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«Я бачу, що ми можемо робити зміни» 
Прем’єр-міністр провів прес-конференцію для українських і зарубіжних ЗМІ 
за підсумками роботи уряду за рік

Більшість державних стипендій Литви 
матимуть українські студенти
НАВЧАННЯ. Це стало можливим завдяки успішній співпраці між нашими країнами 
у сфері освіти і науки

Вікторія КУЛАКОВСЬКА 
для «Урядового кур’єра»

Четвертий рік українські сту-
денти мають змогу отрима-

ти державні стипендії Литви для 
програм магістратури, які покри-
вають витрати на навчання і про-
живання в Литві. Про це на прес-
конференції розповів уповнова-

жений міністр Литви в Украї-
ні Гвідас Кєрушаускас. Із 70 дер-
жавних стипендій, які надала 
Литва цього року, 40 дістануться 
українцям. Як зазначив міністр, 

існують понад 300 стипендій, які 
додатково надають литовські ви-
ші нашим студентам.

Українські бакалаври повинні 
обрати університет у Литві, всту-

пити на обрану ними магістерську 
програму (спільні програми не бе-
руть участі), отримати пись-
мове підтвердження ви-
шу про прийом на навчання. 

Голова Верховної Ради про позитивну оцінку роботи 
чинного складу уряду 
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Реформи 
спираються на закони

ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ. На виконання дорожньої карти ре-
форм у Міністерстві оборони триває робота з нормативно-пра-
вового забезпечення. Цього року вже ухвалено 26 норматив-
но-правових актів задля підвищення боєздатності ЗСУ та обо-
роноздатності держави. Нормотворчі ініціативи опрацьовують 
спільно з представниками ради волонтерів та проектного офі-
су реформ Міноборони. Таку інформацією оприлюднив на бри-
фінгу речник Міністерства оборони Максим Праута.

На розгляді перебувають ще 22 проекти документів. Зокрема 
законопроект «Про внесення змін до деяких законів України що-
до військових звань військовослужбовців», повідомляє УНІА Н. 
А також «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», яким 
передбачено внесення змін до законодавства щодо плануван-
ня заходів оборони держави і захисту від можливої агресії, за-
безпечення життєдіяльності населення в особливий період, по-
вноважень державних органів влади, надання громадянам від-
строчки від призову на військову службу під час мобілізації, бро-
нювання громадян на період мобілізації та на воєнний час тощо.
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ЦИТАТА ДНЯ

АНДРІЙ ПАРУБІЙ:

ЦИФРА ДНЯ

1 586 724     
переселенці з Донбасу і Криму взято 
на облік структурними підрозділами 

соцзахисту населення обласних та 
Київської міської державних адміністрацій 

«За цей рік 
ситуація в країні суттєво 

змінилася. Ми сьогодні 
вже не говоримо 

про політичну кризу, 
вже навіть припинилися 

розмови про дочасні 
вибори».

Життя заради старту

ВіД пеРшої особИ

еКсКЛЮЗИВ. Перший український космонавт Леонід Каденюк 
розповів «Урядовому кур’єру» про свій шлях у космос 
і поділився думками про перспективи України
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Офіційне повідомлення ПАТ «Укртелеком» 
 
З 7.04.2017 ПАТ «Укртелеком» вимушено припинило свою діяльність на тимчасово окупованій території Луган-

ської області через протиправне втручання невстановлених осіб у роботу телекомунікаційної мережі та захоплення 
всіх активів Товариства на цій території. У зв’язку із втратою контролю над своїми активами і діяльністю на тимча-
сово окупованій території Луганської області ПАТ «Укртелеком» повідомляє про таке:

1) надання ПАТ «Укртелеком» телекомунікаційних послуг на цій території вимушено припинено. З 07.04.2017 ро-
ку нарахування абонентам за телекомунікаційні послуги на тимчасово окупованій території Луганської області при-
пинено. Просимо абонентів здійснити оплату за надані телекомунікаційні послуги за період з 01.03.2017 року по 
06.04.2017 року (включно) на банківський рахунок ПАТ «Укртелеком» нижче:

№ банківського рахунку: 2600431829
Код банку: 334851
Найменування банку: ПАТ «ПУМБ», м. Київ
Отримувач:  ПАТ «Укртелеком»
код в ЄДРПОУ: 21560766 
ІПН: 215607626656
2) з 07.04.2017 року будь-який телефонний трафік, що надходить на телекомунікаційні мережі загального ко-

ристування України від номерного ресурсу, виділеного ПАТ «Укртелеком» для населених пунктів тимчасово окупо-
ваної території Луганської області, не є трафіком, що згенеровано ПАТ «Укртелеком», а тому ПАТ «Укртелеком» не 
здійснюватиме оплату за нього.

3) з 07.04.2017 року через обставини, за які ПАТ «Укртелеком» не відповідає, Товариство фактично не викорис-
товує (і не може використовувати) в своїй господарській діяльності раніше орендовані об’єкти і, відповідно, не спла-
чуватиме орендну плату за них. З 07.04.2017 року ПАТ «Укртелеком» просить вважати усі договори, відповідно до 
яких Товариство орендує об’єкти, що знаходяться на тимчасово окупованій території Луганської області, достроко-
во припиненими. 

4) 07.04.2017 року скасовано усі довіреності, видані директору та іншим працівникам Луганської філії ПАТ «Ук-
ртелеком», а також втрачено усі печатки та штампи, які використовувалися в діяльності Луганської філії ПАТ «Ук-
ртелеком» зокрема: 

1. Основна кругла печатка Луганської філії ПАТ «Укртелеком» — Публічне акціонерне товариство, м. Луганськ, 
Україна, «Укртелеком», Луганська філія, ідентифікаційний код 01182820.

2. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Україна, «Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №141.
3. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Україна, «Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №142.
4. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Україна, «Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №143.
5. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Україна, «Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №144.
6. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Україна, «Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №272.
7. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Україна, «Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №300.
8. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Україна, «Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №497.
9. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Україна, «Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №498.
10. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Україна, «Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №499.
11. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Україна, «Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №500.
12. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Україна, «Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №501.
13. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Україна, «Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №502.
14. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Україна, «Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №503.
15. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Україна, «Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №504.
16. Публічне акціонерне товариство, м. Київ, Україна, «Укртелеком», ідентифікаційний код 21560766, №505.
17. Печатки для податкових накладних (8 шт. за №1-8).
18. Печатки для розрахунків (8 шт. за №1-8).
19. Будь-які інші види печаток та штампів, які використовувалися у діяльності Луганської філії ПАТ «Укртеле-

ком».

Повідомлення  Національної академії мистецтв України
Національна академія мистецтв України оголошує у червні 2017 року проведення виборної сесії Загальних зборів і, згід-

но з її Статутом, повідомляє про наявність вакансій дійсних членів /академіків/ та членів-кореспондентів у відповідних від-
діленнях:

№№
п/п Відділення

Кількість вакансій

дійсних членів
/академіків/ членів-кореспондентів

1 образотворчого мистецтва 1 4

2 музичного мистецтва 2 2

3 театрального мистецтва 2 2

4 кіномистецтва 3 2

5 синтезу пластичних мистецтв 2 0

секція естетики  та культурології 1 1

6 теорії та історії мистецтв 4 2

Дійсними членами /академіками/ НАМ України, відповідно до її Статуту, обираються вчені, митці з числа членів-корес-
пондентів НАМ України, які досягли значних успіхів у розвиткові та збагаченні української художньої культури, науковій, ху-
дожній, педагогічній діяльності, мистецтвознавстві та культурології і створили визнані вітчизняною та світовою науковою 
спільнотою наукові школи, запропонували підхід до розв’язання наукових проблем, що мають велике теоретичне чи прак-
тичне значення, провадять активну наукову і громадську діяльність. 

Членами-кореспондентами НАМ України обираються вчені, що мають науковий ступінь доктора наук, визнаний вітчизня-
ною та світовою науковою спільнотою науковий доробок, розв’язали наукову проблему, що має вагоме теоретичне чи прак-
тичне значення, проводять активну наукову і громадську діяльність, діячі національного мистецтва України у творчому до-
робку яких є визначні твори мистецтва, досягли значних успіхів у створенні мистецтвознавчих та культурологічних праць, 
реалізації загально-мистецьких проектів, програм, поєднують наукову, педагогічну та творчу діяльність.

Право висувати кандидатів у дійсні члени /академіки/ і члени-кореспонденти НАМ України із зазначених у повідомленні 
галузей науки і мистецтва надається дійсним членам (академікам), членам-кореспондентам НАМ України, вченим (науко-
вим) радам наукових установ, атестованим відповідно до вимог Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», 
та вищих мистецьких навчальних закладів.

Висування кандидатів у дійсні члени /академіки/ та члени-кореспонденти НАМ України і прийняття документів здійсню-
ється протягом одного місяця з дня оприлюднення  повідомлення про вибори.

По кожній рекомендованій кандидатурі кандидатом на обрання, установою чи організацією мають бути підготовлені такі 
документи й матеріали: подання (за рекомендацією дійсних членів /академіків/ або членів-кореспондентів), подання  та від-
повідно оформлені протокольні рішення (за рекомендацією вчених рад наукових установ або вищих мистецьких навчаль-
них закладів), творча характеристика, особовий листок по обліку кадрів, автобіографія кандидата, 4 фотокартки (3х4 см) 
та 2 фото (10х15 см) кольорові, перелік наукових праць або основних творів, копії документів про освіту, наукові та почес-
ні звання, державні нагороди, альбом фоторепродукцій (творів образотворчого мистецтва, архітектури), творчих робіт, ві-
део-аудіо матеріали музичних, сценічних та кінотворів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, публікації у пресі й відгу-
ки про наукові та творчі здобутки кандидата, заява кандидата на участь у конкурсі, згода кандидата на збір та обробку пер-
сональних даних, звіт кандидата про роботу за  3 роки (для кандидатів на заміщення вакансії дійсного члена (академіка).

Невідповідність поданих документів зазначеним вимогам  є підставою для  недопущення кандидатури до обрання.
Зазначені документи та матеріали (в одному примірнику), надсилаються протягом одного місяця з дня оприлюднення ці-

єї інформації за адресою: 01054, Київ-54, вул. Бульварно-Кудрявська, 20, Президія Національної академії мистецтв України 
(контактні телефони: 486-31-36, факс (044) 486-33-69).

