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ЦИФРА ДНЯ

З ухваленням
зволікати не слід 

БЮДЖЕТ. Кабінет Міністрів готовий до всебічного діалогу із
ключових аспектів вчасно поданого до парламенту проекту держ -
бюджету на 2018 рік. «Дякуватиму за поради й оцінки. Хочу, щоб
ми вийшли на якісний документ для ухвалення у другому читанні
і в цілому. Що  раніше ми це зробимо, то буде краще для держави,
— сказав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі з
представниками експертного середовища. — Ми повністю відкри-
ті. За пріоритети бюджету я готовий боротися і доводити свою по-
зицію, а технічні питання — будь ласка, дискутуймо. Ми тестуємо
й корегуємо свої рішення в такому діалозі». «Де бачу ризики? На
місцях. Там більше ресурсів, але відповідальність треба підтягу-
вати, — продовжив Володимир Гройсман. — А наш бюджет дуже
амбіційний. І нам треба ставити високу планку. На що я готовий
піти заради ухвалення документа? Можливо, можу погодитися на
пріоритетне фінансування окремих галузей. Але на поступки із со-
вістю не піду ніколи», — цитує департамент інформації та комуні-
кацій з громадськістю Секретаріату КМУ слова Прем’єра. 

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:
«Україна стоїть 

на передовій лінії за
свою незалежність,

майбутнє світу вільних
націй і серед тих, хто

бореться 
за новий кращий

світовий порядок».
Президент про геополітичні реалії та виклики
сьогодення 
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Скільки коштуватимуть
яблука взимку?

СИТуаЦІя. Вітчизняна садівнича галузь освоює нові ринки
збуту продукції, однак урожай очікується значно меншим 
від торішнього

2,6%
становило скорочення рівня безробіття 

в серпні 2017 року порівняно з липневим
показником (за даними Держстату)

6
ОРІЄНТИР

Постанова Кабінету Міністрів
України «Про затвердження
Порядку і правил здійснення 
обов’язкового авіаційного
страхування цивільної авіації»3

ФІНІШНА ПРЯМА

Американський Сенат
висловив готовність
надати Києву
летальну оборонну
зброю

2

Скасувати не можна залишити
Погляд на Проблему. Червоне світло для станційного збору може позбавити країну 
автостанцій

Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

Ті, хто користується міжмі-
ськими автобусами, під час

поїздок не можуть не поміча-
ти, як після офіційної посадки

за першим поворотом водії
пригальмовують і знову відчи-
няють двері. Тут знаючі люди
можуть сісти в автобус, що
вже вирушив у рейс, тобто во-
дії проводять ще одну посад-
ку, але вже так звану ліву.

Швиденько зібравши гроші 
за проїзд, додають газу — і
гайда. У підсумку водії з до-
датковим заробітком, пасажи-
ри — із заощадженими
кількома гривнями, бо уник-
нули доважка до вартості

квитка у вигляді автостанцій-
ного збору.

Проте і перші, й другі на-
вряд чи замислюються, якої
економічної шкоди завдають
не тільки автостанціям, а й са-
мим собі й суспільству зага-

лом. Бо той збір якраз і слугує
фінансовим важелем, отже і
соціальним індикато-
ром розвитку місцевих
територій, а врешті-
решт загального до-
бробуту населення. 4
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орієнтир № 34
Додаток 8 

до Порядку і правил
ТИПОВИЙ ДОГОВІР 

обов’язкового страхування відповідальності організацій, що надають послуги з аеронавігаційного обслуговування, за шкоду, 
заподіяну третім особам

                                                                                                                              «___» ____________ 20__ р.
    (місце укладення договору)     

Страховик в особі                                                                                                                                                                                    , 
             (повне найменування, прізвище, ім’я, по батькові керівника) 

що діє на підставі                                                                                                                                                            , з одного боку,
           (повноваження керівника, серія, номер і строк дії ліцензії)

та страхувальник в особі                                                                                                                                                                        , 
          (повне найменування, прізвище, ім’я, по батькові керівника) 

що діє на підставі                                                                                                                                      , з другого боку (далі – сторони),
                            (повноваження керівника)
уклали цей договір про нижченаведене.
Страховик відповідно до Порядку і правил здійснення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2017 р. № 676, здійснює страхування відповідальності страхувальника за 
шкоду, заподіяну третім особам, в межах, у строк і на умовах цього договору.

Предмет договору
1. Майнові інтереси страхувальника, що не суперечать закону і пов’язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним 

шкоди третім особам.
Страхова сума, страховий тариф та умови страхування

2. Страхова сума (ліміт відповідальності)                                                                                                                                                                                
3. Франшиза (тільки на майнові збитки)                                                                                                                                                        
4. Страховий тариф встановлюється у розмірі __ відсотка страхової суми.
5. Види діяльності                                                                                                                                                                                     
6. Місце дії цього договору                                                                                                                                                                                
7. Положення/застереження                                                                                                                                                                                
8. Збитки, що можуть виникнути внаслідок однієї події, розглядаються як один страховий ризик.

Страхова премія, розміри страхових платежів і строк їх внесення
9. Загальна сума страхової премії становить                                                                                                                                                                                
10. Страхова премія вноситься страхувальником у національній валюті України (за офіційним обмінним курсом Національного 

банку на день внесення) такими платежами та у такий строк:

Номер платежу Сума платежу Строк внесення
11. Платіж вважається внесеним з дати його списання з розрахункового рахунка страхувальника.
12. У разі коли будь-який із страхових платежів не вноситься страхувальником у зазначений у цьому договорі строк, цей дого-

вір вважається достроково припиненим у разі, коли відповідний платіж не був сплачений за письмовою вимогою страховика про-
тягом 10 (десяти) робочих днів з дня пред’явлення такої вимоги страхувальнику. Про припинення дії цього договору страховик 
повідомляє страхувальнику та одночасно – Державіаслужбі. При цьому дія цього договору вважається достроково припиненою 
через _____ робочих днів (але не раніше ніж через 10 робочих днів) після такого повідомлення. Після погашення заборгованості 
дія цього договору поновлюється, про що письмово повідомляється страхувальнику та Державіаслужбі.

Страхові ризики
13. Певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, пов’язана з 

відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди третім особам.
Страхові випадки

14. Подія, яка відбулася під час аеронавігаційного обслуговування повітряного руху та внаслідок якої настає цивільна відпові-
дальність страхувальника за шкоду, заподіяну третім особам (життю і здоров’ю фізичних осіб та/або майну фізичних і юридич-
них осіб), і з настанням якої виникає обов’язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) стра-
хувальнику або третім особам.

Страхове відшкодування
15. Страхове відшкодування не може перевищувати страхову суму (ліміт відповідальності), яка встановлена цим договором.
16. Розмір страхового відшкодування визначається на підставі наданих страхувальником документів щодо підтвердження 

факту збитку в разі настання страхового випадку згідно з умовами цього договору.
Умови здійснення виплати страхового відшкодування

17. Розрахунок та виплата страхового відшкодування здійснюються страховиком на підставі заяви страхувальника та стра-
хового акта (аварійного сертифіката), який складається страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у 
формі, що визначається страховиком.

