата складання – 21.04.1999 р.; місце складан-
ня – м. Нікополь; сума векселя - 100000,00 грн. разом з 12% річних; 
векселедавець - ВАТ «НПТЗ» (код ЄДРПОУ 05393108); строк платежу 
- за пред’явленням; місце платежу – в м. Нікополь,  Нікопольське від-
ділення  ПІБ, р/р 2600830175003, МФО 305534;номер векселя по блан-
ку – 65305534275668; дата складання – 21.04.1999 р.; місце складан-
ня – м. Нікополь; сума векселя - 100000,00 грн. разом з 12% річних; 
векселедавець - ВАТ «НПТЗ» (код ЄДРПОУ 05393108); строк платежу 
- за пред’явленням; місце платежу – в м. Нікополь,  Нікопольське від-
ділення  ПІБ, р/р 2600830175003, МФО 305534;номер векселя по блан-
ку – 65305534275669; дата складання – 21.04.1999 р.; місце складан-
ня – м. Нікополь; сума векселя - 100000,00 грн. разом з 12% річних; 
векселедавець - ВАТ «НПТЗ» (код ЄДРПОУ 05393108); строк платежу 
- за пред’явленням; місце платежу – в м. Нікополь,  Нікопольське від-
ділення  ПІБ, р/р 2600830175003, МФО 305534;номер векселя по блан-
ку – 65305534275670; дата складання – 21.04.1999 р.; місце складан-
ня – м. Нікополь; сума векселя - 100000,00 грн. разом з 12% річних; 
векселедавець - ВАТ «НПТЗ» (код ЄДРПОУ 05393108); строк платежу 
- за пред’явленням; місце платежу – в м. Нікополь,  Нікопольське від-
ділення  ПІБ, р/р 2600830175003, МФО 305534;номер векселя по блан-
ку – 65305534275675; дата складання – 21.04.1999 р.; місце складан-
ня – м. Нікополь; сума векселя - 100000,00 грн. разом з 12% річних; 
векселедавець - ВАТ «НПТЗ» (код ЄДРПОУ 05393108); строк платежу 
- за пред’явленням; місце платежу – в м. Нікополь,  Нікопольське від-
ділення  ПІБ, р/р 2600830175003, МФО 305534;номер векселя по блан-
ку – 65305534275674; дата складання – 21.04.1999 р.; місце складан-
ня – м. Нікополь; сума векселя - 100000,00 грн. разом з 12% річних; 
векселедавець - ВАТ «НПТЗ» (код ЄДРПОУ 05393108); строк платежу 
- за пред’явленням; місце платежу – в м. Нікополь,  Нікопольське від-
ділення  ПІБ, р/р 2600830175003, МФО 305534;номер векселя по блан-
ку – 65305534275673; дата складання – 21.04.1999 р.; місце складан-
ня – м. Нікополь; сума векселя - 100000,00 грн. разом з 12% річних; 
векселедавець - ВАТ «НПТЗ» (код ЄДРПОУ 05393108); строк платежу 
- за пред’явленням; місце платежу – в м. Нікополь,  Нікопольське від-
ділення  ПІБ, р/р 2600830175003, МФО 305534;номер векселя по блан-
ку – 65305534275672; дата складання – 21.04.1999 р.; місце складан-
ня – м. Нікополь; сума векселя - 100000,00 грн. разом з 12% річних; 
векселедавець - ВАТ «НПТЗ» (код ЄДРПОУ 05393108); строк платежу 
- за пред’явленням; місце платежу – в м. Нікополь,  Нікопольське від-
ділення  ПІБ, р/р 2600830175003, МФО 305534;номер векселя по блан-
ку – 65305534275620; дата складання – 21.04.1999 р.; місце складан-
ня – м. Нікополь; сума векселя - 100000,00 грн. разом з 12% річних; 
векселедавець - ВАТ «НПТЗ» (код ЄДРПОУ 05393108); строк платежу 
- за пред’явленням; місце платежу – в м. Нікополь,  Нікопольське від-
ділення  ПІБ, р/р 2600830175003, МФО 305534;номер векселя по блан-
ку – 65305534275679; дата складання – 21.04.1999 р.; місце складан-
ня – м. Нікополь; сума векселя - 100000,00 грн. разом з 12% річних; 
векселедавець - ВАТ «НПТЗ» (код ЄДРПОУ 05393108); строк платежу 
- за пред’явленням; місце платежу – в м. Нікополь,  Нікопольське від-
ділення  ПІБ, р/р 2600830175003, МФО 305534;номер векселя по блан-
ку – 65305534275681; дата складання – 21.04.1999 р.; місце складан-
ня – м. Нікополь; сума векселя - 100000,00 грн. разом з 12% річних; 
векселедавець – ВАТ «НПТЗ» (код ЄДРПОУ 05393108); строк платежу 
- за пред’явленням; місце платежу – в м. Нікополь,  Нікопольське від-
ділення  ПІБ, р/р 2600830175003, МФО 305534;номер векселя по блан-
ку – 65305534275671; дата складання – 21.04.1999 р.; місце складан-
ня – м. Нікополь; сума векселя - 100000,00 грн. разом з 12% річних; 
векселедавець - ВАТ «НПТЗ» (код ЄДРПОУ 05393108); строк платежу 
- за пред’явленням; місце платежу – в м. Нікополь,  Нікопольське від-
ділення  ПІБ, р/р 2600830175003, МФО 305534;номер векселя по блан-
ку – 65305534275678; дата складання – 21.04.1999 р.; місце складан-
ня – м. Нікополь; сума векселя - 100000,00 грн. разом з 12% річних; 
векселедавець - ВАТ «НПТЗ» (код ЄДРПОУ 05393108); строк платежу 
- за пред’явленням; місце платежу – в м. Нікополь,  Нікопольське від-
ділення  ПІБ, р/р 2600830175003, МФО 305534;номер векселя по блан-
ку – 65305534275677; дата складання – 21.04.1999 р.; місце складан-
ня – м. Нікополь; сума векселя - 100000,00 грн. разом з 12% річних; 
векселедавець - ВАТ «НПТЗ» (код ЄДРПОУ 05393108); строк платежу 
- за пред’явленням; місце платежу – в м. Нікополь,  Нікопольське від-
ділення  ПІБ, р/р 2600830175003, МФО 305534;номер векселя по блан-
ку – 65305534275676; дата складання – 21.04.1999 р.; місце складан-
ня – м. Нікополь; сума векселя - 200000,00 грн. разом з 12% річних; 
векселедавець - ВАТ «НПТЗ» (код ЄДРПОУ 05393108); строк платежу 
- за пред’явленням; місце платежу – в м. Нікополь,  Нікопольське від-
ділення  ПІБ, р/р 2600830175003, МФО 305534;номер векселя по блан-
ку – 65305534275680; дата складання – 21.04.1999 р.; місце складання 
– м. Нікополь; сума векселя - 147436,68 грн. разом з 12% річних; век-
селедавець - ВАТ «НПТЗ» (код ЄДРПОУ 05393108); строк платежу - за 
пред’явленням; місце платежу – в м. Нікополь,  Нікопольське відділен-
ня  ПІБ, р/р 2600830175003, МФО 305534.

Заявником у вказаній справі є Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю з іноземними інвестиціями «ГАЛІЛЄЙ» (49018, м. Дніпро, ВУЛИ-
ЦЯ ВЕЛИКА ДІЇВСЬКА (БРАТІВ ТРОФІМОВИХ), буд. 52, кв. 97, ЄДРПОУ 
24607347).

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

Лот № 206949 Квартира №35 у м. Київ, вул. Окіпної Раїси, 4-а (чотири дефіс 
«а») загальною площею 160 кв м

Початкова ціна продажу 3 752 927,20 без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
375 292,72 без ПДВ.

Лот № 207001 Квартира №256 у м. Черкаси, вулиця Гагаріна, будинок 33 за-
гальною площею 99,60 кв м

Початкова ціна продажу 490 387,34 без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
49 038,73 без ПДВ.

Лот № 207005 Квартира №15 у м. Суми, вулиця Кооперативна, будинок 7 за-
гальною площею 68,60 кв м

Початкова ціна продажу 792 090,54 без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
79 209,05 без ПДВ.

Лот № 207010 Квартира №13 у м. Суми, вулиця Кооперативна, будинок 7 за-
гальною площею 75,99 кв м

Початкова ціна продажу 835 942,12 без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
83 594,21 без ПДВ.

Лот № 207014 Земельна ділянка для ведення особистого селянського госпо-
дарства, кадастровий номер 3221286400:02:001:0027, за адресою Київська об-
ласть, Броварський район, с/рада Погребська загальною площею 0,75 га

Початкова ціна продажу 633 168,32 без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
63 316,83 без ПДВ.

Лот № 207020 Земельна ділянка для ведення особистого селянського госпо-
дарства, кадастровий номер 3221286400:02:009:0012, за адресою Київська об-
ласть, Броварський район, с/рада Погребська загальною площею 0,75 га

Початкова ціна продажу 633 168,32 без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
63 316,83 без ПДВ.

Лот № 207023 Земельна ділянка для ведення особистого селянського госпо-
дарства, кадастровий номер 3221286400:02:009:0009, за адресою Київська об-
ласть, Броварський район, с/рада Погребська загальною площею 0,75 га

Початкова ціна продажу 633 168,32 без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
63 316,83 без ПДВ.

Лот № 207036 Земельна ділянка для індивідуального житлового, гаражного 
і дачного будівництва, кадастровий номер 8000000000:82:243:0015, за адресою 
м. Київ, Голосіївський район, вулиця Кримська, 6,  загальною площею 0,0975 га

Початкова ціна продажу 1 356 067,74 без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
135 606,77  без ПДВ.

Лот № 207043 Земельна ділянка для ведення особистого селянського госпо-
дарства, кадастровий номер 3222484001:01:019:0038, за адресою Київська об-
ласть, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Мальовнича, земельна 
ділянка 3,  загальною площею 0,12 га

Початкова ціна продажу 260 486,70 без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
26 048,67  без ПДВ.

Лот № 207048 Квартира №68 у м. Київ, вулиця Павлівська, будинок 17 загаль-
ною площею 151,4 кв м

Початкова ціна продажу 3 992 850,48 без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
399 285,05 без ПДВ.

Лот № 207054 Нежилі приміщення (в літ. А) заг. пл. 31 кв. м., складає 3/100 
частин від нежилих приміщень в будинку пл.- 1087,1 кв.м., у м. Київ, проспект 
Відрадний, будинок 40

Початкова ціна продажу 364 371,54 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір га-
рантійного внеску  36 437,15 без ПДВ.

Лот № 207056 Нежитлове приміщення (магазин) за адресою Cумська область, 
м. Ромни, вулиця Київська, будинок 80-Г загальною площею 75,70 кв.м. 

Початкова ціна продажу 403 956,66 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір га-
рантійного внеску  40 395,67 без ПДВ.

Лот № 207057 Комплекс будівель та споруд загальною площею 6 516,70 кв. 
м. за адресою Черкаська область, Черкаський район, смт. Ірдинь, вулиця Що-
рса, 1 (один).

Початкова ціна продажу 5 179 777,75 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір 
гарантійного внеску  517 977,78  без ПДВ.

Лот № 207060 Нежитлова будівля за адресою Харківська область, місто Ло-
зова, вулиця Дикого, будинок 10а (десять «А») загальною площею 391,20 кв. м.

Початкова ціна продажу 951 226,75 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір га-
рантійного внеску  95 122,68 без ПДВ.

Лот № 207062 Нежилі  приміщення за адресою м. Харків, вулиця Коцарська 
(Кацарська), будинок 2/4 загальною площею 2 343,50 кв.м.

Початкова ціна продажу 12 402 817,92 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір 
гарантійного внеску  1 240 281,79 без ПДВ.

Лот № 207063 Нежитлові приміщення за адресою м. Вінниця, проспект Кос-
монавтів, будинок 30-А загальною площею 1502,4 кв.м.

Початкова ціна продажу 8 000 092,26 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір 
гарантійного внеску  800 009,23 без ПДВ.

Лот № 207065 Нежитлові будівлі заг. пл. 23584,53 кв.м, під’їзна залізнич-
на вітка L=1630 м, зем. діл. 8,1313 га для обслуговування виробництва (к.н. 
2123610100:31:001:0003) за адресою Закарпатська область, Рахівський район, 
м. Рахів, вул. Хмельницького Б., будинок 70

Початкова ціна продажу 6 027 811,01 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір 
гарантійного внеску  602 781,10 без ПДВ.

 
Аукціон відбудеться 21.04.2017 року з 9:00 до 18:00 на сайті  https://setam.

net.ua Організатор аукціону ДП «СЕТАМ», м.Київ, вул. Стрілецька, 4-6, час робо-
ти з Пн по Пт, з 9:00 до 18:00. Прийом заявок в електронному вигляді з моменту 
оприлюднення інформації до 9:00 16.04.2017 року. Гарантійний внесок сплачу-
ється не пізніше 9:00 16.04.2017 року на поточний рахунок ДП «СЕТАМ», код за 
ЄДРПОУ 39958500, п/р 26004301066571 в ПАТ «Державний ощадний банк Укра-
їни», МФО 322669.

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

Рада адвокатів міста Києва на виконання рішення Ради адвокатів 
України від 16 лютого 2017 року «Про затвердження порядку висуван-
ня та обрання делегатів конференції адвокатів міста Києва», Регламен-
ту конференції адвокатів міста Києва та Рішення Ради адвокатів міста 
Києва від 27 лютого 2017 року № 12, повідомляє наступне:

07 квітня 2017 року о 10 годині 00 хвилин відбудуться загальні збо-
ри адвокатів міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 2 (Україн-
ський Дім – Центр Національної ідеї) з метою обрання делегатів на кон-
ференцію адвокатів міста Києва. Реєстрація адвокатів для участі у за-
гальних зборах відбуватиметься з 9 години 00 хвилин.