Список висунутих та зареєстрованих кандидатів у дійсні члени /академіки/ і члени-кореспонденти НАМ України опри-
люднюється на офіційному веб-сайті НАМ України та у засобах масової інформації не пізніше ніж за 15 днів до виборів.

   Сесія загальних зборів по виборах дійсних членів /академіків/ і членів-кореспондентів НАМ України відбудеться згідно 
з Положенням «Про вибори до Національної академії мистецтв України», затвердженим Постановою Президії НАМ України.

Президент 
Національної академії мистецтв України,      
академік                                                                                                           А. В. ЧЕБИКІН

Головний  учений секретар 
Національної академії мистецтв України,
член-кореспондент                                                                                       О. В. СКРИПНИК

КОВАЛЕНКО  
Володимир  
Миколайович

— заслужений майстер спорту України з шахів, 
чемпіон світу 2015 року, представник Спортивної 
федерації глухих України з шахів, інвалід III групи 

КОЗИРЕВА  
Тамара Семенівна

— майстер спорту України, заслужений тренер 
України з легкої атлетики, заслужений працівник 
фізичної культури і спорту України

КОЗІНА  
Нонна Василівна

— майстер спорту СРСР міжнародного класу із 
стрільби із лука

КОЛЕСНІК  
Сергій  
Олександрович

— тренер-лікар штатної збірної команди України із 
стрільби кульової, заслужений працівник фізич-
ної культури і спорту України

КОЛОДЯЖНИЙ  
Костянтин Петрович

— заслужений тренер України з гандболу, відмінник 
освіти України 

КОЛУПАЄВ  
Євгеній Федорович

— майстер спорту з біатлону, майстер спорту з 
лижних гонок, чемпіон СРСР з біатлону, заслу-
жений тренер України з біатлону

КОРЕЦЬКИЙ  
Петро Федорович

— тренер-масажист штатної команди національної 
збірної команди України з гімнастики спортивної

КРАВЧЕНКО  
Юрій Юрійович

— начальник Луганського регіонального центру з 
фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» 

КУЛАКОВ  
Іван Петрович

— заслужений працівник фізичної культури і спорту 
України, голова ревізійної комісії Спортивної фе-
дерації глухих України, інвалід III групи

КУРАФЄЄВ  
Микола Васильович

— майстер спорту СРСР, заслужений тренер Укра-
їни з велосипедного спорту, заслужений праців-
ник фізичної культури і спорту України

ЛАЗАРЕВА  
Тетяна Вікторівна

— заслужений майстер спорту України з бороть-
би вільної

ЛАНСЬКИЙ  
Володимир  
Володимирович

— майстер спорту міжнародного класу із сучасно-
го п’ятиборства 

ЛЕВЧИЧОВА  
Тамара Василівна

— майстер спорту СРСР з велосипедного спорту, 
ветеран праці

ЛЕОНЕНКО  
Іван Федорович

— заслужений тренер СРСР, заслужений тренер 
України з легкої атлетики

ЛЄСЯК  
Євген Вікторович

— майстер спорту СРСР з веслування на байдарках 
і каное, заслужений тренер України, заслужений 
працівник фізичної культури і спорту України

ЛІПСНІС  
Раїса Ігнатівна

— майстер спорту СРСР з легкої атлетики 

МАСЛАЧКОВА  
Ая Микитівна

— вчитель фізичної культури спеціалізованої шко-
ли імені І. Кудрі № 181 м. Києва, відмінник осві-
ти України

МІХАЙ  
Дмитро  
Валерійович

— заслужений майстер спорту України з веслуван-
ня академічного

МНОГОЛЄТ  
Віра Миколаївна

— лікар із спортивної медицини, ветеран праці 

МОРОЗОВ  
Артем  
Миколайович

— заслужений майстер спорту України з веслуван-
ня академічного

МОСКАЛЕНКО  
Олександр  
Степанович

— тренер-лікар штатної команди національної збір-
ної команди України з боротьби вільної

НАДТОКА  
Олександр  
Олександрович

— заслужений майстер спорту України з веслуван-
ня академічного

НАЗАРЕНКО  
Вікторія Миколаївна

— генеральний секретар Національної асамблеї ін-
валідів України 

НАЛЕЙКІН 
Віктор Сергійович

— заслужений майстер спорту України з пауерліф-
тингу, заслужений тренер України, заслужений 
працівник фізичної культури і спорту України

НАУХАТЬКО  
Олександр  
Корнійович

— заслужений тренер України, головний тренер 
збірної команди України з боротьби самбо, за-
служений працівник фізичної культури і спор-
ту України

П’ЯНИХ  
Олександр  
Володимирович

— тренер-лікар штатної команди національної збір-
ної команди України з гімнастики спортивної

ПАНКРАТОВ  
Федір  
Володимирович

— майстер спорту СРСР з легкої атлетики

ПАРНАК  
Андрій 
Володимирович

— тренер-масажист штатної команди національної 
збірної команди України з боротьби вільної

ПЕРЕЛОМОВА  
Ольга Миколаївна

— майстер спорту СРСР, заслужений тренер Украї-
ни з гімнастики спортивної

ПЕТРОСЮК  
Андрій  
Миколайович

— державний тренер штатної команди національ-
ної збірної команди України із стрільби кульової, 
заслужений працівник фізичної культури і спор-
ту України

ПИСАРЕНКО  
Ігор Олександрович

— майстер спорту СРСР з гімнастики спортивної, 
заслужений тренер України, заслужений праців-
ник фізичної культури і спорту України

ПІПАН  
Володимир  
Іванович

— майстер спорту України, заслужений тренер 
України з велосипедного спорту

ПОВАРОВ  
Віталій Вікторович

— майстер спорту України із сучасного 
п’ятиборства, заслужений тренер України, за-
служений працівник фізичної культури і спор-
ту України

ПОВХ  
Марія Миколаївна

— майстер спорту міжнародного класу з веслуван-
ня на байдарках і каное

ПОВХ  
Роман Федорович

— заслужений тренер України з веслування на бай-
дарках і каное

ПОКАТІС  
Дар’я  
Олександрівна

— майстер спорту міжнародного класу з боротьби 
сумо, майстер спорту з боротьби вільної, суддя 
міжнародної категорії, начальник штатної коман-
ди національної збірної команди України з бо-
ротьби греко-римської

РЕЗІНОВА  
Катерина  
Володимирівна

— тренер-масажист штатної команди національної 
збірної команди України з важкої атлетики

РОГОЗЯН  
Микола  
Михайлович

— майстер спорту СРСР з велосипедного спорту, 
заслужений тренер України

САЛАДУХА  
Ольга Валеріївна

— бронзова призерка ХХХ Олімпійських ігор 2012 
року та чемпіонату світу 2013 року з легкої ат-
летики

САМБОРСЬКИЙ  
Михайло  
Миколайович

— майстер спорту СРСР з легкої атлетики, заслуже-
ний працівник фізичної культури і спорту Украї-
ни, ветеран праці

САФРОНОВ  
Радіон Йосипович

— заслужений тренер України із сучасного 
п’ятиборства 

САФРОНОВА  
Раїса Григорівна 

— майстер спорту СРСР, заслужений тренер Украї-
ни з гімнастики спортивної

СІРЕНКО  
Леонід Микитович

— тренер з велосипедного спорту дитячо-юнаць-
кої спортивної школи м. Сєвєродонецька Луган-
ської області

СПЕКТОРОВ  
Леонід Григорович

— заслужений тренер України з гімнастики спор-
тивної, заслужений працівник фізичної культури 
і спорту України 

СТУДЗИНСЬКИЙ  
Анатолій Денисович

— заслужений працівник фізичної культури і спор-
ту України

СУМЦОВ  
Анатолій  
Аврамович

— заслужений тренер України із сучасного 
п’ятиборства 

СУРОВА  
Алла Сергіївна

— старший тренер жіночої збірної команди Луган-
ської області з гімнастики спортивної 

ТАТАРЕНКО  
Валерій  
Миколайович

— майстер спорту СРСР з військово-прикладних 
видів спорту, заслужений тренер України з біат-
лону, начальник штатної команди національної 
збірної команди України з біатлону

ТИТАРЕНКО  
Ксенія Ігорівна

— майстер спорту України з плавання синхронно-
го, тренер національної збірної команди України 
з плавання синхронного

ТОБІАС  
Наталія Вікторівна

— заслужений майстер спорту України з легкої ат-
летики

ТОПЧАНЮК  
Сергій  
Анатолійович

— тренер срібної призерки чемпіонату Європи 2016 
року Топчанюк Є. С., тренер штатної команди на-
ціональної збірної команди України з велосипед-
ного спорту серед спортсменів з вадами слуху

ТОПЧІЄВА  
Юлія Миколаївна

— заслужений майстер спорту України з волейболу, 
чемпіонка Дефлімпійських ігор, член виконкому 
Спортивної федерації глухих України, представ-
ник Спортивної федерації глухих України з шахів, 
інвалід III групи 

ТРИТИНИЧЕНКО  
Віктор Іванович

— ветеран праці

УТКІН  
Олександр Якович

— майстер спорту СРСР з легкої атлетики

ЧЕГОДАЄВА  
Наталія  
Володимирівна

— головний спеціаліст відділу організаційного та 
методичного забезпечення Національного комі-
тету спорту інвалідів України 

ЧЕРНЕНКО  
Людмила Дмитрівна

— начальник штатної команди національної збірної 
команди України із стрільби кульової, заслуже-
ний працівник фізичної культури і спорту України

ЧИЖОВ  
Борис  
Миколайович

— заслужений тренер України з гандболу, старший 
тренер штатної команди національної збірної ко-
манди України з гандболу

ШАРПАНСЬКИЙ  
Юхим Абрамович

— заслужений журналіст України

ШЕВЧЕНКО  
Анатолій  
Степанович

— заслужений тренер України із сучасного 
п’ятиборства, тренер чемпіона світу 2015 року із 
сучасного п’ятиборства Тимощенка П. Ю.