18. Для отримання страхового відшкодування страхувальник (його правонаступник) зобов’язаний надати страховику такі до-
кументи:

письмова заява про виплату страхового відшкодування (оригінал);
страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) (копія);
письмові претензії третіх осіб або їх спадкоємців (оригінал);
документи, які підтверджують розмір збитків (висновки експертів, рішення судових органів, якщо випадок був винесений на 

їх розгляд, тощо) (копія);
документи, які засвідчують право власності третьої особи на повітряне судно або встановлюють межі її відповідальності перед 

власником у разі повної втрати або пошкодження повітряного судна (копія);
листок тимчасової непрацездатності або довідка спеціалізованої медичної установи, у разі інвалідності – довідка про встанов-

лення інвалідності потерпілій особі (копія);
свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті потерпілої особи) (но-

таріально засвідчена копія).
У разі потреби протягом 30 діб від дати початку проведення страхового розслідування страховик може вимагати надання ін-

ших документів та відомостей, які необхідні для здійснення виплат і визначення розміру збитків, якщо це не суперечить законо-
давству.

Усі документи, що надаються в копіях, повинні бути засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою страхувальника (у 
разі її наявності) – для юридичних осіб або підписом страхувальника – для фізичних осіб.

19. Після отримання заяви страхувальника про виплату страхового відшкодування та всіх документів, які необхідні для здій-
снення зазначених виплат і визначення розміру збитків, страховик (аварійний комісар) в установленому порядку проводить стра-
хове розслідування.

Строк проведення страхового розслідування не повинен перевищувати 30 діб з моменту отримання заяви страхувальника про 
виплату страхового відшкодування та всіх документів, які необхідні для здійснення зазначених виплат і визначення розміру збит-
ків (у разі відсутності будь-якого документа повинно бути надано письмове обґрунтування причин його відсутності). Якщо стра-
хове розслідування потребує надання додаткової інформації державними органами та іншими підприємствами, установами, ор-
ганізаціями, страховик (аварійний комісар) має право продовжити строк розслідування ще на 60 діб за умови письмового пові-
домлення страхувальнику.

20. Страхове відшкодування виплачується страховиком згідно з цим договором протягом 10 робочих днів після підписання 
страхового акта (аварійного сертифіката).

Причини відмови у виплаті страхового відшкодування
21. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування з підстав, визначених статтею 26 Закону України «Про 

страхування».

Умовами договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для відмови у виплаті страхового відшкодування, як-
що це не суперечить закону.

Права та обов’язки сторін
22. Страховик має право:
перевіряти надану страхувальником інформацію, а також дотримання страхувальником умов цього договору;
достроково припинити дію цього договору відповідно до вимог законодавства та умов цього договору;
брати участь у проведенні рятувальних робіт, здійснювати необхідні для цього заходи;
відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках передбачених законом та цим договором.
23. Страховик зобов’язаний:
ознайомити страхувальника з умовами та правилами страхування;
протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів до оформлення всіх не-

обхідних документів для своєчасної виплати страхового відшкодування страхувальнику;
у разі настання страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування у передбачений цим договором строк. Стра-

ховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення виплати страхового відшкодування шляхом сплати страхуваль-
нику неустойки (штрафу, пені) розмір якої визначається умовами цього договору або законом;

відшкодовувати витрати, понесені страхувальником у разі настання страхового випадку, щодо запобігання або зменшення 
збитків, якщо це передбачено умовами цього договору;

за заявою страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик, укласти з ним новий договір;
не розголошувати відомостей про страхувальника та його майнове становище, крім випадків, встановлених законом.
Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов’язки страховика.
24. Страхувальник має право:
достроково припинити дію цього договору відповідно до вимог законодавства та умов цього договору;
змінити умови цього договору та/або відновити його дію після узгодження із страховиком умов страхування, якщо дію цього 

договору було припинено після зміни оцінки ризику або невнесення страхового платежу;
отримати страхове відшкодування у разі настання страхового випадку згідно з умовами цього договору;
отримати від страховика дублікат страхового свідоцтва (поліса, сертифіката) у разі його втрати;
оскаржити відмову страховика у виплаті страхового відшкодування в судовому порядку.
25. Страхувальник зобов’язаний:
своєчасно вносити страхові платежі;
під час укладання цього договору надати інформацію страховикові про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення 

для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику;
під час укладання цього договору повідомити страховику про інші чинні договори страхування щодо предмета цього договору;
вжити заходів до запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку;
повідомити страховику про настання страхового випадку в строк, передбачений умовами страхування.
Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов’язки страхувальника.

Відповідальність сторін та порядок розв’язання спорів
26. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно із 

законом.
27. За несвоєчасне здійснення виплати страхового відшкодування у строк, передбачений пунктом 20 цього договору, страхо-

вик сплачує пеню в розмірі ________ за кожний день прострочення, але не більше ніж у розмірі подвійної облікової ставки Наці-
онального банку, що діяла в період, за який нараховується пеня.

28. Спори, що виникають між сторонами, розв’язуються шляхом переговорів, у разі недосягнення згоди – в судовому порядку.
Порядок зміни і припинення дії договору

29. Зміна умов цього договору здійснюється за згодою сторін шляхом оформлення додатка, скріпленого підписами та печат-
ками сторін (у разі їх наявності), який є невід’ємною частиною цього договору.

30. Дія цього договору припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а також у разі:
закінчення строку дії;
виконання страховиком зобов’язань перед страхувальником у повному обсязі;
несплати страхувальником страхових платежів в установлений цим договором строк. При цьому договір вважається достро-

ково припиненим у разі, коли перший (або черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою страховика про-
тягом 10 робочих днів з дня пред’явлення такої вимоги страхувальнику, якщо інше не передбачено умовами цього договору;

ліквідації страхувальника – юридичної особи або смерті страхувальника – фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винят-
ком випадків, передбачених статтями 22–24 Закону України «Про страхування»;

ліквідації страховика у порядку, встановленому законодавством;
прийняття судового рішення про визнання цього договору недійсним;
в інших випадках, передбачених законодавством.
31. Дію цього договору може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено 

умовами цього договору. Про намір достроково припинити дію цього договору будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншій не 
пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії цього договору, якщо інше ним не передбачено.

32. У разі дострокового припинення дії цього договору за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі 
за період, що залишився до закінчення дії цього договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених 
під час розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим 
договором. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов цього договору, то останній повертає стра-
хувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

33. У разі дострокового припинення цього договору за вимогою страховика страхувальнику повертаються повністю сплачені 
ним страхові платежі. Якщо вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов цього договору, то страховик 
повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії цього договору, з вирахуванням нормативних витрат 
на ведення справи, визначених під час розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкоду-
вання, що були здійснені за цим договором.

34. Розмір нормативних витрат на ведення справи у разі дострокового припинення дії цього договору становить ___ відсотків 
(але не більш як 20 відсотків) суми страхових платежів за період, що залишається до закінчення дії цього договору.