07 квітня 2017 року о 13 годині 00 хвилин відбудеться конферен-
ція адвокатів міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 2 (Укра-
їнський Дім – Центр Національної ідеї) з метою обрання делегатів на 
Звітно-виборний з’їзд адвокатів України, призначений Радою адвока-
тів України на 9-10 червня 2017 року у м. Києві. Реєстрація делегатів 
конференції відбуватиметься з 12 години 00 хвилин.

Реєстрація адвокатів для участі у загальних зборах адвокатів міста 
Києва та делегатів конференції адвокатів міста Києва закінчується за 
10 хвилин до початку заходу.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бах-
мут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справи за позовом ПАТ КБ 
«ПРИВАТБАНК» про стягнення заборгованості.

Відповідачі по справах:
№ 2/219/503/2017 Роменська Олена Валеріївна (останнє відоме суду 

місце реєстрації за адресою: 84528, Донецька область, Артемівський 
ра-н, с. Званівка, вул. Добровольського, 21а);

№ 2/219/539/2017 Сім’ян Роман Сергійович (останнє відоме суду 
місце реєстрації за адресою: 84500, Донецька область м. Бахмут, вул. 
Чайковського, 2/29);

№ 2/219/786/2017 Озеров Сергій Олександрович (останнє відоме су-
ду місце реєстрації за адресою: 84551, Донецька область, м. Часів Яр, 
вул. Кобзона, 10/17).

Відповідачі викликаються 07 квітня 2017 року на 13.30 годину до су-
ду, каб. 204, для участі в розгляді справи по суті.

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

Суддя Медінцева Н. М.

Ємільчинський районний суд Житомирської області викликає як 
відповідача Пащука Анатолія Павловича, 19 лютого 1964 року наро-
дження, у цивільній справі № 277/61/17-ц, за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Пащука Анатолія Павловича про стягнення заборгованос-
ті в судове засідання, яке відбудеться 28 березня 2017 року в 10 годи-
ні 00 хвилин за адресою: Житомирська область, смт Ємільчине, вул. 
Незалежності, 2, зал № 3. У разі неявки в судове засідання відповіда-
ча без поважних причин справу буде розглянуто за його відсутності на 
підставі наявних доказів.

Суддя Т. П. Прищепа

Житомирський районний суд Житомирської області викликає у су-
дове засідання, яке відбудеться 03 квітня 2017 року о 09.30 годині в 
приміщенні Житомирського районного суду Житомирської області 
за адресою: 10031, м. Житомир, вул. Покровська (Щорса), 90, Пан-
чак Олена Михайлівна: (останнє відоме місце реєстрації: Житомирська 
обл., Житомирський р-н., с. Головенка, вул. Розсохівська буд. 153) 
як відповідачку по цивільній справі № 278/170/17 за позовом ПАТ КБ 
«ПриватБанк» до Панчак Олени Михайлівни про стягнення заборгова-
ності.

Суддя Грубіян Є. О.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області викликає у су-
дове засідання, яке відбудеться 03.04.2017 року о 09.30 годині в примі-
щенні Артемівського міськрайонного суду Донецької області за адре-
сою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру 5, Вознюк Олену Вікто-
рівну (останнє відоме місце реєстрації: Донецька область, м. Сіверськ, 
вул. Ювілейна, буд. 4, кв. 63) як відповідачку по цивільній справі  
№ 219/674/17 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення забор-
гованості.

Суддя Дубовик Р. Є.

Таращанський районний суд Київської області повідомляє грома-
дянку Філіщинську Тетяну Володимирівну, що вона викликається в су-
дове засідання як відповідачка в справі за позовом Публічного акціо-
нерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Філіщинської 
Тетяни Володимирівни про стягнення заборгованості. Судове засідан-
ня відбудеться 30 березня 2017 року о 09 год. 00 хв. в залі суду за 
адресою: м. Тараща, Київської області, вул. В. Сікевича, 75. В разі не-
явки, справа буде розглянута без вашої участі.

Суддя Василенко О. М.

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Лиман, вул. 
Незалежності, 13) розглядається цивільна справа № 236/499/17 за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до Гарібя-
на Юрія Миколайовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач Гарібян Юрій Миколайович викликається до каб. № 12 суду на 27 
березня 2017 року о 14 годині 30 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У 
разі неявки відповідача, справа буде розглянута у його відсутність за наявни-
ми доказами.

Суддя Саржевська І. В.

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Лиман, 
вул. Незалежності, 13) розглядається цивільна справа за заявою Публічно-
го акціонерного товариства Комерційного банку «Приват Банк» до Костенко 
Вікторії Володимирівни про стягнення заборгованості.

Відповідачка Костенко Вікторія Володимирівна викликається до каб.  
№ 15 суду на 27.03.2017 року о 10 годині 00 хвилин для участі у розгля-
ді справи по суті.

У разі неявки відповідачки справа буде розглянута в її відсутність за на-
явними доказами.

Суддя Ткачов О. М.

Краснолиманським міським судом Доне-
цької області (84406, м. Лиман, вул. Неза-
лежності, 13) розглядається цивільна справа 
за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Орло-
ва Ігоря Олександровича про стягнення забор-
гованості.

Відповідач Орлов Ігор Олександрович ви-
кликається до каб. № 18 суду на 27 березня 
2017 року о 08 годині 30 хвилин для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У разі неяв-
ки відповідача, справа буде розглянута у його 
відсутність за наявними доказами.

Суддя Бікезіна О. В.

Краснолиманським міським судом Доне-
цької області (84406, м. Лиман, вул. Незалеж-
ності, 13) розглядається цивільна справа за 
позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Карпен-
ко Ольги Миколаївни про стягнення заборго-
ваності.

Відповідачка Карпенко Ольга Миколаївна 
викликається до каб. № 18 суду на 27 берез-
ня 2017 року о 09 годині 00 хвилин для участі 
у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У разі не-
явки відповідачки, справа буде розглянута в її 
відсутність за наявними доказами.

Суддя Бікезіна О. В.

Краснолиманським міським судом Донецької 
області (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) 
розглядається цивільна справа № 236/352/17 за 
позовом Публічного акціонерного товариства Ко-
мерційний банк «ПриватБанк» до Ільченко Вікто-
рії Сергіївни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Відповідачка Ільченко Вікторія Сергіївна ви-
кликається до каб. № 12 суду на 29 березня 2017 
року о 16 годині 00 хвилин для участі у розгляді 
справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У разі неявки відпо-
відачки, справа буде розглянута в її відсутність за 
наявними доказами.

Суддя Саржевська І. В.
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оголошення

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

Оголошення про проведення додаткового аукціону №221Д з продажу енергоресурсів на базі ПрАТ «УМВБ» 
27.03.2017 р. об 11-00 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа»  

відбудеться додатковий аукціон №221Д 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 
лоті, тонн

К-сть 
лотів, 
оди-
ниць

Стартова 
ціна за  
1 тонну  

(без ПДВ), 
грн.

Стартова  
ціна за  
1 тонну  

(з ПДВ), грн.

Cтартова  
вартість  
одного  

лоту, грн  
(з ПДВ)

Загальний 
обсяг,  
тонн

Загальна  
вартість, грн. 

(з ПДВ)
Умови транспортування

1 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ  
«Полтава
нафтогаз»

2 000 1 9 935,88 11 923,06 23 846 120,00 2 000 23 846 120,00

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

Г НГВУ «Полтаванафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

2 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ  
«Полтава
нафтогаз»

2 000 1 9 935,88 11 923,06 23 846 120,00 2 000 23 846 120,00
по трубопроводам:філії «ПМН» ПАТ «Укр
транснафта» знах.ТП ЦППН і Г НГВУ «Пол

таванафтогаз» (Ресурс березня 2017 p.)

3 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ  
«Полтава
нафтогаз»

2 400 1 9 935,88 11 923,06 28 615 344,00 2 400 28 615 344,00

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

Качанівського ГПЗ  
(Ресурс березня 2017 p.)

4 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ 
«Охтирка
нафтогаз»

3 000 1 9 935,88 11 923,06 35 769 180,00 3 000 35 769 180,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр
транснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського 

ГПЗ (Ресурс березня 2017 p.)

5 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ 
«Охтирка
нафтогаз»

3 000 1 9 935,88 11 923,06 35 769 180,00 3 000 35 769 180,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр
транснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського 

ГПЗ (Ресурс березня 2017 p.)

6 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ 
«Охтирка
нафтогаз»

3 000 1 9 935,88 11 923,06 35 769 180,00 3 000 35 769 180,00
по трубопроводам: філії «ПМН»  

ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Ка
чанівського ГПЗ (Ресурс березня 2017 p.)

7 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ 
«Охтирка
нафтогаз»

3 000 1 9 935,88 11 923,06 35 769 180,00 3 000 35 769 180,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр
транснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського 

ГПЗ (Ресурс березня 2017 p.)

8 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ 
«Охтирка
нафтогаз»

3 000 1 9 935,88 11 923,06 35 769 180,00 3 000 35 769 180,00
по трубопроводам: філії «ПМН»  

ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Ка
чанівського ГПЗ (Ресурс березня 2017 p.)

9 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ 
«Охтирка
нафтогаз»

3 000 1 9 935,88 11 923,06 35 769 180,00 3 000 35 769 180,00
по трубопроводам: філії «ПМН»  

ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Ка
чанівського ГПЗ (Ресурс березня 2017 p.)

10 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ 
«Охтирка
нафтогаз»

3 000 1 9 935,88 11 923,06 35 769 180,00 3 000 35 769 180,00
по трубопроводам: філії «ПМН»  

ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Ка
чанівського ГПЗ (Ресурс березня 2017 p.)

11 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ 
«Охтирка
нафтогаз»

3 000 1 9 935,88 11 923,06 35 769 180,00 3 000 35 769 180,00
по трубопроводам: філії «ПМН»  

ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Ка
чанівського ГПЗ (Ресурс березня 2017 p.)

12 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ 
«Охтирка
нафтогаз»

3 000 1 9 935,88 11 923,06 35 769 180,00 3 000 35 769 180,00
по трубопроводам: філії «ПМН»  

ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Ка
чанівського ГПЗ (Ресурс березня 2017 p.)

13 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ 
«Охтирка
нафтогаз»

3 000 1 9 935,88 11 923,06 35 769 180,00 3 000 35 769 180,00
по трубопроводам: філії «ПМН»  

ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Ка
чанівського ГПЗ (Ресурс березня 2017 p.)

14 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ 
«Охтирка
нафтогаз»

3 110 1 9 935,88 11 923,06 37 080 716,60 3 110 37 080 716,60
по трубопроводам: філії «ПМН»  

ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Ка
чанівського ГПЗ (Ресурс березня 2017 p.)

15 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ 
«Охтирка
нафтогаз»

3 000 1 9 935,88 11 923,06 35 769 180,00 3 000 35 769 180,00

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

«Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

16 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ 
«Охтирка
нафтогаз»

3 000 1 9 935,88 11 923,06 35 769 180,00 3 000 35 769 180,00

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

НГВУ «Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

17 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ 
«Охтирка
нафтогаз»

3 000 1 9 935,88 11 923,06 35 769 180,00 3 000 35 769 180,00

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

НГВУ «Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

18 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ 
«Охтирка
нафтогаз»

3 000 1 9 935,88 11 923,06 35 769 180,00 3 000 35 769 180,00

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

НГВУ «Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

19 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ 
«Охтирка
нафтогаз»

3 000 1 9 935,88 11 923,06 35 769 180,00 3 000 35 769 180,00

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

НГВУ «Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

20 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ 
«Охтирка
нафтогаз»

3 000 1 9 935,88 11 923,06 35 769 180,00 3 000 35 769 180,00

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

НГВУ «Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

21 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ 
«Охтирка
нафтогаз»

3 000 1 9 935,88 11 923,06 35 769 180,00 3 000 35 769 180,00

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

НГВУ «Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

22 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ 
«Охтирка
нафтогаз»

3 000 1 9 935,88 11 923,06 35 769 180,00 3 000 35 769 180,00

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

НГВУ «Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

23 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ 
«Охтирка
нафтогаз»

1 690 1 9 935,88 11 923,06 20 149 971,40 1 690 20 149 971,40

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

НГВУ «Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

24 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ  
«Чернігів
нафтогаз»

3 000 1 9 935,88 11 923,06 35 769 180,00 3 000 35 769 180,00

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

НГВУ «Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

25 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ 
«Чернігів
нафтогаз»

3 000 1 9 935,88 11 923,06 35 769 180,00 3 000 35 769 180,00

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

НГВУ «Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

26 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ 
«Чернігів
нафтогаз»

3 000 1 9 935,88 11 923,06 35 769 180,00 3 000 35 769 180,00

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

НГВУ «Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

27 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ 
«Чернігів
нафтогаз»

3 000 1 9 935,88 11 923,06 35 769 180,00 3 000 35 769 180,00

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

НГВУ «Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

28 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ  
«Чернігів
нафтогаз»

2 000 1 9 935,88 11 923,06 23 846 120,00 2 000 23 846 120,00

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

НГВУ «Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

29 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ  
«Борислав
нафтогаз»

3 000 1 9 935,88 11 923,06 35 769 180,00 3 000 35 769 180,00

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

лавнафтогаз» (Ресурс березня 2017 p.)

30 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ 
«Борислав
нафтогаз»

3 000 1 9 935,88 11 923,06 35 769 180,00 3 000 35 769 180,00

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

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

(Ресурс березня 2017 p.)

31 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ 
«Борислав
нафтогаз»

3 560 1 9 935,88 11 923,06 42 446 093,60 3 560 42 446 093,60

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

лавнафтогаз» (Ресурс березня 2017 p.)

32 ПАТ «Ук
рнафта»

НГВУ  
«Долинанаф

тогаз»
3 000 1 9 935,88 11 923,06 35 769 180,00 3 000 35 769 180,00

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

«Долинанафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

33 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ 
«Долина
нафтогаз»

3 000 1 9 935,88 11 923,06 35 769 180,00 3 000 35 769 180,00

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 9 935,88 11 923,06 35 769 180,00 3 000 35 769 180,00

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

«Долинанафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

35 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ  
«Долина
нафтогаз»

3 000 1 9 935,88 11 923,06 35 769 180,00 3 000 35 769 180,00

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

«Долинанафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

36 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ  
«Долина
нафтогаз»

3 000 1 9 935,88 11 923,06 35 769 180,00 3 000 35 769 180,00

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

«Долинанафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

37 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ  
«Долина
нафтогаз»

3 340 1 9 935,88 11 923,06 39 823 020,40 3 340 39 823 020,40

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 9 935,88 11 923,06 35 769 180,00 3 000 35 769 180,00

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

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

39 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ 
«Надвірна
нафтогаз»

2 700 1 9 935,88 11 923,06 32 192 262,00 2 700 32 192 262,00

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

сурс березня 2017 p.)