ШОКОТА  
Іван Васильович

— тренер збірної команди України з боулінгу, пред-
ставник Спортивної федерації глухих України з 
шахів, інвалід III групи

ЯРМОНОВ  
Ігор Петрович

— заслужений майстер спорту України, срібний 
призер чемпіонату світу 2016 року з шахів серед 
спортсменів з ураженнями опорно-рухового апа-
рату, інвалід I групи

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 5 квітня 2017 р. № 232-р 
Київ

Про погодження передачі нежитлових 
приміщень у смт Чернігівка в державну 

власність з віднесенням їх до сфери 
управління Пенсійного фонду України

Погодитися з пропозицією Пенсійного фонду України та Чернігівської се-
лищної ради (Запорізька область) щодо передачі нежитлових приміщень за-
гальною площею 61 кв. метра (інвентарний номер 10310003) у будівлі (літер В) 
по вул. Соборній, 403, у смт Чернігівка в державну власність з віднесенням їх 
до сфери управління зазначеного Фонду.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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оголошення

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

Оголошення про проведення аукціону №222 з продажу енергоресурсів на базі ПрАТ «УМВБ»
20.04.2017 р. о 15-00 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа»  

відбудеться аукціон №222 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)

Загаль-
ний  

обсяг, 
тонн

Загальна  
вартість, грн.

(з ПДВ)
Умови транспортування

1 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00

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

лавнафтогаз» (Ресурс березня 2017 p.)

2 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00

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

лавнафтогаз» (Ресурс березня 2017 p.)

3 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 3 560 1 9 976,39 11 971,67 42 619 145,20 3 560 42 619 145,20

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

лавнафтогаз» (Ресурс березня 2017 p.)

4 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00

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

«Долинанафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

5 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00

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

«Долинанафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

6 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00

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

«Долинанафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

7 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00

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

«Долинанафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

8 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00

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

«Долинанафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

9 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 340 1 9 976,39 11 971,67 39 985 377,80 3 340 39 985 377,80

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

«Долинанафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

10 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00

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

сурс березня 2017 p.)

11 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 2 700 1 9 976,39 11 971,67 32 323 509,00 2 700 32 323 509,00

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

ТП ДППН «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафто-
газ» (Ресурс березня 2017 p.)

12 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 3 100 1 9 976,39 11 971,67 37 112 177,00 3 100 37 112 177,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-

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

13 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 2 800 1 9 976,39 11 971,67 33 520 676,00 2 800 33 520 676,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського 

ГПЗ (Ресурс квітня 2017 p.)

14 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського 

ГПЗ (Ресурс квітня 2017 p.)

15 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського 

ГПЗ (Ресурс квітня 2017 p.)

16 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського 

ГПЗ (Ресурс квітня 2017 p.)

17 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського 

ГПЗ (Ресурс квітня 2017 p.)

18 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського 

ГПЗ (Ресурс квітня 2017 p.)

19 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського 

ГПЗ (Ресурс квітня 2017 p.)

20 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського 

ГПЗ (Ресурс квітня 2017 p.)

21 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського 

ГПЗ (Ресурс квітня 2017 p.)

22 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського 

ГПЗ (Ресурс квітня 2017 p.)

23 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 670 1 9 976,39 11 971,67 43 936 028,90 3 670 43 936 028,90
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського 

ГПЗ (Ресурс квітня 2017 p.)

24 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-

транснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс квітня 2017 p.)

25 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-

транснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс квітня 2017 p.)

26 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-

транснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс квітня 2017 p.)

27 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-

транснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс квітня 2017 p.)

28 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-

транснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс квітня 2017 p.)

29 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-

транснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс квітня 2017 p.)

30 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-

транснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс квітня 2017 p.)

31 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 2 000 1 9 976,39 11 971,67 23 943 340,00 2 000 23 943 340,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-

транснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс квітня 2017 p.)

32 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 1 990 1 9 976,39 11 971,67 23 823 623,30 1 990 23 823 623,30
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-

транснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс квітня 2017 p.)

33 ПАТ «Укрнафта» НГВУ »Чернігівнафтогаз« 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-

транснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс квітня 2017 p.)

34 ПАТ «Укрнафта» НГВУ »Чернігівнафтогаз« 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-

транснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс квітня 2017 p.)

35 ПАТ «Укрнафта» НГВУ »Чернігівнафтогаз« 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-

транснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс квітня 2017 p.)

36 ПАТ «Укрнафта» НГВУ »Чернігівнафтогаз« 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-

транснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс квітня 2017 p.)

37 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00

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

лавнафтогаз» (Ресурс квітня 2017 p.)

38 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00

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

лавнафтогаз» (Ресурс квітня 2017 p.)

39 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 3 750 1 9 976,39 11 971,67 44 893 762,50 3 750 44 893 762,50

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

лавнафтогаз» (Ресурс квітня 2017 p.)

40 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба»  

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

41 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба»  

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

42 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба»  

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

43 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба»  

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

44 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба»  

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

45 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба»  

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

46 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 1 600 1 9 976,39 11 971,67 19 154 672,00 1 600 19 154 672,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба»  

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

47 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00

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

ДППН «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 
(Ресурс квітня 2017 p.)

48 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 2 500 1 9 976,39 11 971,67 29 929 175,00 2 500 29 929 175,00

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

ДППН «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 
(Ресурс квітня 2017 p.)

49 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 3 700 1 9 976,39 11 971,67 44 295 179,00 3 700 44 295 179,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах.ТП ЦППН і Г НГВУ «Пол-

таванафтогаз» (Ресурс травня 2017 p.)

50 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 2 800 1 9 976,39 11 971,67 33 520 676,00 2 800 33 520 676,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського 

ГПЗ (Ресурс травня 2017 p.)

51 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського 

ГПЗ (Ресурс травня 2017 p.)

52 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського 

ГПЗ (Ресурс травня 2017 p.)

53 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського 

ГПЗ (Ресурс травня 2017 p.)

54 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського 

ГПЗ (Ресурс травня 2017 p.)

55 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського 

ГПЗ (Ресурс травня 2017 p.)

56 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського 

ГПЗ (Ресурс травня 2017 p.)

57 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського 

ГПЗ (Ресурс травня 2017 p.)

58 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського 

ГПЗ (Ресурс травня 2017 p.)

59 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського 

ГПЗ (Ресурс травня 2017 p.)

60 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 1 000 1 9 976,39 11 971,67 11 971 670,00 1 000 11 971 670,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського 

ГПЗ (Ресурс травня 2017 p.)

61 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 620 1 9 976,39 11 971,67 43 337 445,40 3 620 43 337 445,40
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського 

ГПЗ (Ресурс травня 2017 p.)

62 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-

транснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс травня 2017 p.)

63 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-

транснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс травня 2017 p.)

64 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-

транснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс травня 2017 p.)

65 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-

транснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс травня 2017 p.)

66 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-

транснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс травня 2017 p.)

67 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-

транснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс травня 2017 p.)

68 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-

транснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс травня 2017 p.)

69 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-

транснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс травня 2017 p.)

70 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 2 780 1 9 976,39 11 971,67 33 281 242,60 2 780 33 281 242,60
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-

транснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс травня 2017 p.)

71 ПАТ «Укрнафта» НГВУ »Чернігівнафтогаз« 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-

транснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс травня 2017 p.)

72 ПАТ «Укрнафта» НГВУ »Чернігівнафтогаз« 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-

транснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс травня 2017 p.)

73 ПАТ «Укрнафта» НГВУ »Чернігівнафтогаз« 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-

транснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс травня 2017 p.)

74 ПАТ «Укрнафта» НГВУ »Чернігівнафтогаз« 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-

транснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс травня 2017 p.)

75 ПАТ «Укрнафта» НГВУ »Чернігівнафтогаз« 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-

транснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс травня 2017 p.)

76 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00

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

лавнафтогаз» (Ресурс травня 2017 p.)

77 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00

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

лавнафтогаз» (Ресурс травня 2017 p.)

78 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 2 000 1 9 976,39 11 971,67 23 943 340,00 2 000 23 943 340,00

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

лавнафтогаз» (Ресурс травня 2017 p.)

79 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 1 750 1 9 976,39 11 971,67 20 950 422,50 1 750 20 950 422,50

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

лавнафтогаз» (Ресурс травня 2017 p.)

80 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба»  

ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ 
«Долинанафтогаз» (Ресурс травня 2017 p.)

81 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба»  

ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ 
«Долинанафтогаз» (Ресурс травня 2017 p.)

82 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба»  

ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ 
«Долинанафтогаз» (Ресурс травня 2017 p.)

83 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба»  

ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ 
«Долинанафтогаз» (Ресурс травня 2017 p.)

84 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба»  

ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ 
«Долинанафтогаз» (Ресурс травня 2017 p.)

85 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба»  

ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ 
«Долинанафтогаз» (Ресурс травня 2017 p.)

86 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба»  

ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ 
«Долинанафтогаз» (Ресурс травня 2017 p.)

87 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 1 000 1 9 976,39 11 971,67 11 971 670,00 1 000 11 971 670,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба»  

ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ 
«Долинанафтогаз» (Ресурс травня 2017 p.)

88 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 3 000 1 9 976,39 11 971,67 35 915 010,00 3 000 35 915 010,00

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

ДППН «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 
(Ресурс травня 2017 p.)

89 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 2 650 1 9 976,39 11 971,67 31 724 925,50 2 650 31 724 925,50

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

ДППН «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 
(Ресурс травня 2017 p.)

90
СП «Борислав-
ська нафтова 

компанія»

Стинавське нафтове  
родовище 2 000 1 9 976,39 11 971,67 23 943 340,00 2 000 23 943 340,00

Нафта знаходиться на зберіганні у  
ПАТ «НПК-Галичина» (Ресурс лютого- 

березня-квітня 2017 p.)

91

ПАТ «Укрнаф-
та» НГВУ  

«Чернігівнаф-
тогаз»  

СД №35/4

8 700 1 9 976,39 11 971,67 104 153 529,00 8 700 104 153 529,00
По трубопроводу ПАТ «УН» з подальшим 

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

92

ПАТ «Укрнаф-
та» НГВУ  

«Чернігівнаф-
тогаз»  

СД №35/4

7 300 1 9 976,39 11 971,67 87 393 191,00 7 300 87 393 191,00
По трубопроводу ПАТ «УН» з подальшим 

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

93
ПрАТ «Галс-К 

Угода про спільну 
діяльність»

1 000 1 9 976,39 11 971,67 11 971 670,00 1 000 11 971 670,00 По трубопроводу ПАТ «УТН»  
(Ресурс травня 2017 p.)