Строк дії договору
35. Цей договір набирає чинності з 00 годин 00 хвилин за київським часом _______________ 20__ р. та діє до 24 години 00 

хвилин за київським часом ______________ 20__ року.
36. Цей договір укладається у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, і зберігається у сторін.

Інші умови договору (за згодою сторін)

Адреси та реквізити сторін

Страховик Страхувальник
__________________________
__________________________
__________________________

(підпис керівника)

__________________________
__________________________
__________________________

(підпис керівника)
МП* МП*___________

* Печатка проставляється за її наявності.
Примітка. Договором страхування можуть передбачатися інші умови, що не суперечать закону.

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
Макарівський районний суд Київської обл. (адреса суду: 08000, 

Київська обл., смт Макарів, вул. Фрунзе, 35) повідомляє  про те, що 
по цивільній справі за позовом ПАТ КБ Приватбанк:

02.12.2016 до Дорощук Марина Миколаївна (останнє відоме міс-
це реєстрації: 08023, Київська обл., Макарівський р-н, с. Борівка, 
вул. Молодіжна, буд. 6) справа № 370/1406/16-ц, суддя Мазка Н. Б. 
було ухвалено заочне рішення, позовна вимоги задоволена повніс-
тю або частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що заочне рішен-
ня може бути переглянуто шляхом подання заяви протягом десяти 
днів з дня опублікування цього оголошення.

Козельщинський районний суд Полтавської обл. (адреса суду: 
39100, Полтавська обл., смт Козельщина, вул. Радянська, 75/15) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення за-
боргованості, у судове засідання, яке відбудеться 17.10.2017 о 08:30 
до Гасан Андрій Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 39432, 
Полтавська обл., смт. Козельщина, вул. Остроградського, буд. 165/14) 
справа № 533/862/17, суддя Оксенюк М. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлен-
ня про причини неявки справа буде розглянута за його  відсутності 
за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опубліку-
ванням цього оголошення відповідач по справі вважається належ-
ним чином повідомленим про час, день та місце проведення судо-
вого засідання.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл (адреса суду: 
84100, Донецька обл., м. Слов’янськ,  вул. Добровольского,2) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнен-
ня заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться 02.10.2017 
о 08:50 до Голов Роман Юрійович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 84647, Донецька обл., м. Горлівка, Вуглегірське шосе, буд. 120) 
справа № 243/6268/17, суддя Гусинський М. О.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлен-
ня про причини неявки справа буде розглянута за його  відсутності 
за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опубліку-
ванням цього оголошення відповідач по справі вважається належ-
ним чином повідомленим про час, день та місце проведення судо-
вого засідання.

Куп’янський міськрайонний суд Харківської обл. 
(адреса суду: 63700, Харківська обл., м. Куп’янськ, 
вул.1 Травня, 25) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості, у 
судове засідання, яке відбудеться  21.09.2017 о 09:30 
до Книш Віта Вікторівна (останнє відоме місце реє-
страції: 63722, Харківська обл., Куп’янський р-н, 
с. Петропавлівка, вул. Шкільна, буд. 59) справа  
№ 628/2128/17, суддя Цендра Н. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або 
неповідомлення про причини неявки справа буде 
розглянута за його  відсутності за наявними дока-
зами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуван-
ням цього оголошення відповідач по справі вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день 
та місце проведення судового засідання.

Смілянський міськрайонний суд Черкаської обл. 
(адреса суду: 20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул. 
П.Лумумби,15) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованос-
ті, у судове засідання, яке відбудеться  06.11.2017 
о 08:30 до Жевнов Сергій Олександрович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 20702, Черкаська 
обл., м. Сміла, вул. Ростовська, буд. 19) справа 
№ 703/1195/17, суддя Прилуцький В. О.

У разі неявки відповідача у призначений час або 
неповідомлення про причини неявки справа буде 
розглянута за його відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуван-
ням цього оголошення відповідач по справі вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день 
та місце проведення судового засідання.

Оголошення про проведення спеціалізованого аукціону з продажу скрапленого газу для потреб населення №35(208)-2 на базі ПрАТ «УМВБ»
27.09.2017р. о 12-30 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» відбудеться спеціалізований аукціон з продажу скрапленого газу для 

потреб населення №35(208)-2, який підлягає реалізації згідно постанови КМУ №570 від 16.10.14р. 
Обсяги скрапленого газу та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

Поз. Продавець Видобуток 
Обсяг, що 

міститься в 
одному лоті, тонн

К-сть 
лотів, 

одиниць

Стартова ціна 
за 1 тонну, грн. 

(без ПДВ)

Стартова ціна 
за 1 тонну, 

грн. (з ПДВ)

Cтартова 
вартість 

одного лота, 
грн. (з ПДВ)

Загальний 
обсяг, тонн

Загальна 
вартість,  

грн. (з ПДВ)
Умови транспортування

1 ПАТ 
«Укрнафта»

Качанівський 
ГПЗ 20,000 40 6 276,34 7 531,61 150 632,20 800,000 6 025 288,00

автотранспортом: EXW — Качанівське в-во Качанівського ГПЗ 
(Інкотермс — 2010). Обсяги виробництва жовтня 2017р.  

Термін відвантаження жовтень 2017 р.

2 ПАТ 
«Укрнафта»

Качанівський 
ГПЗ 20,000 49 6 276,34 7 531,61 150 632,20 980,000 7 380 977,80

автотранспортом: EXW — Глинсько-Розб. в-во. Качанівського ГПЗ 
(Інкотермс — 2010). Обсяги виробництва жовтня 2017р.  

Термін відвантаження жовтень 2017 р.

3 ПАТ 
«Укрнафта»

Долинський 
ГПЗ 20,000 4 6 276,34 7 531,61 150 632,20 80,000 602 528,80

автотранспортом: EXW — Долинський ГПЗ (Інкотермс — 2010). 
Обсяги виробництва жовтня 2017р.  

Термін відвантаження жовтень 2017 р.
Загальний обсяг, тонн: 1 860,000

Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 14 008 794,60
ПАТ «Укрнафта» 1) Продавець проводить відвантаження оплачених обсягів скрапленого газу у автомобільний транспорт покупця.

Порядок подання заявок на участь в аукціоні та перелік документів, що додаються до них, розмір гарантійного внеску та порядок його сплати визначено в Регламенті організації 
та проведення спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення на ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа», ознайомитись з яким можна на 

офіційному веб-сайті біржі: www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання заявок: до 18:00 26.09.2017р., за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1.  
Довідки за телефоном: (044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00.