40 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ 
«Полтава
нафтогаз»

3 100 1 9 935,88 11 923,06 36 961 486,00 3 100 36 961 486,00
по трубопроводам:філії «ПМН» ПАТ  

«Укртранснафта» знах.ТП ЦППН і Г НГВУ 
«Полтаванафтогаз» (Ресурс квітня 2017р.)

41 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ 
«Полтава
нафтогаз»

2 800 1 9 935,88 11 923,06 33 384 568,00 2 800 33 384 568,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр
транснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського 

ГПЗ (Ресурс квітня 2017р.)

42 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ  
«Охтирка
нафтогаз»

3 000 1 9 935,88 11 923,06 35 769 180,00 3 000 35 769 180,00
по трубопроводам: філії «ПМН»  

ПАТ  «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 
 Качанівського ГПЗ (Ресурс квітня 2017р.)

43 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ  
«Охтирка
нафтогаз»

3 000 1 9 935,88 11 923,06 35 769 180,00 3 000 35 769 180,00
по трубопроводам: філії «ПМН» 

ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 
 Качанівського ГПЗ (Ресурс квітня 2017р.)

44 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ  
«Охтирка
нафтогаз»

3 000 1 9 935,88 11 923,06 35 769 180,00 3 000 35 769 180,00
по трубопроводам: філії «ПМН»  

ПАТ  «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 
 Качанівського ГПЗ (Ресурс квітня 2017р.)

45 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ  
«Охтирка
нафтогаз»

3 000 1 9 935,88 11 923,06 35 769 180,00 3 000 35 769 180,00
по трубопроводам: філії «ПМН»  

ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 
 Качанівського ГПЗ (Ресурс квітня 2017р.)

46 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ  
«Охтирка
нафтогаз»

3 000 1 9 935,88 11 923,06 35 769 180,00 3 000 35 769 180,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

 «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 
 Качанівського ГПЗ (Ресурс квітня 2017р.)

47 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ  
«Охтирка
нафтогаз»

3 000 1 9 935,88 11 923,06 35 769 180,00 3 000 35 769 180,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

 «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 
 Качанівського ГПЗ (Ресурс квітня 2017р.)

48 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ  
«Охтирка
нафтогаз»

3 000 1 9 935,88 11 923,06 35 769 180,00 3 000 35 769 180,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

 «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 
 Качанівського ГПЗ (Ресурс квітня 2017р.)

49 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ  
«Охтирка
нафтогаз»

3 000 1 9 935,88 11 923,06 35 769 180,00 3 000 35 769 180,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

 «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 
 Качанівського ГПЗ (Ресурс квітня 2017р.)

50 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ  
«Охтирка
нафтогаз»

3 000 1 9 935,88 11 923,06 35 769 180,00 3 000 35 769 180,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

 «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 
 Качанівського ГПЗ (Ресурс квітня 2017р.)

51 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ  
«Охтирка
нафтогаз»

3 670 1 9 935,88 11 923,06 43 757 630,20 3 670 43 757 630,20
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

 «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 
 Качанівського ГПЗ (Ресурс квітня 2017р.)

52 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ 
«Охтирка
нафтогаз»

3 000 1 9 935,88 11 923,06 35 769 180,00 3 000 35 769 180,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

 «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
 «Чернігівнафтогаз» (Ресурс квітня 2017р.)

53 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ 
«Охтирка
нафтогаз»

3 000 1 9 935,88 11 923,06 35 769 180,00 3 000 35 769 180,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

 «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
 «Чернігівнафтогаз» (Ресурс квітня 2017р.)

54 ПАТ «Ук
рнафта»

НГВУ 
«Охтирка
нафтогаз»

3 000 1 9 935,88 11 923,06 35 769 180,00 3 000 35 769 180,00

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

НГВУ  «Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс квітня 2017р.)

55 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ 
«Охтирка
нафтогаз»

3 000 1 9 935,88 11 923,06 35 769 180,00 3 000 35 769 180,00

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

НГВУ  «Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс квітня 2017р.)

56 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ  
«Охтирка
нафтогаз»

3 000 1 9 935,88 11 923,06 35 769 180,00 3 000 35 769 180,00

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

НГВУ  «Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс квітня 2017р.)

57 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ  
«Охтирка
нафтогаз»

3 000 1 9 935,88 11 923,06 35 769 180,00 3 000 35 769 180,00

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

«Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс квітня 2017р.)

58 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ 
«Охтирка
нафтогаз»

3 000 1 9 935,88 11 923,06 35 769 180,00 3 000 35 769 180,00

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

НГВУ  «Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс квітня 2017р.)

59 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ 
«Охтирка
нафтогаз»

2 000 1 9 935,88 11 923,06 23 846 120,00 2 000 23 846 120,00

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

НГВУ  «Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс квітня 2017р.)

60 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ 
«Охтирка
нафтогаз»

1 990 1 9 935,88 11 923,06 23 726 889,40 1 990 23 726 889,40

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

«Гнідинці» НГВУ  «Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс квітня 2017р.)

61 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ 
«Чернігів
нафтогаз»

3 000 1 9 935,88 11 923,06 35 769 180,00 3 000 35 769 180,00

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

«Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс квітня 2017р.)

62 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ  
«Чернігів
нафтогаз»

3 000 1 9 935,88 11 923,06 35 769 180,00 3 000 35 769 180,00

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

«Гнідинці» НГВУ  «Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс квітня 2017р.)

63 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ  
«Чернігів
нафтогаз»

3 000 1 9 935,88 11 923,06 35 769 180,00 3 000 35 769 180,00

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

«Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс квітня 2017р.)

64 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ  
«Чернігів
нафтогаз»

3 000 1 9 935,88 11 923,06 35 769 180,00 3 000 35 769 180,00

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

«Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс квітня 2017р.)

65 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ 
«Чернігів
нафтогаз»

1 600 1 9 935,88 11 923,06 19 076 896,00 1 600 19 076 896,00

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

«Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс квітня 2017р.)

66 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ 
«Борислав
нафтогаз»

3 000 1 9 935,88 11 923,06 35 769 180,00 3 000 35 769 180,00

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

ДППН НЗП  «Кінцевий»,  
НЗП «Уличне»1 НГВУ «Бориславнафто

газ» (Ресурс квітня 2017р.)

67 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ 
«Борислав
нафтогаз»

3 000 1 9 935,88 11 923,06 35 769 180,00 3 000 35 769 180,00

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

ТП ДППН НЗП  «Кінцевий»,  
НЗП «Уличне»1  

НГВУ «Бориславнафтогаз»  
(Ресурс квітня 2017р.)

68 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ 
«Борислав
нафтогаз»

3 750 1 9 935,88 11 923,06 44 711 475,00 3 750 44 711 475,00

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

НГВУ «Бориславнафтогаз»  
(Ресурс квітня 2017р.)

69 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ 
«Долина
нафтогаз»

3 000 1 9 935,88 11 923,06 35 769 180,00 3 000 35 769 180,00
по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ 

«Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ  
«Долинанафтогаз» (Ресурс квітня 2017р.)

70 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ 
«Долина
нафтогаз»

3 000 1 9 935,88 11 923,06 35 769 180,00 3 000 35 769 180,00

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

ТП ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз»  
(Ресурс квітня 2017р.)

71 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ 
«Долина
нафтогаз»

3 000 1 9 935,88 11 923,06 35 769 180,00 3 000 35 769 180,00

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

ТП ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз»  
(Ресурс квітня 2017р.)

72 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ 
«Долина
нафтогаз»

3 000 1 9 935,88 11 923,06 35 769 180,00 3 000 35 769 180,00

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

 ТП ЦППН НГВУ  «Долинанафтогаз»  
(Ресурс квітня 2017р.)

73 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ 
«Долина
нафтогаз»

3 000 1 9 935,88 11 923,06 35 769 180,00 3 000 35 769 180,00
по трубопроводам:філії МН «Дружба»  

ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ 
 «Долинанафтогаз» (Ресурс квітня 2017р.)

74 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ 
«Долина
нафтогаз»

3 000 1 9 935,88 11 923,06 35 769 180,00 3 000 35 769 180,00

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

ТП ЦППН НГВУ  «Долинанафтогаз»  
(Ресурс квітня 2017р.)

75 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ 
«Долина
нафтогаз»

1 600 1 9 935,88 11 923,06 19 076 896,00 1 600 19 076 896,00

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

ТП ЦППН НГВУ  «Долинанафтогаз»  
(Ресурс квітня 2017р.)

76 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ 
«Надвірна
нафтогаз»

3 000 1 9 935,88 11 923,06 35 769 180,00 3 000 35 769 180,00

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

«Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз»  
(Ресурс квітня 2017р.)

77 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ 
«Надвірна
нафтогаз»

2 500 1 9 935,88 11 923,06 29 807 650,00 2 500 29 807 650,00

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

«Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз»  
(Ресурс квітня 2017р.)

78

ПАТ  
«Укрнафта»  
«Чернігів

нафтогаз» СД 
№35/4

8 250 1 9 935,88 11 923,06 98 365 245,00 8 250 98 365 245,00
По трубопроводу ПАТ «УН» з подальшим 

відвантаженням по залізниці зі ст. Прилуки 
(Ресурс березняквітня 2017 p.)

79

ПАТ «Укр
нафта»  

«Чернігів
нафтогаз» 
СД №35/4

6 750 1 9 935,88 11 923,06 80 480 655,00 6 750 80 480 655,00
По трубопроводу ПАТ «УН» з подальшим 

відвантаженням по залізниці зі ст. Прилуки  
(Ресурс березняквітня 2017 p.)

80

ПрАТ «ГалсК  
Угода про 

спільну  
діяльність»

700 1 9 935,88 11 923,06 8 346 142,00 700 8 346 142,00 По трубопроводу ПАТ «УТН» 
(Ресурс квітня 2017 p.)

81

ПрАТ 
«ГалсК Ґ 

Угода  
про спільну  
діяльність»

800 1 9 935,88 11 923,06 9 538 448,00 800 9 538 448,00
По трубопроводу ПАТ «УН» з подальшим 

відвантаженням по залізниці зі ст. Прилуки 
(Ресурс квітня 2017 p.)

Загальний обсяг, тонн: 239 310
Загальна вартість (з ПДВ), грн. 2 853 307 488,60

ПАТ  
«Укрнафта»

1) Продавець проводить продаж нафти  на умовах EXWтоварний парк НГВУ, ГПЗ.    
2) Транспортування нафти магістральними трубопроводами  ПАТ «Укртранснафта», забезпечує По
купець за окремими договорами укладеними Покупцем з транспортними (транспортноекспедицій
ними) організаціями.

ПАТ  
«Укрнафта»  
«Чернігів
афтогаз»  
СД №35/4

1. Продавець проводить продаж нафти на умовах франкорезервуар 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.

ПрАТ «ГалсК 
Угода про 

спільну  
діяльність»

1. Продавець проводить продаж нафти на умовах франкорезервуар 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 
лоті, тонн

К-сть 
лотів, 
оди-
ниць

Стартова 
ціна за 1 

тонну (без 
ПДВ), грн.

Стартова  
ціна за  
1 тонну  

(з ПДВ), грн.

Cтартова  
вартість  
одного  

лоту, грн  
(з ПДВ)

Загальний 
обсяг, тонн

Загальна  
вартість, грн.

(з ПДВ)
Умови транспортування

1 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ 
«Полтава
нафтогаз» 

1 200 1 10 743,16 12 891,79 15 470 148,00 1 200 15 470 148,00
по трубопроводу:філії «ПМН» ПАТ «Укр

транснафта» знах.ТП ЦППН і Г НГВУ «Пол
таванафтогаз» (Ресурс березня 2017 p.)

2 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ 
«Полтава
нафтогаз» 

1 400 1 10 743,16 12 891,79 18 048 506,00 1 400 18 048 506,00
по трубопроводу:філії «ПМН» ПАТ «Укр

транснафта» знах.ТП ЦППН і Г НГВУ «Пол
таванафтогаз»  (Ресурс квітня 2017 p.)

Загальний обсяг, тонн: 2 600
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 33 518 654,00

ПАТ  
«Укрнафта»

1) Продавець проводить продаж газового конденсату  на умовах EXWНГВУ, товарний парк. 
2) Транспортування  магістральними трубопроводами  ПАТ «Укртранснафта» забезпечує покупець за 
окремими договорами укладеними Покупцем з транспортними (транспортноекспедиційними)  
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 біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу на ПрАТ  
«Українська міжбанківська валютна біржа», що затверджений протоколом  Аукціонного комітету з продажу нафти сирої, газового конденсату власного  

видобутку і скрапленого газу №2 від 19.11.2014 р., ознайомитись з яким можна на офіційному вебсайті біржі: www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання  
заявок: до 18:00 24.03.2017 р. за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1.   

Довідки за телефоном: (044) 4615439 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

Міністерство екології та природних ресурсів України є головним органом у 
системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування і 
реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного се-
редовища та екологічної безпеки. 