94
ПрАТ «Галс-К 

Угода про спільну 
діяльність»

400 1 9 976,39 11 971,67 4 788 668,00 400 4 788 668,00
По трубопроводу ПАТ «УН» з подальшим 

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

95
ТОВ «СП  

«УкрКАРПАТОЙЛ 
ЛТД»

Битків-Бабченське ро-
довище 800 1 9 976,39 11 971,67 9 577 336,00 800 9 577 336,00

По трубопроводу: ПАТ «Укрнафта» на  
ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття», знах. В РП 
ДППН «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 

(Ресурс березня 2017 p.)

96
ТОВ «СП  

«УкрКАРПАТОЙЛ 
ЛТД»

Битків-Бабченське ро-
довище 3 900 1 9 976,39 11 971,67 46 689 513,00 3 900 46 689 513,00

По трубопроводу: ПАТ «Укрнафта» на  
ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття», знах. В РП 
ДППН «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 

(Ресурс квітня 2017 p.)

97
ТОВ «СП  

«УкрКАРПАТОЙЛ 
ЛТД»

Битків-Бабченське ро-
довище 4 200 1 9 976,39 11 971,67 50 281 014,00 4 200 50 281 014,00

По трубопроводу: ПАТ «Укрнафта» на  
ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття», знах. В ТП 
ДППН «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 

(Ресурс травня 2017 p.)

Загальний обсяг, тонн: 287 610
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 3 443 172 008,70

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

СП «Бориславська 
нафтова  

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

ПАТ «Укрнаф-
та» НГВУ  

«Чернігівнафтогаз»  
СД №35/4

1. Продавець проводить продаж нафти на умовах франко-резервуар нафтозбірного пункту НГВУ.
2. Оплату за транспортування нафти трубопроводним транспортом здійснює покупець.
3. При транспортуванні нафти залізницею поставку цистерн та оплату за налив нафти в цистерни здійснює покупець.

ПрАТ «Галс-К  
Угода про спільну 

діяльність»

1. Продавець проводить продаж нафти на умовах франко-резервуар нафтозбірного пункту НГВУ.
2. Оплату за транспортування нафти трубопроводним транспортом здійснює покупець.
3. При транспортуванні нафти залізницею поставку цистерн та оплату за налив нафти в цистерни здійснює покупець.

ТОВ  
«СП «УкрКАРПА-

ТОЙЛ ЛТД»
Резервуарний парк ДППН «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз»

Обсяги газового конденсату та характеристики позицій запропоновані до продажу:

Поз. Продавець Видобуток 

Обсяг,  
що міс-
титься  

в одному 
лоті, тонн

К-сть 
лотів, 
оди-
ниць

Стартова 
ціна  

за 1 тонну 
(без ПДВ), 

грн.

Стартова  
ціна  

за 1 тон-
ну (з ПДВ), 

грн.

Cтартова  
вартість одного 

лоту, грн  
(з ПДВ)

Загаль-
ний  

обсяг, 
тонн

Загальна  
вартість, грн.

(з ПДВ)
Умови транспортування

1 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 1 200 1 10 785,61 12 942,73 15 531 276,00 1 200 15 531 276,00
по трубопроводу: філії «ПМН» ПАТ «Укр-

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

2 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 1 400 1 10 785,61 12 942,73 18 119 822,00 1 400 18 119 822,00
по трубопроводу: філії «ПМН» ПАТ «Укр-

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

3 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 1 200 1 10 785,61 12 942,73 15 531 276,00 1 200 15 531 276,00
по трубопроводу: філії «ПМН» ПАТ «Укр-

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

Загальний обсяг, тонн: 3 800
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 49 182 374,00

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

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 видобудку і скрапленого газу на ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа», що затверджений протоколом   
Аукціонного комітету з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу №2 від 19.11.2014 р., ознайомитись з яким можна на офіційному веб-сайті біржі:  

www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання заявок: до 18:00 19.04.2017 р., за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1. Довідки за телефоном: (044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00.
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оголошення

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

Державний заклад «Луганський державний 
медичний університет» оголошує конкурс 

на заміщення вакантних посад:
 — професора, доцента, асистента кафедри біоло-

гії Державного закладу «Луганський державний ме-
дичний університет»;

 — професора, доцента, асистента кафедри гіс-
тології Державного закладу «Луганський державний 
медичний університет»;

 — професора, доцента, асистента кафедри фізі-
ології Державного закладу «Луганський державний 
медичний університет»;

 — професора, доцента, асистента кафедри пато-
логічної фізіології Державного закладу «Луганський 
державний медичний університет»;

 — професора, доцента, асистента кафедри пато-
логічної анатомії Державного закладу «Луганський 
державний медичний університет»;

 — професора, доцента, асистента кафедри ана-
томії Державного закладу «Луганський державний 
медичний університет»;

 — професора, доцента, асистента кафедри со-
ціальної медицини та охорони здоров’я Державно-
го закладу «Луганський державний медичний уні-
верситет»;

 — професора, доцента, асистента кафедри вну-
трішньої медицини Державного закладу «Луган-
ський державний медичний університет»;

 — професора, доцента, асистента кафедри анес-
тезіології, реаніматології та невідкладних станів Дер-
жавного закладу «Луганський державний медичний 
університет»;

Вимоги до претендентів на посаду:
 — громадянство України;
 — науковий ступінь доктора/кандидата медичних 

та біологічних наук, вчене звання;
 — стаж науково-педагогічної діяльності від 5 ро-

ків;
 — вільне володіння державною мовою.
Подання документів у строк — протягом місяця з 

дня оголошення.
За довідками звертатися: м. Рубіжне, вул. Буді-

вельників, буд. 32, відділ кадрів, тeл. 066-144-48-83.

Білокуракинський районний суд Луганської обл. 
повідомляє  про те, що по цивільній справі за позо-
вом ПАТ «Акцентбанк»:

23.01.2015 Власов Микола Іванович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 91493, Луганська обл, м. Лу-
ганськ, с. Ювілейне, кв-л. Запорожченка, буд. 13, кв. 
32, справа № 409/1440/14-ц, суддя  Третяк О. Г.)

15.01.2015 Бондаренко Сергій Вікторович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 92010 Луганська обл., Лу-
тугинський р-н., с. Збірне, вул. Вокзальна, буд. 77, 
справа № 409/1197/14-ц, суддя  Третяк О. Г.)

16.01.2015 Попков Микола Володимирович 
(останнє відоме місце реєстрації: 91484 Луганська 
обл., м. Олександрівськ, вул. Агрономічна, буд. 144, 
справа № 409/1211/14-ц, суддя  Третяк О. Г.)

23.01.2015 Давидов Сергій В’ячеславович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 91000 Луганська обл., 
м. Луганськ, пров. С. Разина, буд. 12, справа  
№ 409/1431/14-ц, суддя  Третяк О. Г.)

26.01.2015 Марковський Олександр Валерійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 91000 Луганська 
обл., м. Луганськ, пров. Кравченко, буд. 10, справа  
№ 409/1420/14-ц, суддя  Третяк О. Г.)

26.01.2015 Ломакіна Олена Юріївна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 91015 Луганська обл., м. Лу-
ганськ, кв. Ольховський, буд. 10, кв. 248, справа  
№ 409/1414/14-ц, суддя  Третяк О. Г.)

28.05.2015 Люлькiн Андрiй Володимирович 
(останнє відоме місце реєстрації: 91000, Луганська 
обл., м. Луганськ, вул. 1-я Строітєльная, буд. 44, 
справа № 409/1189/15-ц, суддя  Скворцова В. Г.)

29.05.2015 Батiщев Сергiй Олександрович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 92023, Луганська обл., 
Лутугінський р-н., с. Георгiївка, вул. Пiдгорна, буд. 
77, справа № 409/1185/15-ц, суддя  Тімінський В. В.)

12.10.2016 Алєксєєв Сергій Олексійович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 91015, Луганська обл.,  
м. Луганськ, вул. Побєдоносна, буд.  11, кв. 123, 
справа № 409/1691/16-ц, суддя  Максименко О. Ю.)

21.11.2016 Караман Сергій Олександрович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 91021, Луганська обл., 
м. Луганськ, вул.  Андрєя Ліньова, буд. 88, справа  
№ 409/1832/16-ц, суддя  Полєно В. С.)

20.01.2017 Гончаров Валерій Миколайович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 91000, Луганська об-
ласть, місто Луганськ, вулиця 1-й Мікрорайон, буди-
нок 3, справа № 409/2724/16-ц, суддя  Полєно В. С.)

про стягнення заборгованості  судом було ухвале-
но заочне рішення, позовна вимога задоволена по-
вністю або частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що 
заочне рішення може бути переглянуто Білокуракин-
ським районним судом Луганської обл. шляхом по-
дання відповідачем заяви про перегляд заочного рі-
шення до цього суду протягом десяти днів з дня опу-
блікування цього оголошення.

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідача Нестерова Олексія Анатолійови-
ча по справі № 408/580/17; (2/408/507/17) за позо-
вом ПАТ «Правекс-Банк» про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 23 травня 2017 ро-
ку о 16:40 годині, у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

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

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

Суддя В. А. Карягіна

Броварський міськрайонний суд Київської області викли-
кає Верещагіна Віталія Володимировича, 14.05.1974 р.н., і 
Рожкова Марка Олександровича, 12.01.1972 р.н., як третіх 
осіб без самостійних вимог на предмет спору у судове за-
сідання у цивільній справі № 361/5507/16-ц, провадження  
№ 2/361/360/17 за позовом ПАТ «Кредобанк» до Колодій 
Сталіни Миколаївни, треті особи: Верещагін Віталій Володи-
мирович, Рожков Марк Олександрович, про звернення стяг-
нення на предмет застави, яке призначене на 22 травня 2017 
року о 14 год. 00 хв. у приміщенні суду, що знаходиться за 
адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Грушевського, 2, 
каб. № 309.

В разі вашої неявки справу буде розглянуто за наявними 
матеріалами в справі.

Суддя Т. В. Селезньова

Відповідач Іванюк Андрій Володимирович викли-

кається в Вінницький міський суд Вінницької об-

ласті (м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, зал № 18) 

на судовий розгляд 21.04.2017 р. о 14 год. 15 хв. та 

11.05.2017 р. о 15 год. у справі за позовом Ільїної О. В. 

про позбавлення батьківських прав.

Суддя О. П. Король

Куйбишевський районний суд Запорізької облас-
ті викликає як відповідача Корецького Євгена Євге-
новича, 06.12.1983 р.н. в судове засідання, яке при-
значене на 17 год. 00 хв., 20.04.2017 року, для роз-
гляду цивільної справи № 319/251/17 за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства комерційний банк 
«Правекс-Банк» до Корецького Євгена Євгеновича 
про стягнення заборгованості за договором креди-
ту, яке відбудеться за адресою: вул. Центральна 26а, 
смт Більмак, Більмацького району, Запорізької об-
ласті.