Кременчуцький районний суд Полтавської обл. 
(адреса суду: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, 
вул. Цюрупи, 31) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованос-
ті, у судове засідання, яке відбудеться 21.09.2017 о 
09:45 до Чудик Алла Олексіївна (останнє відоме міс-
це реєстрації: 39734, Полтавська обл., Кременчуць-
кий р-н, с. Михайленки, вул. Зелена, буд. 7а) справа 
№ 536/888/17, суддя Клименко С. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або 
неповідомлення про причини неявки справа буде 
розглянута за його  відсутності за наявними дока-
зами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуван-
ням цього оголошення відповідач по справі вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день 
та місце проведення судового засідання.
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документи
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 13 вересня 2017 р. № 692 

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 23 квітня 2014 р. № 117

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 «Про 

здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні ко-
шти» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916, № 76, ст. 2151, № 90, ст. 2581, 
№ 97, ст. 2782; 2015 р., № 38, ст. 1143, № 55, ст. 1794, № 78, ст. 2615, № 94, ст. 3206, № 96, 
ст. 3293, № 101, ст. 3479; 2016 р., № 1, ст. 8, № 88, ст. 2885, № 89, ст. 2918, № 92, ст. 2997, 
№ 97, ст. 3151, № 100, ст. 3253; 2017 р., № 2, ст. 41, № 14, ст. 397, № 24, ст. 675, № 29, ст. 
857, № 47, ст. 1465), доповнивши абзац шістнадцятий підпункту 3 пункту 1 та абзац пер-
ший пункту 2 після слів «та послуг з їх персоналізації» словами «, бланків паспорта грома-
дянина України з безконтактним електронним носієм та їх персоналізації».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 18 серпня 2017 р. № 639-р 
Київ

Про внесення змін до розпорядження Кабінету 
 Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 14

1. Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 14 «Про 
розподіл коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 3111020 «Розви-
ток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування», на 2017 рік» — 
із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 р. № 475 
(Офіційний вісник України, 2017 р., № 59, ст. 1777), зміни, що додаються.

2. Державному агентству автомобільних доріг забезпечити погодження змін, пе-
редбачених пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з 
питань бюджету.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 18 серпня 2017 р. № 639-р

ЗМІНИ, 
що вносяться до розпорядження Кабінету Міністрів  

України від 18 січня 2017 р. № 14
1. У пункті 1 цифри «8652011,8» замінити цифрами «9847019,8».
2. Додатки 1 і 2 до розпорядження викласти в такій редакції:

«Додаток 1 
до розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 18 січня 2017 р. № 14  
(в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 18 серпня 2017 р. № 639-р)
РОЗПОДІЛ 

за напрямами коштів, передбачених у державному бюджеті 
за програмою 3111020 «Розвиток мережі та утримання 

автомобільних доріг загального користування», на 2017 рік
Напрями використання коштів Обсяг 

коштів,  
тис. гривень

1. Будівництво та реконструкція автомобільних доріг загального корис-
тування державного значення (погашення кредиторської заборгованос-
ті станом на 1 січня 2017 р.)

4 962,116

2. Поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг 
загального користування державного значення (погашення кредитор-
ської заборгованості станом на 1 січня 2017 р.)

3 978,241

3. Поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних до-
ріг загального користування місцевого значення (погашення кредитор-
ської заборгованості станом на 1 січня 2017 р.)

1 340,279

4. Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний середній ре-
монт автомобільних доріг загального користування

4 961 000

5. Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобіль-
них доріг загального користування 

4 546 450,3

6. Здійснення контролю за станом автомобільних доріг та якістю до-
рожніх робіт

20 000

7. Прикладні наукові розробки у сфері дорожнього господарства 27 000
8. Співфінансування спільних з міжнародними фінансовими організаціями 
проектів, нагляд за їх виконанням, витрати, пов’язані з підготовкою та реа-
лізацією угод щодо виконання робіт за рахунок коштів міжнародних фінан-
сових організацій, інших кредиторів та інвесторів, а також із презентацією 
інвестиційних проектів під час проведення міжнародних заходів 

207 906,164

9. Витрати, пов’язані з підготовкою та реалізацією угод щодо виконан-
ня робіт за рахунок коштів інвесторів (погашення кредиторської забор-
гованості станом на 1 січня 2017 р.)

825

10. Створення геоінформаційної системи керування станом автомобіль-
них доріг

61 000

11. Утримання галузевих медичних закладів для реабілітації учасників 
ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС

12 557,7

Усього 9 847 019,8
Додаток 2 

до розпорядження Кабінету Міністрів України  
від 18 січня 2017 р. № 14  

(в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 18 серпня 2017 р. № 639-р)

ПЕРЕЛІК 
об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного  

середнього ремонту автомобільних доріг загального користування  
у 2017 році та обсяги бюджетних коштів для їх фінансування

Найменування об’єкта  
та його місцезнаходження

Обсяг фінан-
сування, тис. 

гривень

Введення в 
експлуатацію 

дороги, 
кіло-

метрів

мосту,  
пог. 

метрів
Вінницька область

Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років 2 103   
Разом 2 103   
Разом за підрозділом «Об’єкти капітального ремонту 
автомобільних доріг»

2 103   

Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

М-12 Стрий — Тернопіль — Кіровоград — Знам’янка 
(через м. Вінницю) (вибірково) 

900  

М-21 Житомир — Могилів-Подільський (через 
м. Вінницю) (вибірково)

220 183 9,4  

Міст через р. Десна на км 113 + 742 автомобільної 
дороги М-21 Житомир — Могилів-Подільський 

8 180  60,9

Міст через р. Десна на км 114 + 032 автомобільної 
дороги М-21 Житомир — Могилів-Подільський

6 600  36,8

Разом 235 863 9,4 97,7
Разом за підрозділом «Об’єкти поточного середнього 
ремонту автомобільних доріг»

235 863 9,4 97,7

Разом за розділом «Вінницька область» 237 966 9,4 97,7
Волинська область 

Об’єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

Реконструкція автомобільної дороги М-07 Київ — 
Ковель — Ягодин (на м. Люблін) на ділянці 
км 478 + 000 — км 482 + 100 

10   

Реконструкція автомобільної дороги М-07 Київ — 
Ковель — Ягодин (на м. Люблін) на ділянці 
км 447 + 638 — км 451 + 000 

10   

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років 1 062,761   
Разом 1 082,761   
Разом за підрозділом «Об’єкти будівництва та 
реконструкції автомобільних доріг»

1 082,761   

Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років 382,626   
Разом 382,626   
Разом за підрозділом «Об’єкти капітального ремонту 
автомобільних доріг»

382,626   

Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

Н-17 Львів — Радехів — Луцьк на ділянці 
км 69 + 600 — км 75 + 000

1 472,3 5,4  

Н-17 Львів — Радехів — Луцьк на ділянці 
км 75 + 000 — км 81 + 600

3 169,3 6,6  

Н-17 Львів — Радехів — Луцьк на ділянці 
км 81 + 600 — км 87 + 200

3 564,1 5,6  

Н-17 Львів — Радехів — Луцьк на ділянці 
км 87 + 200 — км 96 + 100

2 908,1 8,9  

Н-17 Львів — Радехів — Луцьк на ділянці 
км 96 + 100 — км 106 + 000

14 991,819 9,9  

Н-17 Львів — Радехів — Луцьк на ділянці 
км 106 + 000 — км 114 + 600

26 885,21 8,4  

Н-17 Львів — Радехів — Луцьк на ділянці 
км 114 + 600 — км 124 + 000

20 042,552 9,6  

Н-17 Львів — Радехів — Луцьк на ділянці 
км 124 + 000 — км 130 + 277

2 966,619 6,3  

Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне на ділянці 
км 13 + 420 — км 16 + 300