Основними завданнями Міністерства екології та природних ресурсів Укра-
їни є: 

1) забезпечення формування державної політики у сфері охорони навко-
лишнього природного середовища, екологічної та в межах повноважень, пе-
редбачених законом, біологічної і генетичної безпеки; геологічного вивчення 
та раціонального використання надр; поводження з відходами, у тому чис-
лі радіоактивними; поводження з пестицидами та агрохімікатами; ліквідації 
наслідків Чорнобильської катастрофи; радіаційного захисту; раціонального 
використання, відтворення і охорони природних ресурсів; охорони та раці-
онального використання земель; збереження, відтворення та невиснажли-
вого використання біологічного та ландшафтного різноманіття, формуван-
ня, збереження та використання екологічної мережі; організації, охорони та 
використання природно-заповідного фонду; охорони атмосферного пові-
тря; розвитку водного господарства і меліорації земель; державного нагля-
ду (контролю) за додержанням вимог законодавства про раціональне вико-
ристання, відтворення і охорону природних ресурсів, відтворення та охорону 
земель, екологічну та радіаційну безпеку, охорону та використання терито-
рій та об’єктів природно-заповідного фонду, збереження, відтворення і неви-
снажливе використання біологічного та ландшафтного різноманіття, форму-
вання, збереження і використання екологічної мережі, з питань поводження з 
відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хі-
мічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, дотримання вимог бі-
ологічної і генетичної безпеки щодо біологічних об’єктів природного середо-
вища під час створення, дослідження та практичного використання генетич-
но модифікованих організмів у відкритій системі; здійснення державного ге-
ологічного контролю, а також у сфері збереження озонового шару, регулю-
вання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до 
його змін і виконання вимог Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй 
про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї;

2) реалізація державної політики у сфері охорони навколишнього природ-
ного середовища, екологічної та в межах повноважень, передбачених зако-
ном, біологічної і генетичної безпеки, геологічного вивчення та раціонально-
го використання надр, поводження з відходами (крім поводження з радіоак-
тивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та 
агрохімікатами, раціонального використання, відтворення і охорони природ-
них ресурсів, охорони та раціонального використання земель, збереження, 
відтворення та невиснажливого використання біологічного та ландшафтного 
різноманіття, формування, збереження та використання екологічної мережі, 
організації, охорони та використання природно-заповідного фонду, охоро-
ни атмосферного повітря, а також збереження озонового шару, регулюван-
ня негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його 
змін і виконання вимог Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про 
зміну клімату та Кіотського протоколу до неї.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 
рік» з урахуванням змін, внесених законами України, постановами та розпо-
рядженнями Кабінету Міністрів України, Міністерству екології та природних 
ресурсів України затверджено бюджетні призначення в обсязі 7 118,3 млн. 
грн., у тому числі: за загальним фондом – 3 685,3 млн. грн., за спеціальним 
фондом – 3 433,0 млн. гривень. 

У межах бюджетних асигнувань виконувалося двадцять шість бюджетних 
програм.

За бюджетною програмою по КПКВК 2401010 «Загальне керівництво та 
управління у сфері екології та природних ресурсів» Міністерством екології та 
природних ресурсів України використано кошти у сумі 39,8 млн. грн., у тому 
числі за загальним фондом – 31,5 млн. гривень.

Протягом року розглянуто 335 законопроектів, отримано та опрацьова-
но 50 837 шт. кореспонденції (доручень, листів), прийнято та опрацьовано 
488 звітів фінансово-господарської діяльності установ організацій та підпри-
ємств, що належать до сфери управління Міністерства, розглянуто 1 453 шт. 
звернень, заяв, скарг громадян України, проведено 913 шт. експертиз препа-
ратів та 689 шт. державної реєстрації препаратів.

За бюджетною програмою по КПКВК 2401040 «Прикладні наукові та на-
уково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програ-
мами і державним замовленням у сфері природоохоронної діяльності, фі-
нансова підтримка підготовки наукових кадрів» Міністерством екології та 
природних ресурсів України використано кошти у сумі 26,5 млн. грн., у тому 
числі за загальним фондом – 13,9 млн. гривень.

За рахунок використаних коштів протягом року було завершено та впро-
ваджено 228 прикладних науково-дослідних робіт у природоохоронній сфе-
рі.

За бюджетною програмою по КПКВК 2401090 «Підвищення кваліфікації 
та перепідготовка у сфері екології та природних ресурсів, підготовка науко-
вих та науково-педагогічних кадрів» Міністерством екології та природних ре-
сурсів України використано кошти у сумі 13,8 млн. грн., у тому числі за за-
гальним фондом – 9,9 млн. гривень. 

За рахунок використаних коштів протягом року забезпечено підвищення 
кваліфікації 3 392 осіб та розроблено 8 науково-дослідних робіт.

За бюджетною програмою по КПКВК 2401160 «Збереження природно-за-
повідного фонду» Міністерством екології та природних ресурсів України ви-
користано кошти у сумі 156,1 млн. грн., у тому числі за загальним фондом – 
132,9 млн. гривень. 

За рахунок використаних коштів було забезпечено здійснення системи 
заходів, спрямованих на збереження унікальних і типових ландшафтів, ін-
ших природних комплексів, біологічного різноманіття, в тому числі генофон-
ду рослинного і тваринного світу, в 43 установах, що відносяться до сфери 
управління Мінприроди площею 1172,4 тис. га. На існуючих територіях при-
родно-заповідного фонду збережено 284 види рослин і 175 видів тварин, за-
несених до Червоної книги України.

За бюджетною програмою по КПКВК 2401270 «Здійснення природоохо-
ронних заходів» Міністерством екології та природних ресурсів України вико-
ристано кошти у сумі 142,9 млн. грн., у тому числі за спеціальним фондом – 
3,3 млн. гривень.

За рахунок використаних коштів було частково виконано ряд заходів за 
наступними напрямами, а саме: збереження природно-заповідного фонду; 
забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохорон-
ного спрямування (у тому числі сплата членських внесків); моніторинг на-
вколишнього природного середовища; охорона і раціональне використання 
природних рослинних ресурсів та ресурсів тваринного світу; наукові дослі-
дження, проектні та проектно-конструкторські розроблення, що охоплюють 
зазначені у плані природоохоронні заходи; організація і здійснення заходів 
з екологічної освіти, підготовки кадрів, проведення екологічної експертизи, 
організації праці, впровадження економічного механізму забезпечення охо-
рони навколишнього природного середовища; охорона і раціональне вико-
ристання водних ресурсів; забезпечення раціонального використання і збері-
гання відходів виробництва та побутових відходів та заходи з інформатизації.

Крім цього, кошти були спрямовані на погашення кредиторської заборго-
ваності за природоохоронними заходами.

За бюджетною програмою по КПКВК 2401500 «Здійснення заходів щодо 
реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного 
середовища» Міністерством екології та природних ресурсів України викорис-
тано кошти за спеціальним фондом у сумі 88,4 млн. гривень.

За рахунок використаних коштів було частково виконано ряд заходів за 
наступними напрямами, а саме: охорона і раціональне використання водних 
ресурсів та раціональне використання і зберігання відходів виробництва і по-
бутових відходів.

За бюджетною програмою по КПКВК 2401520 «Забезпечення діяльності 
Національного центру обліку викидів парникових газів» Міністерством еко-
логії та природних ресурсів України використано кошти у сумі 1,7 млн. грн., у 
тому числі за загальним фондом – 1,3 млн. гривень. 

Протягом року Національним центром обліку викидів парникових газів 
отримано та опрацьовано 444 шт. кореспонденції (доручень, листів), оформ-
лено 1 річний моніторинговий звіт викидів/абсорбції парникових газів окре-
мими джерелами за попередній період та 5 проміжних звітів про Національ-
ний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в секторах: 
енергетики, промислові процеси та використання продуктів, сільського гос-
подарства, землекористування, зміни землекористування та лісового госпо-
дарства, відходи. 

За бюджетною програмою по КПКВК 2401530 «Державна підтримка захо-
дів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) пар-
никових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального за-
безпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату» 
Міністерством екології та природних ресурсів України використано кошти за 
спеціальним фондом у сумі 1 218,9 млн. гривень.

За рахунок використаних коштів продовжена реалізація проекту «Комп-
лексна модернізація вагонів типу «Е» та його модифікації з впровадженням 
асинхронного тягового приводу на КП «Київський метрополітен» (ІІ етап, ІІІ 
черга)» та розпочата реалізація проекту «Технічне переоснащення (заміна ру-
хомого складу існуючих патрульних автомобілів у Національній поліції Укра-
їни автомобілями з гібридною силовою установкою). Строк завершення про-
ектів - 2017 рік.

За бюджетною програмою по КПКВК 2404010 «Керівництво та управлін-
ня у сфері геологічного вивчення та використання надр» Державною служ-
бою геології та надр України, як відповідальним виконавцем бюджетної про-
грами, використано кошти у сумі 21,0 млн. грн., у тому числі за спеціальним 
фондом – 8,9 млн. гривень.

Протягом року видано, переоформлено та продовжено 654 спеціальних 
дозволів, проведено 742 перевірки при видобуванні корисних копалин та 217 
перевірок надрокористування при геологічному вивченні, отримано та опра-
цьовано 21512 шт. кореспонденції (доручень, листів), опрацьовано 76 звітів 
фінансово-господарської діяльності.

За бюджетною програмою по КПКВК 2404020 «Розвиток мінерально-си-
ровинної бази» Державною службою геології та надр України, як відпові-
дальним виконавцем бюджетної, програми використано кошти за загальним 
фондом у сум 68,8 млн. гривень.

За рахунок використаних коштів підготовлено 1 нафтогазоносний об’єкт 
площею близько 4 кв. км. з перспективними ресурсами 1 млн. тонн умовно-
го палива, отримано прирости запасів 5 видів корисних копалин, пробурені 3 
артезіанські свердловини.

За бюджетною програмою по КПКВК 2405010 «Керівництво та управління 
у сфері екологічного контролю» Державною екологічною інспекцією України, 
як відповідальним виконавцем бюджетної програми, використано кошти у 
сумі 149,0 млн. грн., у тому числі за загальним фондом – 148,5 млн. гривень.

Протягом року проведено 30 066 інспекційних перевірок, стягнуто штра-
фів на суму 5 014,5 тис. грн., стягнуто коштів на суму 121 439,2 тис. грн. за 
пред’явленими претензіями та позовами за екологічні збитки, проведено ра-
діологічний контроль 221 449,7 тис. тонн вантажу та екологічний контроль 18 
209,8 тис. тонн вантажу в пунктах пропуску через державний кордон та в зо-
ні діяльності внутрішніх митниць, отримано та опрацьовано 23 762 шт. корес-
понденції (доручень, листів).

За бюджетною програмою по КПКВК 2406010 «Керівництво та управління 
у сфері радіаційного захисту населення» Національною комісією з радіацій-
ного захисту населення України, як відповідальним виконавцем бюджетної 
програми, використано кошти за загальним фондом у сумі 0,7 млн. гривень.

Протягом року отримано та опрацьовано 106 од. кореспонденції (дору-
чень, листів).

За бюджетною програмою по КПКВК 2407010 «Керівництво та управлін-
ня у сфері водного господарства» Державним агентством водних ресурсів 
України, як відповідальним виконавцем бюджетної програми, використано 
кошти за загальним фондом у сумі 10,6 млн. гривень.

Протягом року розглянуто та підготовлено 10 нормативно-правових актів, 
опрацьовано 10 000 шт. кореспонденції (доручень, листів), прийнято та опра-
цьовано 204 звіта фінансово-господарської діяльності установ організацій та 
підприємств, що належать до сфери управління Агентства, проведено 68 од. 
аудиторських перевірок діяльності водогосподарських організацій.

За бюджетною програмою по КПКВК 2407020 «Прикладні наукові та нау-
ково-технічні розробки, виконання робіт за державним замовленням у сфе-
рі розвитку водного господарства» Державним агентством водних ресурсів 
України, як відповідальним виконавцем бюджетної програми, використано 
кошти за загальним фондом у сумі 0,2 млн. гривень.

Протягом року виконання прикладних наукових та науково-технічних роз-
робок здійснювалося у 6 наукових установах, якими протягом року забезпе-
чено виконання 7 прикладних наукових та науково-технічних розробок, в то-
му числі за пріоритетними напрямами.

За бюджетною програмою по КПКВК 2407040 «Підвищення кваліфікації 
кадрів у сфері водного господарства» Державним агентством водних ресур-
сів України, як відповідальним виконавцем бюджетної програми, використа-
но кошти у сумі 4,2 млн. грн., у тому числі за загальним фондом – 2,7 млн. 
гривень.

Протягом року в інституті підвищили кваліфікацію 2 703 працівника водо-
господарської галузі та провели 13 короткострокових семінарів.

За бюджетною програмою по КПКВК 2407050 «Експлуатація державного 
водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами» Держав-
ним агентством водних ресурсів України, як відповідальним виконавцем бю-
джетної програми, використано кошти у сумі 2 347,0 млн. грн., у тому чис-
лі за загальним фондом – 1 086,5 млн. грн., за спеціальним – 1 260,5 млн. 
гривень.

Протягом року було підготовлено до поливу зрошувані землі на пло-
щі 680,9 тис. га, забезпечено подачу води в маловодні регіони в об’ємі  
1 710 299 тис. куб. м., здійснено водовідведення та регулювання воднопові-
тряного режиму на площі 2 806,9 тис. га, проведено моніторинг за гідрогео-
лого-меліоративним станом території та населених пунктів у зоні впливу ме-
ліоративних систем на площі 4 460, тис. га, перекачано насосними станція-
ми захисних споруд Дніпровського каскаду водосховищ з метою запобігання 
затопленню територій 900 775 тис. куб. м води, виконано 91 791 вимірювань 
показників якості води, на основі яких проводився аналіз екологічного стану 
та оперативно приймались управлінські рішення щодо покращення стану по-
верхневих вод, виготовлено 28 щорічників водокористування по басейнах рі-
чок України, організовано 31 міжнародна зустріч з питань співробітництва на 
прикордонних водах у рамках міжнародної співпраці.

За бюджетною програмою по КПКВК 2407070 «Захист від шкідливої дії 
вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому чис-
лі в басейні р. Тиса у Закарпатській області» Державним агентством водних 
ресурсів України, як відповідальним виконавцем бюджетної програми, вико-
ристано кошти у сумі 12,6 млн. грн., у тому числі за загальним фондом – 0,2 
млн. грн., за спеціальним – 12,4 млн. гривень.

Протягом року було здійснено ряд протипаводкових заходів, зокрема роз-
роблено грунт на будівництві земляної дамби та підпірних стінок обсягом 
16,1  тис. куб. м, закріплено відкосів земляної дамби на площі 3285 м. кв. 