Суддя Валігурський Г. Ю.

Приморський районний суд Запорізької області ви-
кликає у судове засідання на 24.04.2017 року о 08-00 го-
дині (резервна дата 17.05.2017 року о 08-00 годині), за 
адресою: м. Приморськ, вул. Соборна, 84, зал № 2, 2-й 
поверх, в якості відповідачів Галич Олександра Валері-
йовича та Галич Світлану Вікторівну по цивільній справі 
№ 326/376/17-цр (2/326/190/2017) за позовом Публічно-
го акціонерного товариства комерційний банк «Правекс 
Банк» до Галич Олександра Валерійовича, Галич Світла-
ни Вікторівни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

У разі неявки відповідачів в судове засідання на вка-
зані дату та час, справу буде розглянуто за їх відсутності.

Суддя О. М. Чапланова

Херсонський міський суд Херсонської області по-
відомляє, що 19.05.2017 р. о 14-30 год. в приміщен-
ні суду, за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 
6/29, каб. № 410, відбудеться слухання цивільної 
справи за позовом товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Фінансова компанія «Європейська аген-
ція з повернення боргів» до Могилевець Поліни Ми-
хайлівни про стягнення заборгованості.

Просимо відповідачку Могилевець Поліну Михай-
лівну з’явитися до суду на вказані дату і час. У ви-
падку неявки відповідачки справа буде розглянута у 
її відсутність.

Суддя О. Й. Ігнатенко

Білокуракинський районний суд Луганської області 

повідомляє, що 27.02.2017 року було винесено заочне 

рішення по цивільній справі № 409/2329/16-ц за позо-

вною заявою Ковшова Геннадія Івановича до Ковшо-

вої Софії Іванівни про розірвання шлюбу, яким позо-

вні вимоги задоволено у повному обсязі.

Суддя Максименко О. Ю.

Роменський міськрайонний суд Сумської області по-
відомляє Помазана Ігоря Олександровича про те, що 03 
травня 2017 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Ромен-
ського міськрайонного суду Сумської області за адре-
сою: м. Ромни, Сумської області, бульвар Шевченка, 14, 
буде слухатися в судовому засіданні цивільна справа за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Всеукра-
їнський акціонерний банк» до Помазана Ігоря Олексан-
дровича про звернення стягнення на предмет іпотеки.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач 
Помазан Ігор Олександрович вважається повідомленим 
про час і місце розгляду справи і у випадку його неявки 
справа підлягає розгляду за його відсутності.

Суддя В. І. Євтюшенкова

Дарницький районний суд м. Києва викликає відповідачів: 
Шпак Людмилу Григорівну, останнє місце проживання якої: Київ-
ська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борща-
гівка, вул. Жулянська, 15, Нижника Анатолія Григоровича, остан-
нє місце проживання якого: Київська область, Києво-Святошин-
ський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Щорса, 77, в судо-
ве засідання, яке відбудеться 05.05.2017 року о 09 год. 00 хв. за 
адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, каб. 204, для участі у судо-
вому розгляді цивільної справи за позовом Крікловської Любо-
ві Миколаївни до Нижник Анастасії Григорівни, Шпак Людмили 
Григорівни, Нижника Анатолія Григоровича про визнання права 
власності.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідачі вважа-

ються повідомленими про день, час та місце розгляду справи і 
в разі неявки їх до суду справа може бути розглянута за їх від-
сутності.

Відповідачі у випадку неявки в судове засідання зобов’язані 
повідомити суд про поважність причини неявки.

Суддя О. М. Колесник

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідачів по справі  
№ 409/573/17 за позовом AT «Ощадбанк» до Буняченко На-
талії Миколаївни, Буняченка Дмитра Леонідовича, Цатурян 
Інни Рафаелівни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Судове засідання відбудеться 21.04.2017 року о 13.30 год. 
(резервна дата 05.05.2017 року о 13.30 год.) в залі суду за 
адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевчен-
ка, 2.

Викликаються як відповідачі:
Буняченко Ірина Ігорівна, останнє відоме місце реєстра-

ції: м. Луганськ, кв. Пролетаріату Донбасу, буд. 20, кв. 25;
Буняченко Дмитро Леонідович, останнє відоме місце ре-

єстрації: м. Луганськ, кв. Пролетаріату Донбасу, буд. 20,  
кв. 25;

Цатурян Інна Рафаелівна, останнє відоме місце реєстра-
ції: м. Луганськ, вул. Білоруська, буд. 138.

У випадку неявки відповідачів справу буде розглянуто за 
їх відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Бахмацький районний суд Чернігівської облас-
ті викликає в судове засідання Котовського Валерія 
Франковича, який є відповідачем у справі за позо-
вом ПАТ «Лізинг інформаційних технологій» до Ко-
товського Валерія Франковича про стягнення забор-
гованості за договорами, 3% річних та індексу ін-
фляції за весь час прострочення. Судове засідан-
ня відбудеться 21 квітня 2017 року о 08 год. 30 хв. 
в приміщенні Бахмацького районного суду Черні-
гівської області за адресою: вул. Соборності, 42, м. 
Бахмач, Чернігівської області. Головуюча по справі  
суддя Костенко О. Ф.

З опублікуванням оголошення про виклик, відпо-
відач вважається повідомленим про день, час та міс-
це розгляду справи і у випадку неявки до суду справа 
може бути розглянута за його відсутності.

Дубенський міськрайонний  суд  Рівненської області  
(вул. Д. Галицького, 22, м. Дубно, Рівненської області) 
викликає в судове засідання на 09 годину 30 хвилин 22 
травня 2017 року як відповідача Москалюк Марію Юріїв-
ну, 21.09.І984 року народження, жительку: вул. Фабрич-
на, 20а, кв. 1, м. Дубно, Рівненської області у цивіль-
ній справі за позовом Москалюк Надії Яківни до Моска-
люк Марії Юріївни, Москалюк Марти Анатоліївни, Мос-
калюк Дар’ї Олегівни про усунення перешкод в користу-
ванні житлом.

З опублікуванням оголошення про виклик відпові-
дач вважається повідомленим про час та місце розгля-
ду справи.

В разі неявки відповідачки в судове засідання у вка-
заний час та неповідомлення про поважність причин не-
явки, відповідно до ст. 169 ч. 4 ЦПК України, справа бу-
де розглянута у її відсутність на підставі наявних в мате-
ріалах справи доказів.

Суддя Р. В. Ралець

Дніпровський районний суд м. Києва в зв’язку з 
розглядом цивільної справи за позовом Кравчен-
ко Вікторії Володимирівни до Шкирі Геннадія Вікто-
ровича про відшкодування матеріальної шкоди, за-
вданої внаслідок залиття квартири, викликає в судо-
ве засідання, яке відбудеться 17 травня 2017 року о 
09 годині 15 хвилин в приміщенні Дніпровського ра-
йонного суду м. Києва (м. Київ, вул. І. Сергієнка, 3, 
каб. 39) як відповідача Шкирю Геннадія Вікторовича, 
останнє місце проживання за адресою: м. Київ, бул. 
Перова, буд. 4, кв. 112.

В разі неявки в судове засідання, справа буде роз-
глянута без вашої участі.

Суддя В. П. Катющенко

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Тертиченка Ігоря Олександро-
вича по справі № 408/492/17; (2/408/471/17) за по-
зовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» про стягнення забор-
гованості.

Судове засідання відбудеться 18 травня 2017 ро-
ку о 15.00 годині, у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

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

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

Суддя В. А. Карягіна

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Орлова Сергія Анатолійовича 
по справі № 408/619/17; (2/408/523/17) за позовом 
ПАТ «Правекс-Банк» про стягнення заборгованості 
за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 23 травня 2017 ро-
ку о 16.00 годині, у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

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

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

Суддя В. А. Карягіна

Дзержинський міський суд Донецької області 
(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ «Всеукраїнський банк 
розвитку» до Щипанової Марини Василівни про стяг-
нення заборгованості. Відповідачка по справі Щипа-
нова Марина Василівна (зареєстрована за адресою: 
83000, м. Донецьк, вул. Рєчна, 12/80), викликається 
на 11 травня 2017 року на 11.00 год. до суду, каб.  
№ 8, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття, від-
повідачка повинна повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя О. В. Довженко

Дніпровський районний суд міста Києва викликає, Бі-
лоус Марину Олександрівну як обвинувачену на 15 год. 
45 хв., 19.04.2017 року у справі за обвинуваченням Біло-
ус Марини Олександрівни, 23.03.1979 року народження, 
у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 KK України (в редакції Закону 
України № 1183-VII від 08.04.2014 «Про внесення змін до 
Кримінального кодексу України») за адресою: м. Київ, вул.  
О. Кошиця, 5, каб. 105.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутності обвину-
ваченої в порядку спеціального судового провадження.

Суддя М. Г. Сазонова

Приморський районний суд міста Одеси повідомляє, 
що 25 травня 2017 р. о 09 годині 30 хвилин в залі засі-
дань № 221 в приміщенні суду за адресою: місто Одеса, 
вул. Балківська, 33 відбудеться слухання справи за позо-
вом Бондаренко Ніни Іванівни до Одеської товарної бір-
жі, Цапко Дарії Аркадіївни, Бучинської Надії Михайлівни, 
Бучинського Володимира Андрійовича, Михайлової Пе-
лагеї Арсентіївни про визнання договору купівлі-прода-
жу дійсним та визнання права власності.

В судове засідання у вищевказаний час викликається 
як відповідачка Михайлова Пелегея Арсентіївна, в разі її 
неявки в судове засідання позов може бути розглянутий 
за її відсутністю та на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Л. М. Чернявська

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ «СТАЛЬСЕРВІС» (код 21531888; місцезнаходжен-
ня: 61052, місто Харків, вул. Полтавський шлях, бу-
динок 37) ліквідується за рішенням Засновників. Лік-
відатор: Бєккєль Юлія Петрівна, реєстраційний номер 
облікової картки платника податків 3314804263, за-
реєстрована за адресою: вул. Героїв праці, буд. 19в, 
кв. 57, м. Харків, 61144, паспорт МТ 176513, вида-
ний Московським РВ ХМУ ГУ МВС України в Харків-
ській області 03.06.2011р. Претензії кредиторів при-
ймаються до 09.06.2017 року на адресу Товариства.