10   

Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне на ділянці 
км 16 + 300 — км 25 + 300

10   

Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне на ділянці 
км 25 + 300 — км 35 + 000

10   

Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне на ділянці 
км 35 + 000 — км 45 + 300

10   

Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне на ділянці 
км 45 + 300 — км 53 + 650

10   

Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне на ділянці 
км 53 + 650 — км 56 + 650

34 820,072 3  

Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне на ділянці 
км 56 + 650 — км 65 + 000

10   

Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне на ділянці 
км 65 + 000 — км 76 + 000

10   

 Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне на ділянці 
км 80 + 100 — км 85 + 420

10   

Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне на ділянці 
км 117 + 500  — км 121 + 400 

22 354,541 3,9  

Т-03-02 Піща — Шацьк — Любомль — Володимир-
Волинський — Павлівка —Горохів — Берестечко — 
Козин — Кременець — /М-06/ на ділянці 
км 16 + 630 — км 30 + 000

200   

Т-03-02 Піща — Шацьк — Любомль — Володимир-
Волинський — Павлівка —Горохів — Берестечко — 
Козин — Кременець — /М-06/ на ділянці 
км 95 + 420 — км 97 + 640

200   

Разом 133 654,613 67,6  
Разом за підрозділом «Об’єкти поточного середнього 
ремонту автомобільних доріг»

133 654,613 67,6  

Разом за розділом «Волинська область» 135 120 67,6  
Дніпропетровська область

Об’єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років 1 000   
Разом 1 000   
Разом за підрозділом «Об’єкти будівництва та 
реконструкції автомобільних доріг»

1 000   

Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років 1 700   
Разом 1 700   
Разом за підрозділом «Об’єкти капітального ремонту 
автомобільних доріг»

1 700   

Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

Н-11 Дніпропетровськ — Миколаїв (через м. Кривий 
Ріг) на ділянці км 164 + 300 — км 179 + 570 

197   

Н-11 Дніпропетровськ — Миколаїв (через м. Кривий 
Ріг) на ділянці км 53 + 000 — км 137 + 424 
(окремими ділянками)

97 741 8  

Н-08 Бориспіль — Дніпропетровськ — Запоріжжя 
(через м. Кременчук) на ділянці км 414 + 377 — 
км 450 + 455 

86 164 3,5  

М-04 Знам’янка — Луганськ — Ізварине (на 
м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ і Донецьк) 
на ділянці км 297 + 232 — км 357 + 246 (окремими 
ділянками)

105 300 17,4  

М-04 Знам’янка — Луганськ — Ізварине (на м. Волгоград  
через мм. Дніпропетровськ і Донецьк) на ділянці 
км 91+ 970 — км 148 + 900 (окремими ділянками)

110 686 6,4  

Разом 400 088 35,3  
Разом за підрозділом «Об’єкти поточного середнього 
ремонту автомобільних доріг»

400 088 35,3  

Разом за розділом «Дніпропетровська область» 402 788 35,3  
Донецька область

Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

Міст на км 132 + 045 автомобільної дороги Н-15 
Запоріжжя — Донецьк

8 015  51

Міст на км 140 + 605 автомобільної дороги Н-15 
Запоріжжя — Донецьк

1 170  6

Міст на км 158 + 089 автомобільної дороги Н-15 
Запоріжжя — Донецьк

1 275  6

Міст на км 160 + 937 автомобільної дороги Н-15 
Запоріжжя — Донецьк 

7 460  43

Міст на км 164 + 440 автомобільної дороги Н-15 
Запоріжжя — Донецьк 

930  6

Т-05-04 Красноармійськ — Артемівськ — 
Михайлівка на ділянці км 31 + 000 — км 48 + 000

100   

Т-08-03 Запоріжжя — Маріуполь на ділянці 
км 183 + 600 — км 200 + 000

100   

Т-08-03 Запоріжжя — Маріуполь на ділянці 
км 200 + 000 — км 215 + 000

100   

Т-05-14 Добропілля — Красний Лиман на ділянці 
км 28 + 300 — км 36 + 750

100   

Т-05-18 Богатир — Велика Новосілка — 
Володарське на ділянці км 74 + 085 — км 80 + 085

100   

Шляхопровід на км 3 + 321 автомобільної дороги 
Т-05-13 Красний Лиман — Артемівськ — Горлівка

5 760  40

Міст на км 48 + 960 автомобільної дороги  
Т-05-13 Красний Лиман — Артемівськ — Горлівка 

1 125  8

Міст на км 6 + 096 автомобільної дороги  
Т-05-14 Добропілля — Красний Лиман

1 170  14

Міст на км 37 + 844 автомобільної дороги  
Т-05-14 Добропілля — Красний Лиман 

2 505  24

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років 2 056,674   
Разом 31 966,674  198

Автомобільні дороги місцевого значення
Міст на км 15 + 394 автомобільної дороги 
Димитрів — Гродівка — /Н-20/ 

4 800   

Міст на км 3 + 889 автомобільної дороги 
Пречистівка — Оленівка

2 958  12

Разом 7 758  12
Разом за підрозділом «Об’єкти капітального ремонту 
автомобільних доріг»

39 724,674  210

Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

Н-15 Запоріжжя — Донецьк на ділянках 
км 122 + 840 — км 123 + 880, км 135 + 000 — 
км 136 + 000, км 140 + 500 — км 141 + 500, 
км 179 + 000 — км 181 + 500

7 800,08 5,54  

Т-05-14 Добропілля — Красний Лиман на ділянках 
км 5 + 580 — км 6 + 400, км 20 + 100 — км 28 + 300

17 176,95139 8,75  

Т-05-14 Добропілля — Красний Лиман на ділянці 
км 75 + 780 — км 76 + 780

5 548,50861 1  

Разом 30 525,54 15,29  
Автомобільні дороги місцевого значення

С051016 Торське — Кремінне на ділянці 
км 0 + 000 — км 4 + 000

17 945,98 4  

С 051135 Цукурине — Новоселидівка — Курахове на 
ділянці км 0 + 000 — км 6 + 000

2 807,29 6  

Разом 20 753,27 10  
Разом за підрозділом «Об’єкти поточного середнього 
ремонту автомобільних доріг»

51 278,81 25,29  

Разом за розділом «Донецька область» 91 003,484 25,29 210
Житомирська область 

Об’єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

Реконструкція автомобільної дороги М-06 Київ — 
Чоп (на м. Будапешт через мм. Львів, Мукачеве і 
Ужгород) на ділянці км 129 + 600 — км 151 + 730 

4 000   

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років 1 035,05   
Разом 5 035,05   

Автомобільні дороги місцевого значення
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років 178,64   
Разом 178,64   
Разом за підрозділом «Об’єкти будівництва та 
реконструкції автомобільних доріг»

5 213,69   

Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

Т-06-14 Глибочиця — Станишівка через Калинівку, 
Клітчин на ділянці км 0 + 000 — км 2 + 184

300   

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років 681   
Разом 981   

Автомобільні дороги місцевого значення
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років 214,71   
Разом 214,71   
Разом за підрозділом «Об’єкти капітального ремонту 
автомобільних доріг»