За бюджетною програмою по КПКВК 2407800 «Реконструкція гідротехніч-
них споруд захисних масивів дніпровських водосховищ» Державним агент-
ством водних ресурсів України, як відповідальним виконавцем бюджетної 
програми, використано кошти за загальним фондом у сумі 31,6 млн. гри-
вень.

Протягом року роботи з реконструкції проводились на 3 об’єктах захисних 
масивів дніпровських водосховищ та були виконані частково.

За бюджетною програмою по КПКВК 2408010 «Керівництво та управління 
діяльністю у зоні відчуження» Державним агентством України з управління 
зоною відчуження, як відповідальним виконавцем бюджетної програми, ви-
користано кошти за загальним фондом у сумі 6,0 млн. гривень.

Протягом року розглянуто та опрацьовано 7862 од. кореспонденції (до-
ручень, листів, звернень громадян); надано 385 роз’яснень про застосуван-
ня законодавства у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи; 

здійснено 7 відомчих комплексних перевірок з питань охорони праці, радіа-
ційної і пожежної безпеки та охорони навколишнього природного середови-
ща, 22 перевірки дотримання правил радіаційної безпеки при перевезенні ра-
діоактивних матеріалів та радіоактивних відходів у зоні відчуження і зоні без-
умовного (обов’язкового) відселення та видано 50 спеціальних дозволів на 
провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони 
безумовного (обов’язкового) відселення.

За бюджетною програмою по КПКВК 2408040 «Внески України до Чорно-
бильського фонду «Укриття» та до рахунку ядерної безпеки ЄБРР» Держав-
ним агентством України з управління зоною відчуження, як відповідальним 
виконавцем бюджетної програми, використано кошти у сумі 748,2 млн. грн., 
у тому числі за загальним фондом – 601,2 млн. грн., за спеціальним – 147,0 
млн. гривень.

Протягом року за рахунок використаних коштів сплачено: внесок до Чор-
нобильського фонду «Укриття» в сумі 601,2 млн. гривень (з них: Грошовий 
внесок України в сумі 580,0 млн. грн., Майновий внесок України в сумі 21,2 
млн. гривень); внесок до Рахунку ядерної безпеки ЄБРР в сумі 147,0 млн. 
гривень.

За бюджетною програмою по КПКВК 2408070 «Радіологічний захист на-
селення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного 
забруднення» Державним агентством України з управління зоною відчужен-
ня, як відповідальним виконавцем бюджетної програми, використано кошти 
за загальним фондом у сумі 2,1 млн. гривень.

За рахунок використаних бюджетних коштів впродовж року здійснював-
ся контроль за рівнями радіоактивного забруднення продуктів харчування, 
сільськогосподарської та лісової продукції у 800 населених пунктах зони га-
рантованого добровільного відселення, відібрано та перевірено 34 959 проби 
продуктів харчування, сільськогосподарської продукції та продукції лісового 
господарства, надано населенню 4 511 консультацій щодо рівнів забруднен-
ня продуктів харчування, проведено 2 семінари тощо.

Народицькою районною спеціалізованою станцією по догляду за землями 
зони безумовного (обов’язкового) відселення було забезпечено утримання 
території у належному санітарно-екологічному та пожежно-безпечному стані 
загальною площею 22 449,83 га.

За бюджетною програмою по КПКВК 2408080 «Збереження етнокультур-
ної спадщини регіонів, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастро-
фи» Державним агентством України з управління зоною відчуження, як від-
повідальним виконавцем бюджетної програми, використано кошти у сумі 3,6 
млн. грн., у тому числі за загальним фондом – 3,5 млн. гривень.

За рахунок використаних коштів Державним науковим центром захисту 
культурної спадщини від техногенних катастроф (далі – Центр) виконано ро-
боти за 12 науковими темами (з них – 4 теми завершено), а також здійснено 
6 науково-технічних послуг з впровадження результатів наукових досліджень 
та 2 комплекси заходів з опрацювання і збереження архівно-музейних фондів. 

Підготовлено річні наукові звіти про виконані НДР. Загальний обсяг нау-
кової продукції, створеної Центром у 2016 році, становить 531 друк. арк. (у 
т. ч. звіти – 99 друк. арк., розшифровки – 365 друк. арк., опубліковані пра-
ці – 67 друк. арк.).

За бюджетною програмою по КПКВК 2408090 «Виконання робіт у сфе-
рі поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво 
комплексу «Вектор» та експлуатація його об’єктів» Державним агентством 
України з управління зоною відчуження, як відповідальним виконавцем бю-
джетної програми, використано кошти за загальним фондом у сумі 56,0 млн. 
гривень.

Протягом року за рахунок використаних коштів здійснено збирання, при-
ймання і перевезення РАВ та ДІВ від 171 організацій та дезактивація спецодя-
гу і засобів індивідуального захисту від 98 організацій; виконано 14 НДР, ДКР 
та проектно-вишукувальних робіт для проектно-конструкторського забезпе-
чення реконструкції та будівництва споруд, устаткування та обладнання, при-
значених для поводження з радіоактивними відходами; ліквідовано 29 раді-
аційних аварій; проведено 156 вимірів об’ємної активності радону-222 в про-
бах повітря; проаналізовано концентрацію тритію на підприємствах корпора-
ції в 350 пробах води та повітря; здійснено аналіз стану РБ на всіх підприєм-
ствах корпорації та проведено контроль виконання регламенту РК служба-
ми РБ підприємств; проведено аналіз оточуючого середовища в зонах суво-
рого контролю, який дозволяє зробити висновок, що сумарна об’ємна (пи-
тома) активність проб об’єктів оточуючого середовища: ґрунту, рослиннос-
ті, води, атмосферних опадів та аерозолів повітря знаходиться в межах при-
родної радіоактивності.

За бюджетною програмою по КПКВК 2408110 «Підтримка екологічно без-
печного стану у зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселен-
ня» Державним агентством України з управління зоною відчуження, як відпо-
відальним виконавцем бюджетної програми, використано кошти у сумі 301,6 
млн. грн., у тому числі за загальним фондом – 208,0 млн. гривень.

Протягом року за рахунок використаних коштів проводилось 1 144 техніч-
них обслуговувань водоохоронних споруд ЗВ і ЗБ(О)В басейну р. Прип’ять; 
1 315 технічних обслуговувань 5 меліоративних систем ЗВ і ЗБ(О)В; 206 тех-
нічних обслуговувань двох насосних станцій; 926 технічних обслуговувань 
контрольно-спостережних свердловин; 664 контрольні огляди свердловин 
дренажної завіси става-охолоджувача, берегового відсікаючого дренажу м. 
Прип’ять південної дренажної завіси і контрольно-спостережних свердловин 
ЗВ і ЗБ(О)В; 268 контрольні огляди каналів, дамб та ГТС 7-ми меліоратив-
них систем у ЗБ(О)В; здійснено тампонаж 450 одиниць покинутих колодязів 
в ЗБ(О)В та 115 одиниць свердловин водопониження дренажної завіси ста-
ву-охолоджувача.

За бюджетною програмою по КПКВК 2408120 «Підтримка у безпечному 
стані енергоблоків та об’єкта «Укриття» та заходи щодо підготовки до зняття 
з експлуатації Чорнобильської АЕС» Державним агентством України з управ-
ління зоною відчуження, як відповідальним виконавцем бюджетної програ-
ми, використано кошти за загальним фондом у сумі 995,9 млн. гривень.

Протягом року за рахунок використаних коштів забезпечено на належно-
му рівні безпеку блоків № 1,2,3 ДСП «Чорнобильська АЕС», сховища відпра-
цьованого ядерного палива № 1, об’єкта «Укриття», фізичний захист ядерних 
матеріалів, що знаходяться на промисловому майданчику ЧАЕС, і дотриман-
ня гарантій МАГАТЕ з їх зберігання; завершено найважливіший етап в реалі-
зації проекту будівництва унікальної технологічної конструкції нового безпеч-
ного конфайнмента (НБК) — виконано насування Арки на об’єкт «Укриття» 
четвертого енергоблоку ЧАЕС; виконано значний обсяг робіт за проектом бу-
дівництва сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2) та продовже-
но інші роботи з реалізації проектів міжнародної технічної допомоги на май-
данчику Чорнобильської АЕС відповідно до укладених контрактів.

За бюджетною програмою по КПКВК 2408800 «Реалізація державних ін-
вестиційних проектів закриття сховищ ПЗРВ «III черга ЧАЕС» та консервація 
сховищ №29 ПЗРВ «Буряківка» Державним агентством України з управління 
зоною відчуження, як відповідальним виконавцем бюджетної програми, ви-
користано кошти за загальним фондом у сумі 8,3 млн. гривень.

Протягом року роботи з реалізації проектів «Закриття сховищ ПЗРВ «ІІІ 
черга ЧАЕС» та «Консервація сховища №29 ПЗРВ «Буряківка» виконані в по-
вному обсязі, що сприяло вирішенню цілого комплексу питань, пов’язаного 
із забезпеченням надійної ізоляції радіоактивних відходів та їх негативного 
впливу на навколишнє середовище.

Дебіторська заборгованість, відповідно до консолідованого звіту Міністер-
ства екології та природних ресурсів України, за загальним фондом станом на 
01.01.2017 року становить 1 939,329 тис. грн., за спеціальним фондом ста-
ном на 01.01.2017 року становить 1 225 139,018 тис. гривень.

Кредиторська заборгованість, відповідно до консолідованого звіту Мініс-
терства екології та природних ресурсів України, за загальним фондом станом 
на 01.01.2017 року становить 15 032,586 тис. грн., за спеціальним фондом 
станом на 01.01.2017 року становить 246 885,913 тис. гривень.

Інформація про використання Міністерством екології та природних ресур-
сів України коштів Державного бюджету України у 2016 році розміщена на 
web-сайті Мінприроди України: www.menr.gov.ua.

ІНФОРМАЦІЯ
про використання коштів Державного бюджету України Міністерством екології та природних ресурсів України у 2016 році
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оголошення

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

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області пові-
домляє, що 06 березня 2017 року Олександрійським міськрайонним су-
дом Кіровоградської області ухвалено заочне рішення у цивільній справі  
№ 398/404/15-ц за позовом Крячко Алли Іванівни до Пономаренко Олени 
Сергіївни про визнання права власності на нерухоме майно.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за пись-
мовою заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня отриман-
ня його копії.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апе-
ляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не 
скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Заочне рішення набирає законної сили відповідно до загального порядку.
Суддя Л. М. Нерода

В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду Дністрян О. М. 
знаходиться цивільна справа за позовом публічного акціонерного товари-
ства «Державний ощадний банк України» в особі філії — Донецьке 
обласне управління AT «Ощадбанк» про стягнення заборгованості: 
№310/311/17 до Маслова Юрія Віталійовича.

Розгляд справи призначено на 04 квітня 2017 року на 09 год. 00 хв. в 
приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька 
область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб.410.

Суд викликає як відповідача Маслова Юрія Віталійовича.
У разі неявки відповідача, справа буде розглянута за наявними в ній 

матеріалами.

В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду Черткової 
Н. І. знаходиться цивільна справа № 310/824/17 за позовом Дорофєє-
вої Валентини Валеріївни до Зима Андрія Миколайовича, третя особа 
— орган опіки та піклування виконавчого комітету Бердянської міської 
ради Запорізької області про позбавлення батьківських прав та стяг-
нення аліментів.

Розгляд справи призначено на 03.04.2017 року на 10-00 годину в при-
міщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: м. Бердянськ, 
вул. Консульська, 64, каб.502, Запорізької області, суддя Черткова Н. І., 
тел. 3-63-75. Суд викликає як відповідача Зима Андрія Миколайовича. У 
разі неявки відповідача, справа буде розглянута за наявними в ній ма-
теріалами.

Свідоцтво про право власності на житловий будинок № 78,  
вул. Обухівська, на ім’я Журавель Олексія Пилиповича, видане  

Головним управлінням житлового забезпечення від 19 травня 2011 р. 
№ 611-С/ЖБ, вважати втраченим.

Втрачений судновий білет на човен «Прогрес-2М»,  
будівельний №3015, власник Черкаський державний технологічний 

університет, з реєстраційним номером УЧК-40-К,  
вважати недійсним.

Втрачене посвідчення судноводія малого маломірного судна 

№01726/01 від 05.12.17 р. на ім’я Смойловського Андрія Дмитровича, 

вважати недійсним.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (Замовник): ТОВ «Кролевецький комбікормовий завод» 

2. Місце розташування площадки будівництва (реконструкції): Сум-

ська обл., м. Кролевець, вул. Транспортна, 19

3. Характеристика діяльності об’єкта: будівництво елеваторного 
комплексу. Елеваторний комплекс ємністю 60 000 т передбачається 
для післяприбиральної обробки, зберігання і видавання зернових на 
автомобільний або залізничний транспорт (на існуючому майданчику). 
Основні технологічні процеси елеваторного комплексу: приймання, 
очищення, сушка, зберігання і подавання у ємності для завантаження 
в автомобільний або залізничний транспорт (на існуючому майданчи-
ку). Об’єкт не представляє підвищену екологічну небезпеку.

4. Соціально-економічна необхідність проектованої діяльності: Еле-
ваторний комплекс ємністю 60 000 т передбачається для післяприби-
ральної обробки, зберігання і видавання зернових на автомобільний 
або залізничний транспорт (на існуючому майданчику).

5. Потреба в ресурсах при будівництві й експлуатації:
земельних – 5,1876 га;

сировинних – зернові – 6000 т/рік;

енергетичних – електроенергія – 3268 кВт – встановлена потужність;

газ природний – 75570 м3/рік;

водних – 4410 м3/рік;

трудових – 53 чол.

6. Транспортне обслуговування: доставка сировини відбувається 
транспортом постачальників

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності по варіантах: 
нормативна СЗЗ 100 м

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка й захист території по ва-
ріантах: необхідно провести роботи по водозниженню.