Бахмацький районний суд Чернігівської області ви-
кликає в судове засідання Тхорик Юрія Олександрови-
ча, який є відповідачем у справі за позовом Горощук 
Ірини Миколаївни до Тхорик Юрія Олександровича про 
стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дити-
ни. Судове засідання відбудеться 27 квітня 2017 року о 
10 год. 00 хв. в приміщенні Бахмацького районного су-
ду Чернігівської області за адресою: вул. Соборності, 42,  
м. Бахмач, Чернігівської області. Головуючий по справі 
суддя Пархоменко П. І.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач 
вважається повідомленим про день, час та місце розгля-
ду справи і у випадку неявки до суду справа може бути 
розглянута за його відсутності.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваному Петрозаводському Іллі Юрійовичу, 02.08.1985 р.н., який зареєстрований за адресою: міс-

то Луганськ, кв. Гагаріна, 14б/46, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 2975 КПК України необхідно з’явитися 
15.04.2017 о 10.00 год., 17.04.2017 o 10.00 год. тa 18.04.2017 o 10.00 год. до Слідчого управління Головного 
управління Національної поліції в Луганській області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. 
Пивоварова, 2, до старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Горіна А.В. для вручення повідомлення 
про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2  
ст. 437 КК України по кримінальному провадженню № 12017130000000140, а також проведення інших слід-
чих (розшукових) та процесуальних дій по даному кримінальному провадженню.

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

ТБ «ІННЕКС»

Номер лота: № Q82026b4231
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитним договором
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 04 травня 2017 р.
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного 

аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale
Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/11304
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оголошення

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

Біловодський районний суд Луганської області викликає у судо-
ве засідання відповідачів по справі за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про 
стягнення заборгованості, яке відбудеться 19.04.2017 року о 16.00:

— Пасларь Олександр Миколайович, 06.10.1980 р.н., останнє відо-
ме зареєстроване місце проживання (перебування) — Луганська обл.,  
с. Шахтарське;

 — Бутко Володимир Володимирович, 18.01.1979 р.н., останнє ві-
доме зареєстроване місце проживання (перебування) — Луганська 
обл., м. Ровеньки;

 — Верведа Любов Петрівна, останнє відоме зареєстроване місце 
проживання (перебування) — Луганська обл., м. Ровеньки;

Максименко Ольга Сергіївна, 19.07.1981 р.н., останнє відоме за-
реєстроване місце проживання (перебування) — Луганська обл.,  
м. Ровеньки;

Максименко Денис Іванович, 21.06.1979 р.н., останнє відоме за-
реєстроване місце проживання (перебування) — Луганська обл.,  
м. Ровеньки;

Островський Євген Олександрович, 18.03.1985 р.н., останнє відо-
ме зареєстроване місце проживання (перебування) — Луганська обл., 
м. Свердловськ;

Маркосян Світлана Вікторівна, 04.07.1967 р.н., останнє відоме 
зареєстроване місце проживання (перебування) — Луганська обл.,  
м. Свердловськ;

 — Маркосян Володимир Генрихович, 18.05.1965 р.н., останнє ві-
доме зареєстроване місце проживання (перебування) — Луганська 
обл., м. Свердловськ;

 — Мухін Юрій Сергійович, 19.04.1976 р.н., останнє відоме за-
реєстроване місце проживання (перебування) — Луганська обл.,  
м. Свердловськ.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Комсомоль-
ська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без Вашої участі на підста-
ві Глави 8 ЦПК України.

Суддя Г. В. Булгакова

Лисичанський міський суд Луганської області викли-
кає як відповідача Вященка Олександра Степановича, 
який зареєстрований за адресою: кв. Центральний, буд. 
13, кв. 57, м. Лисичанськ, Луганської області, в судове 
засідання з розгляду цивільної справи за позовом Мака-
ренко Наталі Георгіївни до Вященко Олександра Степа-
новича про стягнення аліментів на утримання неповно-
літньої дитини, яке відбудеться 19 квітня 2017 року о 10 
годині 00 хвилин в приміщенні суду за адресою: м. Лиси-
чанськ, вул. Штейгерська, 38, каб. 7. У разі неявки в да-
не судове засідання, справа буде розглянута без вашої 
участі на підставі ст. 128 КАС України.

Суддя М. О. Краснокутська

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає у судове засідання як відповідача по справі 
за позовом ПАТ «Дельта Банк» про стягнення забор-
гованості, яке відбудеться 19.04.2017 року об 11.00 
год.:

Лисенко Сергій Володимирович, останнє відоме 
зареєстроване місце проживання (перебування) — 
Луганська обл., м. Свердловськ.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Луганська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої 
участі на підставі Глави 8 ЦПК України.

Суддя Г. В. Булгакова

Біловодський районний суд Луганської облас-
ті викликає у судове засідання боржника по справі 
за заявою ПАТ «Брокбізнесбанк» про видачу дублі-
кату виконавчого листа, та поновлення строку для 
пред’явлення виконавчого документа, яке відбудеть-
ся 19.04.2017 року о 08.00 год.:

Єнову Олену Євгенівну, ІПН: 2565412501.
Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, 

вул. Луганська, 30.
У разі неявки справу буде розглянуто без Вашої 

участі на підставі Глави 8 ЦПК України.
Суддя Г. В. Булгакова

Лисичанський міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідачку Галстян Маріам Самвелівну, 
яка зареєстрована за адресою: вул. Генерала Пота-
пенко, буд. 375, м. Лисичанськ, Луганської області, в 
судове засідання з розгляду цивільної справи за по-
зовом Михайловської Гаяне Варшамівни до Галстян 
Маріам Самвелівни про стягнення аліментів, яке від-
будеться 19 квітня 2017 р. о 14 годині 00 хвилин в 
приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ, вул. 
Штейгерська, 38, каб. 7. У разі неявки в дане судо-
ве засідання, справа буде розглянута без вашої учас-
ті на підставі ст. 128 КАС України.

Суддя М. О. Краснокутська

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає у судове засідання як відповідачів по справі 
за позовом ПАТ «Ідея Банк» про звернення стягнен-
ня на предмет застави, яке відбудеться 19.04.2017 
року о 09.00 год.:

Кришталь Олександр Миколайович, 19.07.1964 
р.н., останнє відоме зареєстроване місце проживан-
ня (перебування) — Луганська обл., м. Свердловськ.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Луганська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без Вашої 
участі на підставі Глави 8 ЦПК України.

Суддя Г. В. Булгакова

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає у судове засідання як відповідача по справі 
за позовом Косенко Вікторії Олександрівни про ро-
зірвання шлюбу, яке відбудеться 19.04.2017 року о 
15.00 год.:

Косенко Олексій Сергійович, 16.08.1982 р.н., 
останнє відоме зареєстроване місце проживання 
(перебування) — Луганська обл., м. Ровеньки.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Луганська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без Вашої 
участі на підставі Глави 8 ЦПК України.

Суддя Г. В. Булгакова

Макарівський районний суд Київської області повідо-
мляє, що по цивільній справі №370/2012/16-ц заочним 
рішенням суду від 22.02.2017 року позов Можаровської 
Ольги Прокопівни до Можаровської Світлани Цезарівни 
про стягнення аліментів задоволено:

Стягувати з Можаровської Світлани Цезарівни, 
03.10.1975 року народження, уродженки міста Київ, що 
зареєстрована за адресою: Київська область, Макарів-
ський район, с. Соболівка, вул. Лісова, 65, має ідентифі-
каційний номер 2766908669, на користь Можаровської 
Ольги Прокопівни, 12.08.1952 року народження, що за-
реєстрована за адресою: Київська область, Макарівський 
район, смт Кодра, вул. Шевченка, буд. 4, кв. 40, яка має 
ідентифікаційний код 1921715347, аліменти на утриман-
ня неповнолітнього сина Можаровського Кирила Русла-
новича, 25.11.2000 року народження, у розмірі 1000.00 
гривень (одна тисяча гривень 00 копійок) щомісячно, але 
не менше 30% прожиткового мінімуму для дитини відпо-
відного віку, починаючи з 02.09.2016 року і до досягнен-
ня дитиною повноліття, допустивши до негайного вико-
нання в межах суми платежу за один місяць.

Стягнути з Можаровської Світлани Цезарівни, 
03.10.1975 року народження, уродженки міста Київ, що 
зареєстрована за адресою: Київська область, Макарів-
ський район, с. Соболівка, вул. Лісова, 65, має іденти-
фікаційний номер 2766908669, на користь держави су-
довий збір у сумі 551.20 гривень (п’ятсот п’ятдесят одна 
гривня 20 копійок).

Суддя Н. Б. Мазка

Київський районний суд м. Харкова (м. Харків, вул. 
Валентинівська, 7-Б) викликає в судове засідання на 
14.00 годину 18 квітня 2017 року як відповідачку Ме-
щерякову Галину Фадіївну, останнє зареєстроване 
місце проживання: м. Харків, вул. Сумська 84, кв. 9, 
та третіх осіб: Ковганко Андрія Анатолійовича, остан-
нє відоме місце реєстрації: м. Харків, вул. Комуна-
рівська, б. 3, кв. 132, Казакова Віктора Миколайо-
вича, останнє відоме місце реєстрації: м. Луганськ, 
кв. Луганський, буд. 12, кв. 23, приватного нотаріу-
са Обухівського міського нотаріального округу Київ-
ської області Щура Олега Івановича, останнє відоме 
місце реєстрації: Київська область, м. Обухів, вул. Ми-
ру, 17-а, по цивільній справі № 640/19149/16-ц за позо-
вом ПАТ АКБ «Південний» до Мещерякової Г. Ф. тре-
ті особи: Казакова В. М., Ковганко А. А., Ніколаєнко 
Ю. М., приватного нотаріуса Обухівського міського 
нотаріального округу Київської області Щур О. І. про 
звернення стягнення на предмет іпотеки.

У разі неявки в судове засідання відповідачки, тре-
тіх осіб та неповідомлення суду про поважність при-
чин неявки в судове засідання, справа буде розгля-
нута за відсутності відповідачки та третіх осіб.

Суддя Шаренко С. Л.