1 195,71   

Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

Житомир — Могилів-Подільський (через 
м. Вінницю) (окремими ділянками). Ділянка 
км 4 + 000 — км 14 + 600

22 833,8   

Житомир — Могилів-Подільський (через 
м. Вінницю) (окремими ділянками). Ділянка 
км 14 + 600 — км 25 + 200

21 531   

Житомир — Могилів-Подільський (через 
м. Вінницю) (окремими ділянками). Ділянка 
км 25 + 200 — км 35 + 800

24 845   

Житомир — Могилів-Подільський (окремими 
ділянками). Шляхопровід через залізницю в с. 
Осикове на км 35 + 140

1 383,1  73

М-21 Житомир — Могилів-Подільський (через 
м. Вінницю) на ділянках км 49 + 650 — км 51 + 000, 
км 51 + 710 — км 52 + 820, км 53 + 100 — км 53 + 397

500   

М-21 Житомир — Могилів-Подільський (через 
м. Вінницю) на ділянці км 49 + 520 — км 52 + 918 
(влаштування освітлення)

3 717,2   

Р-18 Житомир — Попільня — Сквира — Володарка — 
Ставище на ділянці км 4 + 222 — км 10 + 300

38 880 5,1  

М-21 Житомир — Могилів-Подільський (через 
м. Вінницю) на ділянці км 35 + 800 (облаштування 
примикання)

1 000   

Р-28 Виступовичі (на м. Мозир) — Житомир (через 
м. Овруч) (окремими ділянками)

200   

 Т-06-14 Глибочиця — Станишівка через Калинівку, 
Клітчин на ділянці км 2 + 226 — км 9 + 514

25 240 7,288  

Міст через р. Тетерів в м. Радомишлі на км 31 + 211 
автомобільної дороги Т-06-08 Малин — Кочерів 

200   

Н-03 Житомир — Чернівці (окремими ділянками) 100   
Міст через рівчак на км 28 + 554 автомобільної 
дороги Н-03 Житомир — Чернівці

1 924  34,87

Міст через канаву на км 34 + 536 автомобільної 
дороги Н-03 Житомир — Чернівці 

180   

Разом 142 534,1 12,388 107,87
Разом за підрозділом «Об’єкти поточного середнього 
ремонту автомобільних доріг»

142 534,1 12,388 107,87

Разом за розділом «Житомирська область» 148 943,5 12,388 107,87
Закарпатська область

Об’єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років 1 650   
Разом 1 650   

Автомобільні дороги місцевого значення
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років 1 930   
Разом 1 930   
Разом за підрозділом «Об’єкти будівництва та 
реконструкції автомобільних доріг»

3 580   

Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років 1 093,44   
Разом 1 093,44   

Автомобільні дороги місцевого значення
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років 90   
Разом 90   
Разом за підрозділом «Об’єкти капітального ремонту 
автомобільних доріг»

1 183,44   

Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

М-06 Київ — Чоп на ділянці км 707 + 424 — 
км 750 + 000 

40 800 4  

М-06 Київ — Чоп на ділянці км 750 + 000 — 
км 831 + 704 

800   

М-26 Контрольно-пропускний пункт «Вилок» — 
Вилок — Неветленфолу — контрольно-пропускний 
пункт «Дякове» на ділянці км 15 + 700 — км 20 + 700

44 150 5  

Н-09 Мукачеве — Рахів — Богородчани — 
Івано-Франківськ — Рогатин — Бібрка — Львів, 
км 1 + 942 — км 209 + 020 на ділянці км 1 + 942 — 
км 154 + 000

50 050 6  

Н-09 Мукачеве — Рахів — Богородчани — Івано-
Франківськ — Рогатин — Бібрка — Львів, км 1 + 942 — 
км 209 + 020 на ділянці км 154 + 000 — км 209 + 020

750   

Разом 136 550 15  
Автомобільні дороги місцевого значення

О070304 Чепа — Петрово — контрольно-пропускний 
пункт «Велика Паладь» на ділянці км 8 + 225 — 
км 19 + 754

110 000 11,5  

О070705 Об’їзна м. Мукачевого на ділянці 
км 0 + 000 — км 5 + 500

22 300 2,2  

Разом 132 300 13,7  
Разом за підрозділом «Об’єкти поточного середнього 
ремонту автомобільних доріг»

268 850 28,7  

Разом за розділом «Закарпатська область» 273 613,44 28,7  
Запорізька область  

Об’єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років 600   
Разом 600   
Разом за підрозділом «Об’єкти будівництва та 
реконструкції автомобільних доріг»

600   

Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років 1 030   
Разом 1 030   
Разом за підрозділом «Об’єкти капітального ремонту 
автомобільних доріг»

1 030   

Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

Н-08 Бориспіль — Дніпропетровськ — Запоріжжя на 
ділянці км 450 + 455 — км 474 + 193 

1 000   

Т-08-03 Запоріжжя — Маріуполь на ділянці 
км 83 + 600 — км 177 + 600 

70 000 7  

Разом 71 000 7  
Разом за підрозділом «Об’єкти поточного середнього 
ремонту автомобільних доріг»

71 000 7  

Разом за розділом «Запорізька область» 72 630 7  
Івано-Франківська область  

Об’єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

Будівництво мостового переходу на км 103 + 555 
автомобільної дороги Стрий — Івано-Франківськ — 
Чернівці — Мамалига (на м. Кишинів)

28 200 0,532 152,5

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років 400   
Разом 28 600 0,532 152,5

Автомобільні дороги місцевого значення
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років 370,8   
Разом 370,8   
Разом за підрозділом «Об’єкти будівництва та 
реконструкції автомобільних доріг»

28 970,8 0,532 152,5

Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

Міст на км 15 + 952 автомобільної дороги 
Богородчани — Гута 

2 927,3  18

Разом 2 927,3  18
Разом за підрозділом «Об’єкти капітального ремонту 
автомобільних доріг»

2 927,3  18

Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

Н-09 Мукачеве — Львів на ділянках км 318 + 925 — 
км 341 + 700, км 346 + 123 — км 395 + 660

7 026,6 1  
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Н-09 Мукачеве — Львів на ділянці км 218 + 400 — 
км 317 + 698

143 000 18  

Н-10 Стрий — Мамалига на ділянці км 18 + 330 — 
км 103 + 900

20 157,1 2,5  

Н-10 Стрий — Мамалига на ділянці км 103 + 900 — 
км 206 + 402

30 000 4  

Р-21 Долина — Хуст на ділянці км 0 + 000 — 
км 44 + 983

1 000   

Р-24 Татарів — Кам’янець-Подільський на ділянці 
км 5 + 050 — км 10 + 450

24 076 3,2  

Р-24 Татарів — Кам’янець-Подільський на ділянках 
км 19 + 420 — км 41 + 000, км 48 + 000 — 
км 69 + 629, км 78 + 200 — км 94 + 450

10 000 12  

Р-24 Татарів — Кам’янець-Подільський на ділянці 
км 0 + 000 — км 177 + 894 (окремими ділянками)