9. Можливий вплив на навколишнє природне середовище й види 
впливу на:

- клімат і мікроклімат – немає;

- повітряне середовище – можливі викиди в атмосферу забрудню-

ючих речовин: пил зерновий, азоту діоксид, вуглецю оксид, зважені 

речовини, ангідрид сірчистий, акролеїн, спирт етиловий, кислота оцто-

ва, ацетальдегід, пил борошна, парникові гази (діоксид вуглецю, діазо-

ту оксид, метан, НМЛОС). Можливе шумове навантаження;

- водне  середовище  –  немає;

- ґрунт  –  немає;

- рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – немає;

- оточуюче соціальне середовище – немає;

- оточуюче техногенне середовище – немає.

10. Відходи виробництва й можливість їхнього повторного вико-
ристання: Можливе утворювання таких відходів: відпрацьовані лампи 

люмінесцентні, тверді побутові відходи, відходи очистки зерна, шла-

ми відстійника дощових стоків, дрантя промасляне, шлами локальних 

очисних побутових стоків, шлак паливний. Усі відходи тимчасово збе-

рігаються на території підприємства згідно з класом небезпеки та пе-

редаються спеціалізованим організаціям за договорами у відповіднос-

ті з діючим законодавством.

11. Обсяг виконання ОВНС – відповідно до ДБН А.2.2-1-2003 «Склад 

i зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище при про-

ектуванні i будiвництвi пiдриємств, будинкiв i споруд. Основнi поло-

ження проектування». Київ, 2004 р.

12. Участь громадськості: з матеріалами ОВНС та проекту мож-

на ознайомитись за адресою: 41300, Сумська обл., м. Кролевець, 

вул. Транспортна, 34. Заявку на участь у громадських слуханнях, а 

також зауваження та пропозиції направлять за адресою: 41300, Сум-

ська обл., м. Кролевець, вул. Транспортна, 34.

Любашівський районний суд Одеської області викликає Алексієнка 
Вадима Васильовича як відповідача у справі за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до Алексієнка 
Вадима Васильовича про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором. Судове засідання по справі відбудеться 31 березня 2017 ро-
ку о 09 годині 00 хвилин в приміщенні Любашівського районного суду 
Одеської області за адресою: Одеська область, смт Любашівка, вулиця 
Володимира Князя, 84, зала судових засідань № 2. У разі неявки відпо-
відача справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Вужиловський О. В.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя 
Врона А. О.) викликає в судове засідання відповідача    Ліповського Станіс-
лава Анатолійовича у справі за позовом Колесникова Тараса Сергійовича 
про стягнення заборгованості за договором позики.

Останнє місце проживання відповідача: вул. 60-річчя СРСР, вул. 11/2,  
кв. 3, м. Донецьк, Дніпропетровська область. Судове засідання призначене 
на 30 березня 2017 р. о 10.15 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпров-
ська, 135, каб. 309. У разі неявки відповідача в судове засідання справа, 
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за його відсутністю.

Козелецький районний суд Чернігівської області викликає як відпо-
відачку Онищенко Тетяну Миколаївну, зареєстрованим місцем знахо-
дження якої є: с. Крехаїв, вул. Партизанська, буд. 52-а, Козелецького 
району, Чернігівської області в судове засідання на 27 березня 2017 
року на 10.45 год. (вул. Свято-Преображенська, 7, смт Козелець, Чер-
нігівська область, 17000) у справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до 
Онищенко Тетяни Миколаївни про стягнення заборгованості.

Суддя Бузунко O. A.

Козелецький районний суд Чернігівської області викликає як відпо-
відача Коваленко Володимира Васильовича, місцем проживання якого 
є: с. Лебедівка, вул. Чапаєва, буд. 35, Козелецького району, Чернігів-
ської області в судове засідання на 27 березня 2017 року на 10.30 год. 
(вул. Свято-Преображенська, 7, смт Козелець, Чернігівська область, 
17000) у справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Коваленка Воло-
димира Васильовича про стягнення заборгованості.

Суддя Бузунко O. A.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля 
Донецької області, вул. Банкова, 39а) розглядає цивільну справу 227/637/17 за по-
зовом Толошного Володимира Івановича до Малашиної Ніни Яківни про розірван-
ня шлюбу.

Відповідачка Малашина Ніна Яківна, 1 березня 1944 року народження, виклика-
ється на 29 березня 2017 року о 09.00 годині до Добропільського міськрайонного 
суду, кабінет № 3, для участі у розгляді справи.

Відповідачці пропонується подати письмові пояснення по суті позову та за на-
явністю заперечення проти позову та докази. У випадку неприбуття, вона повинна 
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута в її відсутність.

Суддя Кошля А. О.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля До-
нецької області, вул. Банкова, 39а) розглядає цивільну справу 227/6077/17 за позо-
вом Коновалової Ольги Миколаївни до Коновалова Віктора Миколайовича про розі-
рвання шлюбу.

Відповідач Коновалов Віктор Миколайович, 6 квітня 1961 року народження, уро-
дженець: м. Родинське Донецької області, викликається на 29 березня 2017 року о 
10.00 годині до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 3, для участі у роз-
гляді справи.

Відповідачу пропонується подати письмові пояснення по суті позову та за наявніс-
тю заперечення проти позову та докази. У випадку неприбуття, він повинен повідомити 
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Кошля А. О.

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська (адреса: м. Дніпро, пр. 
Слобожанський, буд. № 84, каб. № 210, суддя Волошин Є. В.) викликає в су-
дове засідання, яке відбудеться 31 березня 2017 року о 09 годині 45 хви-
лин, громадянку Собченко (Жук) Марину Олександрівну як відповідачку по 
цивільній справі № 202/7121/16-ц; провадження № 2/202/424/2017 за позо-
вною заявою Публічного акціонерного товариства комерційний банк «При-
ватбанк» до Собченко (Жук) Марини Олександрівни про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором.

У разі неявки та невиконання обов’язку повідомити суд про причини не-
явки, справу буде вирішено на підставі наявних даних і поставлено заочне 
рішення.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, Донецька об-
ласть, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає адміністративний матеріал №219/1801/17; 
3/219/506/2017 відносно Сіваша Сергія Миколайовича у вчиненні адміністративного 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП.

Правопорушник по справі: Сіваш Сергій Миколайович (останнє відоме суду місце 
реєстрації за адресою: Донецька область, м. Горлівка, Микитівський район, с. Зайце-
ве, вул. Ювілейна, 7) викликається 28 березня 2017 року о 10 годині 00 хвилин до Ар-
темівського міськрайонного суду Донецької області (м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 201), 
для участі в розгляді справи по суті. У випадку неприбуття правопорушник повинен по-
відомити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Брежнев О. А.

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська (адреса: м. Дніпро, пр. 
Слобожанський, буд. № 84, каб. № 210, суддя Волошин Є. В.) викликає в су-
дове засідання, яке відбудеться 31 березня 2017 року о 09 годині 30 хвилин, 
громадянина Жукова Миколу Павловича як відповідача по цивільній справі 
№ 202/7522/16-ц; провадження № 2/202/550/2017 за позовною заявою Пу-
блічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Жу-
кова Миколи Павловича про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором.

У разі неявки та невиконання обов’язку повідомити суд про причини не-
явки, справу буде вирішено на підставі наявних даних і поставлено заочне 
рішення.

Арцизький районний суд Одеської області викликає Макак В’ячеслава 
Андрійовича, 14.05.1978 р.н., місце проживання якого не відоме, як від-
повідача по цивільній справі № 492/1746/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват 
Банк» до Макак В’ячеслава Андрійовича про стягнення заборгованості за 
кредитним договором. Розгляд справи призначено на 30.03.2017 р. о 09.30 
годин у залі № 2 Арцизького районного суду Одеської області за адресою: 
вул. Соборна, буд. № 29, м. Арциз, Одеської області, суддя Варгаракі С. М.,  
тел./факс: (04845) 3-11-33; 3-14-38.

У разі неявки відповідача у судове засідання, або неповідомлення про 
причину його неявки, справа буде розглянута у його відсутність за наявни-
ми у справі матеріалами.

Новотроїцький районний суд Херсонської області викликає Злотника Ві-
талія Вікторовича, 25.03.1991 року народження, як відповідача у справі за 
позовом ПАТ КБ «Приват банк» до Злотника Віталія Вікторовича про стяг-
нення заборгованості.

Судове засідання призначено на 08.55 годину 30.03.2017 року, яке відбу-
деться в приміщенні Новотроїцького районного суду Херсонської області за 
адресою: смт Новотроїцьке, вул. Соборна, 87 Херсонської області, голову-
ючий по справі Тимченко О. В. У разі неявки відповідача в судове засідання, 
справа буде розглядатися за його відсутності за наявними в ній доказами. 
Крім того, суд роз’яснює відповідачу його обов’язок повідомити про причи-
ни неявки в судове засідання.

В провадженні Чугуївського міського суду Харківської області знаходить-
ся цивільна справа за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Михайлова Юрія 
Борисовича про стягнення заборгованості.

Михайлова Юрія Борисовича як відповідача суд викликає у судове за-
сідання, яке відбудеться 30.03.2017 року о 09.00 годині в приміщенні Чу-
гуївського міського суду Харківської області під головуванням судді Обо-
лєнської С. А. за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, площа Соборна, 
2, каб. № 17. 

У разі вашої неявки в судове засідання справа буде розгляну за вашої 
відсутності.

Новотроїцький районний суд Херсонської області викликає Вахулу Ана-
толія Романовича, 15.02.1978 року народження, як відповідача у справі за 
позовом ПАТ КБ «Приват банк» до Вахули Анатолія Романовича про стяг-
нення заборгованості.

Судове засідання призначено на 08.50 годину 30.03.2017 року, яке відбу-
деться в приміщенні Новотроїцького районного суду Херсонської області за 
адресою: смт Новотроїцьке, вул. Соборна, 87 Херсонської області, голову-
ючий по справі Тимченко О. В. У разі неявки відповідача в судове засідання, 
справа буде розглядатися за його відсутності за наявними в ній доказами. 
Крім того, суд роз’яснює відповідачу його обов’язок повідомити про причи-
ни неявки в судове засідання.

Бериславський районний суд Херсонської області викликає як від-
повідача Бакро Армена Миколайовича по цивільній справі за позо-
вом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приват-
Банк» до Бакро Армена Миколайовича про стягнення заборгованос-
ті за кредитним договором. Слухання справи призначено на 13.30 год. 
28.03.2017 року в приміщенні Бериславського районного суду Херсон-
ської області за адресою: м. Берислав, Херсонської області, вул. Цен-
тральна, 249, тел. (05546)-7-37-57. У разі неявки в судове засідання 
справа буде розглянута за вашої відсутності.

Суддя Корсаненкова О. О.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в судове засідання Ти-
таренко Надію Петрівну, Шмигальову Юлію Юріївну як відповідачів по ци-
вільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерцій-
ний банк «Приватбанк» до Титаренко Надії Петрівни, Шмигальової Юлії Юрі-
ївни, третя особа: Товариство з обмеженою відповідальністю «Епсілон Біз-
нес» в особі розпорядника майном арбітражного керуючого Фуголя Євге-
на Івановича про звернення стягнення на предмет іпотеки, яке відбудеться 
29.03.2017 р. о 13.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 4-й 
поверх, каб. 408. Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки справа буде 
розглядатися за наявними у справі доказами.

Суддя Піхур О. В.

Красилівський районний суд Хмельницької області повідомляє: 

03.04.2017 року о 09 годині 30 хвилин відбудеться розгляд справи  

№ 677/1895/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Делуци (Кучеро-

вої) Сніжани Ігорівни про стягнення заборгованості.

Явка відповідача обов’язкова. У разі неявки справу буде розглянуто 

у відсутності відповідачки.

Суддя Л. М. Боголюбова

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка, Донецької обл., пр. Ло-
моносова, 157) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Семиволос Н. С. про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. 

Відповідачка у справі № 233/6234/16-ц Семиволос Наталія Сергіївна, 24.12.1976 р.н., останнє відоме міс-
це реєстрації якої: м. Костянтинівка, Донецької області, вул. Шкільна, буд. 11 кв. 17 викликається до суду на 
29 березня 2017 року о 08.20 годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. С. Малінов

Дубовик Марина Володимирівна, 25 червня 1978 року народження, останнє місце проживання чи мешкання: 51900, Дні-
пропетровська область, місто Дніпродзержинськ, вулиця Володарського, будинок 13А; викликається у відкрите судове засі-
дання як відповідачка на 14.00 годину 28 березня 2017 року у цивільній справі за позовом: Публічне акціонерне товариство 
комерційний банк «Приватбанк» до Дубовик Марини Володимирівни про стягнення заборгованості за кредитом.

Відкрите судове засідання у цивільній справі відбудеться під головуванням судді Решетник Т. О. в приміщенні Дніпров-
ського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Петров-
ського 166, 1 поверх, кабінет № 1.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідачка Дубовик Марина Володимирів-
на вважається повідомленою про час і місце розгляду справи.

У разі неявки відповідачки, справу буде розглянуто за її відсутності.
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оголошення
Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Попова Сер-
гія Васильовича, Попову Надію Вікторівну, як від-
повідачів в судове засідання по цивільній справі № 
426/17263/16-ц за позовом Публічного акціонерного 
товариства Комерційного банку «Правекс-Банк» до 
Попова Сергія Васильовича, Попової Надії Вікторівни 
про стягнення боргу, що відбудеться 13 квітня 2017 
року о 09.00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Новоселицький районний суд викликає Старчу-
ка Олексія Васильовича, останнє відоме місце про-
живання с. Топорівці Новоселицького району, Чер-
нівецької області, як відповідача в судове засідання 
по цивільній справі за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» 
до Старчука Олексія Васильовича про стягнення кре-
дитної заборгованості.

Розгляд даної справи призначено на 09 годину 00 
хвилин 29 березня 2017 року в приміщенні Новосе-
лицького районного суду Чернівецької області.

У разі вашої неявки справа буде розглянута без ва-
шої участі.

Суддя Ляху Г. О.