Інформація щодо здійснення спеціального 
судового провадження та повістка про виклик 

до суду обвинуваченого
Суддею Тернопільського міськрайонного суду Терно-

пільської області Багрієм Т. Я. 09 листопада 2016 року 
постановлено ухвалу про здійснення спеціального судо-
вого провадження відносно Баркова Сергія Миколайови-
ча, 28 жовтня 1973 року народження, обвинуваченого у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч.2 ст.258-5 КК України.

На підставі ст. ст. 297-1, 297-5, 314, 323 КПК Украї-
ни, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської 
області викликає обвинуваченого Баркова Сергія Мико-
лайовича, який зареєстрований за адресою: м.Луганськ, 
вул.Владімірская, 35, у судове засідання, яке буде про-
водитися в порядку спеціального судового провадження 
та відбудеться 20 квітня 2017 року о 09 год. 45 хв. в за-
лі судових засідань Тернопільського міськрайонного су-
ду Тернопільської області за адресою: м.Тернопіль, вул.
Котляревського,34 (очікувати на 2-му поверсі).

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

У разі неявки обвинуваченого Баркова Сергія Микола-
йовича в судове засідання, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в по-
рядку спеціального судового провадження.  

Суддя Багрій Т. Я.

Рада адвокатів міста Києва на виконання рішення 
Ради адвокатів України № 43 від 16 лютого 2017 ро-
ку «Про скликання конференцій адвокатів регіонів, 
встановлення квот представництва, затвердження 
порядку висування та обрання делегатів конферен-
цій адвокатів регіонів  та регламенту їх проведення», 
повідомляє наступне:

27 квітня 2017 року о 10 годині 00 хвилин відбу-
дуться загальні збори адвокатів міста Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Хрещатик, 2 (Український Дім – 
Центр Національної ідеї) з метою обрання делега-
тів на конференцію адвокатів міста Києва. Реєстра-
ція адвокатів для участі у загальних зборах відбува-
тиметься з 9 години 00 хвилин.

27 квітня 2017 року о 13 годині 00 хвилин відбу-
деться конференція адвокатів міста Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Хрещатик, 2 (Український Дім – 
Центр Національної ідеї) з метою обрання делегатів 
на Звітно-виборний з’їзд адвокатів України, призна-
чений Радою адвокатів України на 9-10 червня 2017 
року у м. Києві. Реєстрація делегатів конференції від-
буватиметься з 12 години 00 хвилин.

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

Голова Ради адвокатів міста Києва –  
Рябенко Петро Константинович

Волноваський районний суд Донецької області (85700,  
м. Волноваха, вул. Ювілейна, 29) розглядає цивільну спра-
ву за позовом КС «Азовська кредитна компанія» до Кукліної 
Наталі Володимирівни про стягнення заборгованості.

Відповідачка у справі: Кукліна Наталя Володимирівна, за-
реєстрована за адресою: с. Гранітне, вул. Кр. Партизан, 37 
Волноваського району Донецької області, 10.05.2017 року о 
10.00 год. викликається до суду, для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачка пови-
нна повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглядатися за її відсутності. 

Суддя Мохов Є. І.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає відпо-
відача — Демченка Віктора Васильовича — по цивіль-
ній справі за позовом Публічного акціонерного товари-
ства «УкрСиббанк» до Демченка Віктора Васильовича 
про стягнення заборгованості.

Остання відома адреса місцезнаходження відповідача 
Демченка Віктора Васильовича — м. Київ, вул. Ломоно-
сова, 75-А, кв. 104.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за 
адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потехіна, буд. 
14-а, каб. № 15 — 10 липня 2017 року о 14 год. 10 хв.

В разі неявки на вказане судове засідання, суд розгля-
датиме справу без участі відповідача.

Суддя А. В. Новак

Суворовський районний суд м. Одеси викликає 
як відповідача Мадієва Заурбека Рамзановича у су-
дове засідання по справі №523/17923/16-ц за позо-
вною заявою Деменкової Стели Михайлівни до Ма-
дієва Заурбека Рамзановича про встановлення пра-
ва особистої власності, яке відбудеться о 12:30 годи-
ні 26 квітня 2017 року у приміщенні Суворовського 
районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. 
Чорноморського козацтва, 68, зала судових засідань 
№ 9. У разі неявки Мадієва Заурбека Рамзановича 
справа буде розглядатися за його відсутності.

Суддя І. В. Середа

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Іванову Оксану Володимирівну, Науменко 
Ганну Петрівну, як відповідачів у цивільній справі № 
426/1074/17 за позовом Кредитної спілки «Імперіал 
ЛТД» до Іванової Оксани Володимирівни, Наумен-
ко Ганни Петрівни про стягнення боргу в судове за-
сідання, яке відбудеться 19 квітня 2017 року о 09.00 
год. в приміщенні суду за адресою: Луганська обл., 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд 
проведе розгляд справи без участі відповідачів.

Суддя С. М. Скрипник

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає у су-
дове засідання Луценко Надію Володимирівну як від-
повідача у цивільній справі № 712/2133/17-ц за позо-
вом публічного акціонерного товариства «Черкась-
ке хімволокно» в інтересах відокремленого підрозді-
лу «Черкаська ТЕЦ» до Луценко Надії Володимирів-
ни про стягнення боргу за спожиту теплову енергію.

Судове засідання відбудеться 27 квітня 2017 року 
о 09 год. 15 хв. у приміщенні Соснівського районно-
го суду м. Черкаси за адресою: м. Черкаси, вул. Гого-
ля, 316, другий поверх, зал судових засідань № 219.

Ваша явка в судове засідання обов’язкова. У разі 
неявки справа буде розглядатися без участі відпові-
дача за наявними у справі доказами.

Суддя Я. В. Пересунько

Гуляєва Наталія Олексіївна, останнє місце проживан-
ня чи мешкання: м. Кам’янське, пр. Перемоги, буд. 71, кв. 
54, викликається у відкрите судове засідання як відпові-
дач на 10.00 годину 21.04.2017 року у цивільній справі за 
позовом Гуляєва Володимира Георгійовича до Гуляєвої 
Наталії Олексіївни про визнання особи такою, що втрати-
ла право користування житлом.

Відкрите судове засідання у цивільній справі відбу-
деться під головуванням судді Багбая Є. Д. в приміщен-
ні Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська 
Дніпропетровської області за адресою: м. Кам’янське, 
вул. Тритузна, 166, 2 поверх, кабінет № 5.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікуван-
ня оголошення в пресі відповідач Гуляєва Наталія Олек-
сіївна вважається повідомленою про час і місце розгля-
ду справи.

У разі неявки відповідача, справу буде розглянуто за 
її відсутності.

Дубенський міськрайонний суд Рівненської облас-
ті (вул. Д. Галицького, 22, м. Дубно Рівненської об-
ласті) викликає в судове засідання на 14 годину 00 
хвилин 23 травня 2017 року обвинуваченого Зарем-
бо Андрія Анатолійовича, 11 березня 1988 року на-
родження, уродженця м. Сургут Тюменської облас-
ті Російської Федерації, зареєстрованого: вул. Во-
линської Дивізії, буд.31, кв.62, м. Рівне Рівненської 
області, Україна, останнє відоме місце перебуван-
ня: вул. Чехова, 49, м. Сургут Тюменської області 
Російської Федерації у кримінальному проваджен-
ні №12012190080000136 відносно Зарембо Андрія 
Анатолійовича у вчиненні кримінального правопору-
шення передбаченого п.7 ч.2 ст. 115 КК України.

Відповідно до ст.ст.297-5, 323 КПК України з мо-
менту опублікування повістки про виклик, обвинува-
чений вважається належним чином ознайомлений з 
її змістом.

Суддя Р. В. Ралець

Болградський районний суд Одеської області повідо-
мляє відповідачку Дулгер Тетяну Анатоліївну, 10 грудня 
1972 року народження, останнє відоме місце реєстрації за 
адресою: вул. Свердлова, № 120, с. Залізничне, Болград-
ський район, Одеська область, що 11.05.2017 року о 16:00 
годині в залі судового засідання № 4 Болградського район-
ного суду Одеської області за адресою: Одеська область, м. 
Болград, вул. 25 Серпня, № 192, відбудеться судове засідан-
ня по цивільній справі № 497/122/17-ц за позовом Дулгер 
Георгія Михайловича до Дулгер Тетяни Анатоліївни про ро-
зірвання шлюбу.

Болградський районний суд пропонує відповідачці Дул-
гер Тетяні Анатоліївні, подати пояснення, заперечення та усі 
наявні у неї докази по справі особисто або через представ-
ника.

У разі неявки в судове засідання Дулгер Тетяни Анато-
ліївни, справа може бути розглянута за відсутністю відпо-
відачки та її представника за наявними у справі доказами.

Суддя С. В. Кодінцева

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає у судове засі-
дання Широковського Віктора Володимировича в якості відпові-
дача у цивільній справі № 712/1315/17-ц за позовом публічного 
акціонерного товариства «Енергобанк» до Широковського Вікто-
ра Володимировича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 24 квітня 2017 року о 9 год. 
45 хв. у приміщенні Соснівського районного суду м. Черкаси за 
адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя 316, другий поверх, зал судових 
засідань № 219 (суддя Пересунько Я. В.).

Ваша явка в судове засідання обов’язкова. У разі неявки спра-
ва буде розглядатися без участі відповідача за наявними у спра-
ві доказами.

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Київ, Возне-
сенський узвіз, 10 Б, каб. 38) викликає Окунську (Власенко) 
Наталію Василівну на 15 год. 15 хв. 17 травня 2017 року як 
відповідачку у цивільній справі № 760/4468/16-ц 2-2007/17 
за позовом Власенка Сергія Володимировича до Окунської 
(Власенко) Наталії Василівни про перерозподіл частки у бу-
динку.

У разі неявки, справу буде розглянуто за відсутності від-
повідачки.

Суддя В. В. Українець

Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської області викликає 
Юсько Наталію Олександрівну (останнє відоме місце проживання: Полтавська 
область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 11, кв. 34, місце реєстрації: 
Полтавська область, м. Кременчук, вул. Шевченка, буд. 51, кв. 51) як відповіда-
чку в судове засідання по цивільній справі за позовом Юсько Олександра Зіно-
війовича до Юсько Наталії Олександрівни про стягнення аліментів.

Судове засідання відбудеться 26 квітня 2017 року о 09 годині 30 хвилин у 
приміщенні суду за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Троїць-
ка, 37/49.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки відповідачки справу буде розгля-
нуто за її відсутності.

Відповідачка зобов’язана повідомити суд про причини неявки в судове за-
сідання.