40 000 5  

Р-62 Криворівня — Чернівці на ділянці 
км 33 + 800 — км 41 + 812

30 000 3  

Н-09 Мукачеве — Львів на ділянці км 209 + 020 — 
км 218 + 400

24 663,6 9,4  

Разом 329 923,3 58,1  
Автомобільні дороги місцевого значення

С091605 (Мукачеве — Львів) — Поляниця на ділянці 
км 0 + 000 — км 7 + 700

10 000 2  

Разом 10 000 2  
Разом за підрозділом «Об’єкти поточного середнього 
ремонту автомобільних доріг»

339 923,3 60,1  

Разом за розділом «Івано-Франківська область» 371 821,4 60,632 170,5
Київська область  

Об’єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років 4 664,8   
Разом 4 664,8   
Разом за підрозділом «Об’єкти будівництва та 
реконструкції автомобільних доріг»

4 664,8   

Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

М-05 Київ — Одеса на ділянці км 13 + 710 — 
км 15 + 600

27 647,5 1,89  

М-05 Київ — Одеса на ділянці км 15 + 600 — 
км 17 + 740

69 309 2,117  

М-05 Київ — Одеса на ділянці км 36 + 500 — 
км 38 + 500

1 000   

М-05 Київ — Одеса на ділянці км 38 + 500 — 
км 42 + 000

1 000   

М-07 Київ — Ковель — Ягодин на ділянці 
км 21 + 200 — км 22 + 900 

1 000   

Міст через р. Сквирка на км 301 + 579 автомобільної 
дороги Р-32 Кременець — Біла Церква — Ржищів

1 000   

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років 4 125,9   
Разом 105 082,4 4,007  
Разом за підрозділом «Об’єкти капітального ремонту 
автомобільних доріг»

105 082,4 4,007  

Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

М-05 Київ — Одеса на ділянці км 11 + 660 — 
км 12 + 760

150   

Шляхопровід через залізницю на км 107 + 443 
автомобільної дороги Н-01 Київ — Знам’янка

5 512,9  39

Шляхопровід через залізницю на км 107 + 569 
автомобільної дороги Н-01 Київ — Знам’янка

5 898  45

Н-01 Київ — Знам’янка на ділянці км 43 + 345 — 
км 52 + 935

150   

Н-01 Київ — Знам’янка на ділянці км 89 + 600 — 
км 97 + 000

150   

Міст через р. Таль в с. Рудня на км 72 + 685 
автомобільної дороги Р-02 Київ — Іванків — Овруч

5 954  34,2

Р-03 Північно-Східний обхід м. Києва на ділянці 
км 19 + 300 — км 26 + 200

100   

Р-04 Київ — Фастів — Біла Церква — Тараща — 
Звенигородка на ділянці км 67 + 200 — км 68 + 924

100   

Р-19 Фастів — Митниця — Обухів — Ржищів — 
Канів на ділянці км 4 + 500 — км 8 + 500

100   

Влаштування світлофорного регулювання 
транспортних потоків на км 19 + 254 автомобільної 
дороги Р-03 Північно-Східний обхід м. Києва 
(примикання автомобільної дороги «Під’їзд до 
автодороги М-03»), Броварський район

16 725,1 0,6  

Влаштування ров’язки кільцевого типу на км 44 + 570 
автомобільної дороги М-03 Київ — Харків — 
Довжанський (на м. Ростов-на-Дону)

19 800 0,8  

Разом 54 640 1,4 118,2
Разом за підрозділом «Об’єкти поточного середнього 
ремонту автомобільних доріг»

54 640 1,4 118,2

Разом за розділом «Київська область» 164 387,2 5,407 118,2
Кіровоградська область  

Об’єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років 525,3   
Разом 525,3   

Автомобільні дороги місцевого значення
Будівництво автомобільної дороги в обхід 
м. Знам’янки на ділянці км 0 + 000 — км 3 + 000 

4 590,112   

Будівництво автомобільної дороги в обхід 
м. Знам’янки на ділянці км 3 + 000 — км 6 + 400 

10 184,648   

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років 136   
Разом 14 910,76   
Разом за підрозділом «Об’єкти будівництва та 
реконструкції автомобільних доріг»

15 436,06   

Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

Шляхопровід на км 40 + 612 автомобільної дороги 
Знам’янка — Луганськ — Ізварине (на м. Волгоград 
через мм. Дніпропетровськ і Донецьк) 

9 698,371  59

Знам’янка — Луганськ — Ізварине (на м. Волгоград 
через мм. Дніпропетровськ і Донецьк) на ділянці 
км 6 + 760 — км 18 + 356

15 000 11,73  

Знам’янка — Луганськ — Ізварине (на м. Волгоград 
через мм. Дніпропетровськ і Донецьк) на ділянці 
км 18 + 356 — км 30 + 000

20 000 11,644  

Знам’янка — Луганськ — Ізварине (на м. Волгоград 
через мм. Дніпропетровськ і Донецьк) на ділянці 
км 30 + 000 — км 40 + 077

25 000 10,63  

Знам’янка — Луганськ — Ізварине (на м. Волгоград 
через мм. Дніпропетровськ і Донецьк) на ділянці 
км 40 + 612 — км 45 + 000

300   

Знам’янка — Луганськ — Ізварине (на м. Волгоград 
через мм. Дніпропетровськ і Донецьк) на ділянці 
км 45 + 000 — км 51 + 000

75 425,24 6  

Знам’янка — Луганськ — Ізварине (на м. Волгоград 
через мм. Дніпропетровськ і Донецьк) на ділянці 
км 51 + 000 — км 56 + 000

200   

Знам’янка — Луганськ — Ізварине (на м. Волгоград 
через мм. Дніпропетровськ і Донецьк) на ділянці 
км 56 + 000 — км 61 + 000

200   

Знам’янка — Луганськ — Ізварине (на м. Волгоград 
через мм. Дніпропетровськ і Донецьк) на ділянці 
км 61 + 000 — км 66 + 000

200   

Знам’янка — Луганськ — Ізварине (на м. Волгоград 
через мм. Дніпропетровськ і Донецьк) на ділянці 
км 66 + 000 — км 72 + 088

200   

Н-01 Київ — Знам’янка на ділянці км 241 + 622 — 
км 244 + 647

25 300 3,025  

Олександрівка — Кіровоград — Миколаїв на ділянці 
км 1 + 341 — км 46 + 386 (окремими ділянками)

46 100 8,5  

Олександрівка — Кіровоград — Миколаїв на ділянці 
км 70 + 400 — км 84 + 400

200   

Олександрівка — Кіровоград — Миколаїв на ділянці 
км 84 + 400 — км 103 + 000

200   

Разом 218 023,611 51,529 59
Разом за підрозділом «Об’єкти поточного середнього 
ремонту автомобільних доріг»

218 023,611 51,529 59

Разом за розділом «Кіровоградська область» 233 459,671 51,529 59
Луганська область  

Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

Міст через р. Сіверський Донець на км 130 + 818 
автомобільної дороги Т-13-02 контрольно-пропускний 
пункт «Танюшівка» — Старобільськ — Артемівськ 