Апеляційний суд Львівської області викликає в судове 
засідання Мошноріз В’ячеслава Івановича для участі у роз-
гляді за апеляційною скаргою Публічного акціонерного то-
вариства «Ідея Банк» на рішення Личаківського районного 
суду м. Львова від 8 листопада 2016 року, у справі за по-
зовом ПАТ «Ідея Банк» до Мошноріз В’ячеслава Іванови-
ча, Михальської Надії Василівни про звернення стягнення 
на предмет застави.

Судове засідання відбудеться 30 березня 2017 року о 09 
год. 30 хв. в приміщенні Апеляційного суду Львівської об-
ласті за адресою: 79008, м. Львів, площа Соборна, 7.

Дане оголошення вважати належним повідомленням.
Суддя Приколота Т. І.

Комінтернівський районний суд Одеської області 
викликає як відповідача Зарецького Вячеслава Кос-
тянтиновича 17.03.1987р.н., в судове засідання, яке 
відбудеться 11 квітня 2017 року о 09.20 год. У при-
міщенні Комінтернівського районного суду за адре-
сою: смт Комінтернівське, вул. Першотравнева, 51, 
зал № 3, в якому буде слухатись цивільна справа за 
позовною заявою Соломчука Дмитра Вікторовича до 
Зарецького Вячеслава Костянтиновича про повер-
нення безпідставно набутого майна, а саме грошо-
вих коштів.

Суддя Рідник І. Ю.

Придніпровський районний суд м. Черкаси викли-
кає в судове засідання по справі за позовом Дмитрі-
євої Наталії Юріївни до Дмитрієва Валентина Олексі-
йовича про розірвання шлюбу як відповідача Дми-
трієва Валентина Олексійовича, яке відбудеться 
28.03.2017 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні При-
дніпровського районного суду м. Черкаси, вул. Гого-
ля 316, каб. 319.

Явка обов’язкова, в разі неявки справа буде роз-
глянута без участі відповідача.

Суддя В. В. Шипович

У Подільському районному суді м. Києва 
11.04.2017 р. о 09 год. 30 хв. під головуванням суд-
ді Декаленко B.C. буде розглядатись цивільна спра-
ва за позовом Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «НЕВАЙ-ТРЕЙД» до Дякович Світлани Микола-
ївни, Дякович Клавдії Іванівни про виселення без на-
дання іншого жилого приміщення, 3-тя особа із са-
мостійними вимогами Яремчук Віктор Валентинович.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) в су-
дове засідання обов’язкова.

При неявці відповідача справа буде слухатись за 
його відсутності згідно ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. С. Декаленко

Апеляційний суд Львівської області викликає в судове за-
сідання Шевченка Артема Олександровича, Михальську На-
дію Василівну для участі у розгляді цивільної справи за апе-
ляційною скаргою Публічного акціонерного товариства «Ідея 
Банк» на рішення Личаківського районного суду м. Льво-
ва від 26 жовтня 2016 року в справі за позовом Публічно-
го акціонерного товариства «Ідея Банк» до Шевченка Артема 
Олександровича, Михальської Надії Василівни про звернен-
ня стягнення на предмет застави.

Судове засідання відбудеться 24 квітня 2017 року о 14 
год. 00 хв. в приміщенні Апеляційного суду Львівської об-
ласті за адресою: 79008, м. Львів, площа Соборна, 7.

Дане оголошення вважати належним повідомленням.
Суддя Шеремета Н. О.

Семенівський районний суд Чернігівської області 
викликає як відповідача Романюкова Ігоря Васильо-
вича (останнє відоме місце проживання: вул. Бреу-
са, будинок 61/9, квартира 235, м. Одеса, 65017) для 
участі у цивільній справі за позовом Зволь Любові 
Савеліївни до Романюкова Ігоря Васильовича про 
позбавлення батьківських прав та стягнення алімен-
тів, розгляд якої відбудеться 30 березня 2017 року 
об 11 годині 00 хвилин в приміщенні Семенівсько-
го районного суду Чернігівської області (зала № 1, 
вул. Центральна, 6, м. Семенівка, Чернігівська об-
ласть, 15400).

Суддя О. І. Гнип

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як 
відповідачку 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 27.03.2017 р. о 09 
год. 15 хв. у приміщенні Суворовського районного 
суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, 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

Дарницький районний суд м. Києва викликає як відповіда-
чку Корніюк Катерину Павлівну, останнє місце проживання якої:  
м. Київ, вул. Б.Гмирі, буд. 3, кв. 127, у судове засідання, яке відбу-
деться 6 квітня 2017 року о 16.00 годині за адресою: м. Київ, вул. 
Кошиця, 5-А, каб. 124, для участі в судовому розгляді цивільної 
справи за позовом Корніюк Л.М. до Корніюк К.П. про визнання 
особи такою, що втратила право користування жилим приміщен-
ням та зняття з реєстрації за місцем проживання.

При собі мати паспорт. З опублікуванням оголошення про ви-
клик, відповідач вважається повідомленим про день, час та міс-
це розгляду справи і в разі неявки до суду справа може бути роз-
глянута за його відсутністю. Відповідач у випадку неявки в судо-
ве засідання зобов’язаний повідомити суд про поважність при-
чини неявки.

Суддя Даниленко В. В.

Іллінецький районний суд Вінницької області ви-
кликає Хворостяна Віктора Івановича, 14 листопада 
1975 року народження, останнє відоме місце про-
живання: смт Дашів, Іллінецького району, Вінниць-
кої області, вул. 8-березня, буд. 14, в судове засідан-
ня як відповідача по цивільній справі № 131/2456/16 
за позовом Хворостян Олени Василівни.

Судове засідання призначено на 10 год. 00 хв. 31 
березня 2017 року в залі засідань Іллінецького ра-
йонного суду Вінницької області за адресою: м. Іл-
лінці Вінницької області, вул. Європейська, 28, індекс 
22700. В разі неявки в судове засідання справу буде 
розглянуто за його відсутності.

Суддя О. Ю. Олексієнко

Хмільницький міськрайонний суд Вінницької області викли-
кає Дробаху Сергія Івановича, як відповідача у цивільній спра-
ві №149/3429/16-ц за позовом ПАТ «Державний ощадний банк 
України» в особі філії Вінницького обласного управління ПАТ 
«Державний ощадний банк України» до Дробахи Сергія Іванови-
ча, Федорчук Оксани Сергіївни, Дробахи Олександра Сергійови-
ча, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предме-
та спору на стороні відповідача: Орган опіки і піклування вико-
навчого комітету Хмільницької міської ради, про звернення стяг-
нення на предмет іпотеки, виселення з квартири та надання пра-
ва управління предметом іпотеки з правом укладання договорів. 
Судове засідання відбудеться 28 березня 2017 року об 11.00 год. 
у приміщенні Хмільницького міськрайонного суду за адресою: м. 
Хмільник, вул. Столярчука, 4. У разі неявки Дробахи Сергія Івано-
вича справа буде розглянута на підставі наявних доказів.

Суддя Олійник І. В.

Овідіопольський районний суд Одеської облас-
ті повідомляє, що суддею Гандзій Д. М. 04.04.2017 
року о 10.00 год. буде слухатися цивільна справа  
№ 509/3856/16 за позовом Ведмідь Ірини Анатоліїв-
ни, яка діє в інтересах Ведмідь Любові Ігнатіївни до 
Мхітарян Манушак Овсепівни про визнання догово-
рів недійсними.

Овідіопольський районний суд Одеської області 
пропонує Мхітарян Манушак Овсепівні заперечення 
та всі наявні в них докази у справі особисто або че-
рез представника. У разі неявки Мхітарян Манушак 
Овсепівни в судове засідання справа може бути роз-
глянута за їхньої відсутності.

Деснянський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Захарову Катерину Павлівну, 11.03.1977 
року народження, яка проживає по вул. Свердлова, 4 
в м. Керч, АР Крим, в підготовче судове засідання за 
обвинувальним актом у кримінальному проваджен-
ні № 42016000000002849 за ч. 1 ст. 111 КК України 
на 10.00 годину 4 квітня 2017 року в приміщенні су-
ду на пр. Маяковського, 5-В в м. Києві, кабінет № 7, 
під головуванням судді Бабайлової Л. М. Явка до су-
ду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт, або 
інший документ, що посвідчує особу. У разі неявки 
обвинуваченої в суд, оголошення вважається належ-
ним повідомленням і розгляд справи можливий за 
процедурою спеціального судового провадження.

Херсонський міський суд Херсонської області повідо-
мляє, що 19.05.2017 р. о 13.30 год. у приміщенні суду за 
адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, каб. № 410, 
відбудеться слухання цивільної справи за позовом Шалін-
ховської Людмили Степанівни до Шалінховського Олега 
Вікторовича, Трохимової Вікторії Вікторівни, Херсонської 
міської ради, третя особа -- Перша Херсонська державна 
нотаріальна контора, про визнання права власності на май-
но в порядку спадкування за заповітом.

Просимо відповідачів Шалінховського Олега Вікторови-
ча та Трохимову Вікторію Вікторівну з’явитися до суду на 
вказані дату і час. У випадку неявки відповідачів справа бу-
де розглянута у їхню відсутність.

Суддя О. Й. Ігнатенко

Оболонський районний суд м. Києва викликає 
Сурника Василя Івановича, як відповідача по цивіль-
ній справі № 2/756/1785/17 за позовом ПАТ «Дер-
жавний ощадний банк України» до Сурника Василя 
Івановича про стягнення суми кредитного боргу, на 
14 червня 2017 року о 14.00 годині.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб. 18, 
суддя Васалатій К. А.

Наслідки неявки в судове засідання особи, яка бе-
ре участь у справі, передбачені ст.ст. 169, 170 ЦПК 
України, ст. 185-3 КпАП України.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Колесні-
ченка Вадима Васильовича, 21.03.1958 р.н., місце реєстрації 
якого по м. Києву та Київській області не встановлено, остан-
нє відоме місце проживання: м. Київ, вул. Срібнокільська, 24, 
кв. 244, в якості відповідача по цивільній справі за позовом 
Македон Лідії Петрівни в інтересах малолітньої дитини Ко-
лесніченка Всеволода Вадимовича до Колесніченка Вадима 
Васильовича, третя особа Служба у справах дітей як пред-
ставник Органу опіки та піклування Дарницької районної в м. 
Києві державної адміністрації, про позбавлення батьківських 
прав, яке відбудеться під головуванням судді Коренюк A. M. 
о 14 год. 00 хв. 19 квітня 2017 року за адресою: м. Київ, вул. 
Севастопольська, 14, зала 27. З опублікуванням даного ого-
лошення відповідач Колесніченко Вадим Васильович повідо-
млений про час та місце розгляду справи.

Ухвалою Біловодського районного суду Луган-
ської області викликаються як відповідачі Азізбе-
кян Володимир Саркісович, Азізбекян Асі Петро-
сівна, для участі в цивільній справі за позовом ПАТ 
«Правекс-Банк» про стягнення заборгованості, яке 
відбудеться 05 квітня 2017 року о 16:40 годині, у при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, смт Бі-
ловодськ, вул. Луганська, 30.

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

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

Суддя В. А. Карягіна

Сквирський районний суд Київської області  
викликає як відповідача представника Компанії  
«ДАЙЕТ ІНТЕЛ ЛТД» в судове засідання по цивільній 
справі № 376/464/17-ц за позовом Щербака Вален-
тина Григоровича до Компанії «ДАЙЕТ ІНТЕЛ ЛТД» 
про визнання договору купівлі-продажу корпора-
тивних прав нікчемним правочином, яке відбудеть-
ся об 11:00 годині 10 квітня 2017 року в приміщенні 
суду за адресою: Київська область, м. Сквира, пров. 
Громова, 7-А. У разі неявки відповідача, справа буде 
розглянута за його відсутності.

Суддя В. М. Клочко

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає Свинцицького Сергія Вікторовича як обвинуваче-
ного у кримінальному провадженні № 296/1782/17 
по обвинуваченню у вчиненні кримінального право-
порушення за ч. 1 ст. 258-3 КК України, під голову-
ванням судді Покатілова О. Б. в підготовче судове за-
сідання, що відбудеться 03 квітня 2017 року о 14-00 
год. в приміщенні Корольовського районного суду  
м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Со-
борний 1, зал 7-К (каб. 202). Явка обвинуваченого в 
судове засідання обов’язкова.

Представництво 
«ПРЕДСТАВНИЦТВО  

«Г.Л.Н. ЄВРОПА», 
код ЄДРПОУ 26600772, зареєстроване Міністер-
ством економіки України (реєстр.№ ПІ-3711), ого-
лошує про припинення діяльності Представни-
цтва на підставі рішення Компанії «Г.Л.Н. ІНТЕР-
НЕШНЛ» (ФРАНЦУЗЬКА РЕСПУБЛІКА) від 30 лип-
ня 2015 року.

Претензії приймаються протягом двох місяців 
за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 4, 
01001.

Вишгородський районний суд Київської облас-
ті повідомляє, що Горова Наталія Іванівна виклика-
ється в судове засідання, яке відбудеться 05.04.2017 
року о 10:40 годині (м. Вишгород, вул. Кургузова, 
7, каб. 7), в якості відповідача по цивільній справі 
№363/271/17 за позовом ТОВ «Кей-Колект» до Горо-
вої Наталії Іванівни про звернення стягнення на пред-
мет іпотеки, шляхом визнання за ТОВ «Кей-Колект» 
права власності на предмет іпотеки.

В разі неявки відповідача в судове засідання 
справа буде розглянута за наявними матеріалами 
в справі.

Суддя О. Д. Рудюк

Жовтневий районний суд Миколаївської області пові-
домляє, що рішенням суду від 10 березня 2017 року по-
зов Журавльова Олега Миколайовича до Пархоменка Ва-
лерія Івановича про визнання дійсним договору купівлі-
продажу нерухомого майна № 521 від 03.08.2001 р., за-
доволений.

В разі неподання апеляційної скарги в апеляційний 
суд Миколаївської області через Жовтневий районний 
суд протягом 10 днів з дня опублікування оголошен-
ня, рішення буде вважатися таким, що набрало закон-
ної сили.

Суддя А. А. Саукова

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача по справі № 
409/167/17-ц за позовом Шаповалової Ірини Костянтинів-
ни до Шаповалова Олега Павловича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 11.04.2017 року об 11:30 
год. (резервна дата 21.04.2017 року о 10:00 год.) в залі суду 
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шев-
ченка, 2.