Суддя Зоріна Д. О.

Втрачені суднові 

реєстраційні документи 

судна UA-2113-KV власник 

Осадча Олена 

Олександрівна, 

вважати недійсними.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,  
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу за 
позовом ПАТ «Юнекс Банк» до Трусюк Олега Петровича про 
стягнення заборгованості. Відповідач по справі Трусюк Олег 
Петрович (зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Раз-
дольна, 17/1), викликається на 20 квітня 2017 року на 11-00 
год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута за його відсутності.

Суддя О. В. Довженко

Малиновський районний суд м. Одеси викликає: відповідача Пля-
сецького Валерія Миколайовича, 06.10.1954 року народження, остан-
нє відоме місце реєстрації: м. Одеса, вул. Скляна, б.4, кв.1, у судове 
засідання по цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з повер-
нення боргів» до Плясецького Валерія Миколайовича про стягнення 
заборгованості, яке призначене до слухання на 18.04.2017 р. о 10 год. 
00 хв. у залі № 209 суду за адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 1-а.

У разі неявки у судове засідання без поважних причин, розгляд 
справи буде проведено за Вашої відсутності за наявними у справі до-
казами.

Суддя Леонов О. С.

В.Олександрівський районний суд Херсонської області 
смт В.Олександрівка, вул. Ярмаркова, 11 Херсонської облас-
ті, викликає як відповідача Потапенко Валентина Валентино-
вича в судове засідання на 25.04.2017 року на 10-00 год. за 
позовом Потапенко Ольги Володимирівни про позбавлення 
батьківських прав.

У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута 
за відсутності третіх осіб.

Суддя Хомик І. І.

Втрачений документ 

паспорт громадянина 

України серії НА № 494092, 

виданий на ім’я Серебряков 

Гліб Валентинович, 

вважати недійсним.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 13 КВІТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +3  +8 +7  +12 Черкаська +3  +8 +10  +15
Житомирська +4  +9 +7  +12 Кіровоградська +3  +8 +11  +16
Чернігівська +3  +8 +8  +13 Полтавська +2  +7 +10  +15
Сумська +2  +7 +9  +14 Дніпропетровська +2  +7 +11  +16
Закарпатська +2  +7 +7  +12 Одеська +5  +10 +15  +20
Рівненська +4  +9 +7  +12 Миколаївська +5  +10 +12  +17
Львівська +4  +9 +7  +12 Херсонська +4  +9 +14  +19
Івано-Франківська +4  +9 +7  +12 Запорізька +4  +9 +12  +17
Волинська +4  +9 +7  +12 Харківська +2  +7 +11  +16
Хмельницька +3  +8 +9  +14 Донецька +3  +8 +12  +17
Чернівецька +3  +8 +8  +13 Луганська +2  +7 +12  +17
Тернопільська +4  +9 +7  +12 Крим +3  +8 +15  +20
Вінницька +3  +8 +10  +15 Київ +4  +6 +10  +12

Укргiдрометцентр

фОТОфАкТ

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»  

ЗРУЧНО. У комунальному 
транспорті Сум запрацювала 
нова система безготівкової 
оплати за проїзд. Відтепер у 
тролейбусах і автобусах міс-
та це можна зробити за до-
помогою смартфона і, звіс-
но, наявності відповідного 

мобільного додатка до нього. 
Презентуючи новинку, місь-
кий голова Олександр Ли-
сенко і директор КП «Елек-
троавтотранс» Віталій Од-
норог наголосили, що та-
ку зручність уже апробова-
но, вона є в деяких містах 
України: Львові, Івано-Фран-
ківську, Черкасах, Полта-
ві, Маріуполі, а також відне-

давна в Конотопі на Сумщи-
ні. Долучившись до них, Су-
ми запропонували пасажи-
рам сучасну форму розра-
хунку, яку неодмінно належ-
но оцінять  містяни й  гості. 
Поки що через GR-код опла-
тити квиток можна не в кож-
ному автобусі чи тролейбусі. 
Однак як запевнили в  кому-
нальному підприємстві,  най-

ближчими днями цю систему 
оплати буде запроваджено на 
всіх маршрутах і в будь-якому 
транспортному засобі. Охо-
чі можуть розрахуватися за 
проїзд традиційною готівкою.  
Крім зручності, новинка допо-
може контролювати пасажи-
ропотік і відповідно реагува-
ти на проблеми  громадсько-
го транспорту.

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ТУРИЗМ. Стратегію розви-
тку популярного туристичного 
об’єкта «Тунель кохання», що 
у старовинному селищі Кле-
вань на Рівненщині, презен-
тували днями.

— «Тунель кохання» дав-
но став колоритною візитів-
кою області далеко за ме-
жами України, — каже голова 
облдержадміністрації Олек-
сій Муляренко. — Оскільки ж 
2017-й Президент проголосив 
Роком туризму, ми вирішили 
подати проект облаштуван-
ня інфраструктури цього дива 
природи на конкурс до Дер-
жавного фонду регіонально-
го розвитку і виграли. Очікує-
мо, що вже у травні нам нада-
дуть 550 тисяч гривень з ко-
штів фонду.

Клеванська  громада свій 
внесок уже зробила: депутати 
спрямували на співфінансу-
вання проекту 150 тисяч гри-
вень.

Отож за 700 тисяч тут обла-
штують дитячий ігровий комп-
лекс, місця для відпочинку з 
барбекю-зоною, торговель-

ні ряди, паркінг, велосипедні 
стоянки та доріжки і забезпе-
чать безкоштовний Wi-Fi. 

Додайте до цього кошти 
приватного інвестора, який 
зведе готельний комплекс і 
ресторан, і отримаємо прин-
ципово новий імідж найро-
мантичнішого місця в Україні. 

Перед Великоднем тут про-
вели толоку: керівники вико-
навчої влади області і Рівнен-
ського району разом з міс-
цевими жителями посадили 
вздовж тунелю клени та горо-
бини, впорядкували терито-
рію, встановили ліхтар на со-
нячних батареях і оригіналь-
ний  інформаційний стенд у 
вигляді кованої фігури у фор-
мі серця. Вочевидь, тепер са-
ме тут закохані залишатимуть 
яскраві весільні банти, щоб 
неодмінно повернутися.

До речі, «Тунель кохання» 
давно відомий в Україні й по-
за її межами. Цей ботанічний 
феномен утворюють зарості 
дерев уздовж залізничної ко-
лії: поїзд проїжджає тут тричі 
на добу, обламуючи гілля, яке 
порушує ідеальну форму ту-
нелю. Це гарно в будь-яку по-
ру року. 

На Херсонщині 
школярів навчають 
мінної безпеки 

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ВИМОГА ЧАСУ. Для учнів 9—11 класів усіх навчальних 
закладів Херсонської області запроваджено відкриті уроки 
«Мінна безпека». Необхідність освоєння нової дисципліни 
спричинено тим, що  Херсонщина — територія, розташова-
на поряд із тимчасово окупованим Кримом, а один із  спо-
собів захисту — мінні загородження. Тож мінна безпека — 
питання номер один, тому Херсонська облдержадміністра-
ція запровадила таке навчання,  доки не буде деокупова-
но Крим.

У зв’язку з цим особливу увагу приділили організації уро-
ків у школах тих районів, які межують із тимчасово окупо-
ваною територією Криму: Чонгарській  Генічеського, Мир-
ненській Каланчацького, Павлівській  Присиваської ОТГ Ча-
плинського району, Іванівській та Скадовській гімназіях.

Заходи відбулися з участю груп піротехнічних робіт ава-
рійно-рятувальних загонів, інженерних батальйонів, військо-
вослужбовців АТО, які демонстрували  учням військове об-
ладнання, макети боєприпасів, роз’яснювали важливість 
знань з особистої безпеки, які життєво важливі й можуть 
зберегти не одне життя.

Учні отримали корисну інформацію від військовослужбов-
ців про небезпеку мін і боєприпасів й пройшли інструктаж, 
як необхідно діяти у різних небезпечних обставинах. Як за-
значає голова Херсонської облдержадміністрації Андрій 
Гордєєв,  такі уроки мають важливе значення в умовах, ко-
ли тривають повномасштабні бойові дії на сході, коли в обігу 
велика кількість незареєстрованої зброї, бойових припасів, 
вибухових речовин часів Другої світової війни.

Уроки відбувались у форматі роз’яснень, спілкування 
з військовими, перегляду навчальних відеороликів «Будь 
обачним: небезпечні речовини», опрацювання пам’ятки «Як 
поводитися з вибухонебезпечними речовинами». У Мирнен-
ській ЗОШ Каланчацького району відбувся відкритий урок  у 
форматі ток-шоу «Це стосується кожного!», на якому стар-
шокласники продемонстрували свої знання і бачення. По 
завершенні уроків учні погодилися: такі уроки зміцнили їхні  
знання, а в подальшому допоможуть зберегти власне жит-
тя та застерегти інших.

Побачити, як розквітає «Тунель кохання», і…

Квиток у транспорті — через смартфон

ЗАГАЛЬНИЙ ТРІУМФ. Олімпійський чемпіон зі спортивної 
гімнастики Олег Верняєв не втомлюється тріумфувати на пре-
стижних міжнародних стартах.

На етапі Кубка світу в Лондоні українцеві не було рівних у 
багатоборстві. З результатом 83,864 Олег посів найвищу схо-
динку п’єдесталу пошани. Це дало йому змогу виграти загаль-
ний  залік сезону. На лондонському килимі наш атлет випере-
див американця Доннела Віттенбурга (82,665) і німця  Лукаса 
Даусера (81,698). А в загальному заліку Кубка світу набрав 175 
балів та істотно обійшов Даусера. 

Нагадаємо, на попередніх етапах світового кубка Верняєв 
здобув «золото» в німецькому Штутгарті та «срібло» в аме-
риканському Ньюарку. Як відомо, на  Олімпіаді-2016 у Ріо-де-
Жанейро  Верняєв у багатоборстві став срібним призером, а  
олімпійським чемпіоном — у своїй коронній вправі  на брусах.

Тож тренер чемпіона Геннадій Сартинський, який заслуже-
но розділив з ним і нинішній успіх, не втомлюється нагадувати 
підопічному:  в залі маєш почуватися сильним, у житті — про-
стим і скромним, та  при цьому маєш відчувати, що за тобою 
стоїть Україна. 

Толока біля тунелю завершилася «сердешно»
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