Викликається відповідач Шаповалов Олег Павлович, 
адреса: Луганська область, м. Луганськ, кв-л Щербакова, 
9/18.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за 
його відсутності за наявними доказами.

Суддя Полєно В. С.

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

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє Голінея Михайла Дмитровича, 
Клименко Тетяну Сергіївну, Музиченко Надію Василівну, що 27 квітня 2017 року о 15 
год. 00 хв. за адресою: 03113, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1, каб. 11, відбудеть-
ся судове засідання в цивільній справі за позовом Громадської організації «Товариство 
бджолярів міста Києва» до Буланої Вікторії Сергіївни, Струка Дмитра Миколайовича, Го-
лінея Михайла Дмитровича, Клименко Тетяни Сергіївни, Київської міської ради, Музи-
ченко Надії Василівни, третя особа: Приватний нотаріус Київського міського нотаріаль-
ного округу Кударенко В.М., про визнання недійсним договору купівлі-продажу жит-
лового будинку, визнання недійсним та скасування рішення Київської міської ради, 
визнан ня права власності на житловий будинок та земельну ділянку, витребування жит-
лового будинку та земельної ділянки.

При цьому повідомляємо, що у разі вашої неявки в судове засідання без поважних 
причин, або неповідомлення про причини своєї неявки, суд вирішує справу на підста-
ві наявних у ній доказів.

Суддя Л. А. Шереметьєва

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області викликає обвинуваченого Говейновича 

Володимира Сергійовича, 27.02.1995 р.н., зареєстрованого за адресою: АР Крим, Сак-
ський район, с. Журавлі, вул. Паркова, 25, проживаючого за адресою: АР Крим, м. Євпа-
торія, вул. 9 Травня, 41б/24, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 29.03.2017р. 
о 10 год. 00 хв. та судові засідання, які відбудуться 05.04.2017р. о 14 год. 00 хв.; 
17.04.2017р. о 10 год. 00 хв.; 27.04.2017р. о 14 год. 00 хв. у залі судового засідання № 
32 по вул. Грушевського, 17, що в м. Вінниці по кримінальному провадженню по обви-
нуваченню Говейновича Володимира Сергійовича у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

Явка обвинуваченого Говейновича Володимира Сергійовича в зазначене судове за-
сідання обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до суду, просимо повідомити про 
причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Старинщук О. В., 
суддів: Курбатової І. Л., Венгрин О. О.

Відповідач Романець Валентина Петрівна (останнє відоме місце проживання 
— с. Журжинці, Лисянський район, Черкаська область) та відповідач Безносен-
ко Сергій Васильович (останнє відоме місце проживання — с. Журжинці, Ли-
сянський район, Черкаська область) викликаються в судове засідання у спра-
ві № 700/994/16-ц, пр. № 2/700/55/17 за позовом Органу опіки та піклування Ли-
сянської райдержадміністрації до Романець Валентини Петрівни та Безносенка 
Сергія Васильовича про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів.

Справа призначена до судового розгляду на 10.00 годину 30 березня 2017 ро-
ку в залі засідань Лисянського районного суду Черкаської області за адресою: 
вул. Незалежності, 4, смт Лисянка Черкаської області.

Явка відповідачів до суду обов’язкова. У разі неявки відповідачів до суду на 
вказану дату, справа буде розглянута без відповідачів за наявними доказами у 
справі.

Суддя Н. О. Добриднюк

В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду Черткової 
Н.І. знаходиться цивільна справа за позовом Публічного акціонерно-
го товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії Доне-
цьке обласне управління AT «Ощадбанк» про стягнення заборгованос-
ті за кредитом: № 310/524/17 до Дудник Олександра Анатолійовича про 
стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 04.04.2017 року на 10.00 годин в примі-
щенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: м. Бердянськ, вул. 
Консульська, 64, каб. 502, Запорізької області, суддя Черткова Н. І., тел. 
3-63-75.

Суд викликає як відповідача Дудник Олександра Анатолійовича.
У разі неявки відповідача, справа буде розглянута за наявними в ній 

матеріалами.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судо-
ве засідання відповідача по справі № 409/3111/16 за позовом Грицає-
вої Олени Вікторівни до Грицаєва Віктора Володимировича, про надан-
ня дозволу на багаторазові тимчасові виїзди за кордон неповнолітньої 
дитини без згоди та супроводу батька.

Судове засідання відбудеться 13.04.2017 року о 10.30 год. в залі су-
ду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка 2.

Викликається як відповідач Грицаєв Віктор Володимирович, адреса: 
Луганська область, Лутугинський район, с. Георгіївка, вул. Зарічна, буд. 
97.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсут-
ності за наявними доказами.

Суддя В. С. Полєно

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судо-
ве засідання як відповідачів по справі № 409/2936/16-ц за позовом ПАТ 
КБ «Правекс-Банк» до Анохіної Ірини Василівни та Єрмакова Михайла 
Івановича про стягнення заборгованості за договором кредиту.

Судове засідання відбудеться 12.04.2017 року о 09.40 год. (резерв-
на дата 14.04.2017 р. о 09.40 год.) в залі суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається Анохіна Ірина Василівна, останнє місце реєстрації:  
м. Луганськ, кв. Зарєчний, буд. 8, кв. 118 та Єрмаков Михайло Івано-
вич, останнє місце реєстрації: м. Луганськ, кв. Зарєчний, буд. 8, кв. 118.

У випадку неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсут-
ності за наявними доказами.

Суддя Третяк О. Г.
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Козацькі пісні —  
у списку ЮНЕСКО
СВІТОВЕ ВИЗНАННЯ. Фольклорний скарб Наддніпрянщини 
отримав статус нематеріальної культурної спадщини

Наталія БІЛОВИЦЬКА, 
«Урядовий кур’єр»

Днями у Дніпрі міністр 
культури Євген Ни-

щук вручив голові Дніпро-
петровської обласної ра-
ди Глібові Пригунову серти-
фікат про внесення елемен-
ту «Козацькі пісні Дніпропе-
тровщини» до Списку нема-
теріальної культурної спад-
щини ЮНЕСКО.  Копії до-
кумента отримали головні 
номінанти, які представля-
ли ці пісні і є носіями куль-
турної спадщини: три фоль-
клорно-етнографічні колек-
тиви з козацьких поселень 
Наддніпрянського краю. Це 
гурт «Криниця» з міста Під-
городнє Дніпропетровського 
району, «Первоцвіт» із села 
Кочережки і «Богуславочка» 
із села Богуслав Павлоград-
ського району.

На урочистій церемонії 
вручення сертифіката во-
ни заспівали козацькі пісні, 
які лунали протягом століть. 
Як розповіли «УК» фолькло-
ристи — науковці Дніпро-
петровського національного 
університету ім. Олеся Гон-
чара  Марія Марфабудінова 

та Вікторія Карпович, старо-
винні козацькі пісні Наддні-
прянщини широкі й розло-
гі, степові, протяжні. Вони не 
пов’язані з хоровою культу-
рою, нелегкі для виконання і 
не мають тієї веселої ритмі-
ки, яка притаманна творчості 
Кубанського народного хору. 

«У нас інша традиція, яка 
майже загинула й потребує 
постійної уваги і вивчення. 
У номінаційному досьє для 
ЮНЕСКО, яке ми склада-
ли, так і записали: «Козаць-
ким пісням Нижньої Наддні-
прянщини притаманна бага-
тоголосна протяжна розспів-
на манера». Три колективи, 
які ми визначили представ-
ляти Дніпропетровщину в 
ЮНЕСКО, дуже цікаві. Але 
вони й самі не розуміють, що 
саме треба зберігати, бо, на 
жаль, цей спадок маловив-
чений», — кажуть експерти.  
До речі,  лабораторію фоль-
клору, народного гово-
ру і літератури Нижньої 
Наддніпрянщини при фа-
культеті філології та мис-
тецтвознавства ДНУ 2013 
року було закрито через 
брак фінансування науки. 
На жаль, учасники фоль-

клорно-етнографічних гур-
тів, що стали номінанта-
ми ЮНЕСКО, — здебільшо-
го люди похилого віку. Кому 
ж передадуть вони культур-
ну спадщину людства, хто 
ж збереже її для наступних 
поколінь? Можливо, світо-
вий статус козацьких пісень 
привабить більше молоді у 
фольклорні гурти.

Висуванню на міжнародну 
номінацію передувала вели-
ка робота зі збирання та об-
робки автентичних пісень.  
Протягом останніх років на 
Дніпропетровщині фахів-
ці провели фольклорні екс-
педиції в 16 населених пунк-
тах, зібрали величезний об-
сяг аудіо-, відео-, фото-, тек-
стової інформації. Старі за-
писи пісень оцифрували, ви-
явили колективи, які є носі-
ями  культурної спадщини. 
Крім того, провели  фести-
валь козацької пісні Дніпро-
петровщини,  а в музичній 
академії ім. Глінки створили 
фольклорний центр, видали 
збірник козацьких пісень.

Міністр культури зазна-
чив, що світове визнання ко-
зацьких пісень — велика по-
дія для всієї країни. Він наго-

лосив, що за останні три ро-
ки статус нематеріальної 
культурної спадщини люд-
ства від України отримав пе-
триківський розпис, а нині до 
списку ЮНЕСКО увійшли й 
козацькі пісні. 

«Дніпропетровщина най-
активніше з-поміж інших 
регіонів бореться за свою 
культурну спадщину та її 
світове визнання. Маємо не 
просто зберегти, а й поши-
рювати козацькі пісні, які є 
світовою спадщиною й ду-
шею українського народу», 
— наголосив  Євген Нищук.

Гліб Пригунов зазначив, 
що обласна влада має зроби-
ти максимум для подальшо-
го поширення і збереження 
козацьких пісень у громадах. 
Він повідомив, що в облас-
ті заплановано відновлен-
ня культурних екопоселень, 
народних ремесел, козаць-
ких січей для збереження 
національної пам’яті, залу-
чення туристів з усього сві-
ту. А оригінал сертифіката 
ЮНЕСКО як надбання міс-
цевої громади отримає по-
чесне місце в Музеї місцево-
го самоврядування у Дніпро-
петровській обласній раді.

Під Каневом знайшли сліди 
трипільців

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

АРХЕОЛОГАМ РОБОТА. Під час сільськогосподарських ро-
біт поблизу Канева механізатори виявили залишки древньо-
го поселення. Роботи тимчасово припинили, аби не пошкоди-
ти вцілілі знахідки. Як стверджує начальник Черкаського облас-
ного управління культури Олег Островський, який оглянув зе-
мельну ділянку, виявлені залишки — колишнє поселення три-
пільців. Тут знайшли також рештки спалених будівель та чис-
ленних керамічних виробів. Їх продовжують виявляти на неве-
ликій глибині — 20 — 40 сантиметрів. Як повідомив Олег Ост-
ровський, ухвалено  рішення викликати археологічні служби, 
аби дослідити виявлені знахідки.

Естафету Шевченкового 
слова прийняла Луганщина

Олена ОСОБОВА, 
«Урядовий кур’єр»

НА ЧАСІ. Днями в Міністерстві культури відбулася нарада з 
питань організації та проведення на Луганщині масштабного 
культурного проекту «Міжнародне Шевченківське літератур-
но-мистецьке свято «В сім’ї вольній, новій». Вирішено, що у 
травні на схід країни завітають 70 сучасних письменників кра-
їни, які представлятимуть свої твори, а також покажуть свої 
роботи кращі українські художники. 

«Наш край — благословенна земля, щедро засіяна велики-
ми літературними талантами. Тут багато лауреатів Шевчен-
ківської премії. Серед них — Василь Голобородько, Владис-
лав Титов,  в’язень сумління Герой України Микола Руденко, 
Іван та Надія Світличні», — каже поетеса Ганна Гайворонська. 

На її думку, право приймати міжнародне свято обумо-
вив той факт, що саме на Луганщині жили і працювали ве-
лети письменництва, всесвітньовідомі Володимир Даль і Бо-
рис Грінченко, які залишили світові свої безцінні  мовні скар-
би — багатотомні тлумачні словники. У Лисичанську визріва-
ли поезії  «найніжнішого лірика України» Володимира Сосю-
ри. Неповторному Григорові Тютюннику відкрито меморіаль-
ну дошку в селищі Щотове, що нині знаходиться на окупова-
ній території.

АРХІВИ СВІДЧАТЬ. П’ять архівів підпілля ОУН, знайдених за 
останні півроку на Львівщині та Тернопільщині,  презентували дня-
ми в Національному музеї-меморіалі «Тюрма на Лонцького» у 
Львові. Документи були закопані у суворій таємниці і пролежали 
в землі понад 60 років. Тепер вони дадуть змогу прослідкувати ді-
яльність фінансових, інформаційних та безпекових структур укра-
їнського підпілля в 1940-х роках.

«Усі віднайдені документи зберігалися у бідонах. Тому, попри 
солідний вік, добре збереглися. Це — фінансові звіти, докумен-
ти служби безпеки ОУН, протоколи допитів, збірники компроме-
туючих матеріалів, детальні звіти підпілля. Знайшли також бофо-
ни — листівки, які підтверджували, що людина дала гроші чи про-

дукти представникам підпілля. Вважалося, що коли Україна отри-
має незалежність, люди з бофонами отримають компенсації», — 
зазначив керівник архіву Центру досліджень визвольного руху Ан-
дрій Усач.

Серед документів — записи опитування біженців зі Східної 
України, які в період голоду 1946-47 років опинилися на території 
Тернопільської області і розповідали про колгоспну систему, жит-
тя в умовах радянської влади на східних територіях.

Як запевнили дослідники, 
архіви будуть оцифровані та 
виставлені на сайті музею у 
загальному доступі.


	22_p1
	22_p2
	22_p3
	22_p4
	22_p5
	22_p6
	22_p7-12
	22_p13
	22_p14
	22_p15
	22_p16
	22_p17
	22_p18
	22_p19
	22_p20