13 497,75  108,9

Разом 13 497,75  108,9
Разом за підрозділом «Об’єкти капітального ремонту 
автомобільних доріг»

13 497,75  108,9

Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

Н-21 Старобільськ — Луганськ — Красний Луч — 
Макіївка — Донецьк на ділянці км 26 + 000 — 
км 27 + 000

4 900 1  

Р-07 Чугуїв — Мілове (через м. Старобільськ) на 
ділянці км 132 + 000 — км 135 + 000

25 000 3  

Т-13-02 контрольно-пропускний пункт 
«Танюшівка» — Старобільськ — Артемівськ на 
ділянці км 101 + 000 — км 103 + 000

3 380 2  

Разом 33 280 6  
Разом за підрозділом «Об’єкти поточного середнього 
ремонту автомобільних доріг»

33 280 6  

Разом за розділом «Луганська область» 46 777,75 6 108,9
Львівська область

Об’єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

Реконструкція мостового переходу на км 28 + 964 
автомобільної дороги М-12 Стрий — Тернопіль — 
Кіровоград — Знам’янка

20 000   

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років 13 000   
Разом 33 000   
Разом за підрозділом «Об’єкти будівництва та 
реконструкції автомобільних доріг»

33 000   

Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років 500   
Разом 500   

Автомобільні дороги місцевого значення
С141255 Старе Село — Будьків на ділянці 
км 0 + 000 — км 3 + 100

10 000   

С141247 Гаї — Звенигород на ділянці км 0 + 000 — 
км 2 + 000

12 000 2  

С141243 Кам’янопіль — (Київ — Чоп) на ділянці 
км 0 + 000 — км 1 + 200

8 000 1  

С141261 Лани — Попеляни — Черкаси на під’їзді до 
с. Попеляни

7 000 1  

С141261 Лани — Попеляни — Черкаси на ділянці 
км 4 + 200 — км 5 + 000

5 000 0,8  

С141017 /Львів — Шегині/ — Судова Вишня на 
ділянці км 1 + 000 — км 2 + 500

3 000 0,6  

С141227 Ставчани — Щирець на ділянках 
км 0 + 000 — км 1 + 500, км 9 + 900 — км 10 + 500

7 600   

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років 1 000   
Разом 53 600 5,4  
Разом за підрозділом «Об’єкти капітального ремонту 
автомобільних доріг»

54 100 5,4  

Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

Р-15 Ковель — Володимир-Волинський —
Червоноград — Жовква на ділянці км 89 + 514 — 
км 160 + 363 (окремими ділянками)

100   

Н-02 Львів — Тернопіль на ділянці км 11 + 257 — 
км 84 + 073 (окремими ділянками)

180 000 14,1

Разом 180 100  14,1  
Автомобільні дороги місцевого значення

О141903 Бориня — Мохнате на ділянці км 0 + 000 — 
км 29 + 900

68 829,294 11  

О140406 Східниця — Верхнє Синьовидне на ділянці 
км 4 + 900 — км 23 + 900

31 170,706 19  

С141212 Давидів — Товщів — Бібрка на ділянках 
км 6 + 200 — км 10 + 000, км 11 + 900 — 
км 14 + 000, км 16 + 000 — км 24 + 000

1 700   

С141261 Лани — Попеляни — Черкаси на ділянці 
км 0 + 000 — км 4 + 200

10 000 2,5  

С141248 Малечковичі — Нагоряни на ділянці 
км 0 + 000 — км 2 + 200

5 000 1,3  

С141220 станція Зимна Вода — Зимна Вода на 
ділянці км 0 + 000 — км 3 + 100

3 173,85 0,8  

С141227 Ставчани — Щирець на ділянці 
км 2 + 700 — км 6 + 000

2 610,648 0,7  

С141227 Ставчани — Щирець на ділянці 
км 6 + 000 — км 9 + 900

9 000 3  

С141216 Винники — Чишки 10 000 3  
С141210 Муроване — Новий Яричів 8 000 2  
С141208 Пустомити — Оброшине на ділянці 
км 0 + 000 — км 5 + 300

9 300 2,3  

С141206 Пустомити — Семенівка на ділянці 
км 0 + 000 — км 7 + 785

7 000 1,8  

С141221 Верхня Білка — Острів на ділянці 
км 2 + 000 — км 7 + 100

4 500 1,1  

С141253 Коцурів — Гринів на ділянці км 0 + 000 — 
км 2 + 800

5 009 1,3  

С141201 Яструбків — Щирець на ділянці 
км 2 + 900 — км 6 + 400

1 767 0,4  

С140329 Зушиці — Воля Бартатівська на ділянці 
км 0 + 000 — км 11 + 000

5 000 1,25  

С141405 Никловичі — Задністряни на ділянках 
км 0 + 000 — км 16 + 000, км 23 + 700 — км 25 + 500

6 000 1,5  

С141405 Никловичі — Задністряни на ділянці 
км 16 + 000 — км 23 + 700

4 000 1,2  

С141410 Нагірне — Звір на ділянці км 0 + 000 — 
км 16 + 800

5 000 1,3  

С141217 Шоломинь — /Старе Село — Коцурів — 
Затемне/ на ділянках км 0 + 000 — км 0 + 360,  
км 0 + 790 — км 9 + 950

7 500 2  

С141258 Милошевичі — Хоросно на ділянці 
км 0 + 000 — км 3 + 500 

11 000 3  

О141002 Нагірне — Добромиль на ділянці 
км 5 + 000 — км 20 + 500

8 000 2  

С140306 Городок — Зелений Гай на ділянках 
км 0 + 000 — км 1 + 900, км 11 + 700 — км 23 + 500

6 000 1,5  

О141001 Судова Вишня — Комарно на ділянці 
км 0 + 000 — км 16 + 000

5 000 1,25  

С140328 Мшана — Суховоля на ділянці км 0 + 000 — 
км 3 + 700

2 500 0,6  

С140323 Коропуж — Романівка на ділянці 
км 0 + 000 — км 5 + 100

2 500 0,6  

С141019 Поповичі — Хідновичі на ділянці 
км 0 + 000 — км 1 + 000

2 150 0,54  

С141438 Вістовичі — (Львів — Ужгород) на ділянці 
км 0 + 000 — км 2 + 400 

2 713 0,68  

С141417 Чернихів — Максимовичі на ділянці 
км 0 + 000 — км 13 + 800 

2 637 0,66  

С141430 Гординя — Залужани на ділянці 
км 0 + 000 — км 7 + 300

5 500 1,4  

Разом 252 560,498 69,68  
Разом за підрозділом «Об’єкти поточного середнього 
ремонту автомобільних доріг»

432 660,498 83,78  

Разом за розділом «Львівська область» 519 760,498 89,18  
Миколаївська область

Об’єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років 4 374,648   
Разом 4 374,648   
Разом за підрозділом «Об’єкти будівництва та 
реконструкції автомобільних доріг» 

4 374,648   

Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років 8 000   
Разом 8 000   
Разом за підрозділом «Об’єкти капітального ремонту 
автомобільних доріг»

8 000   

Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

Н-11 Дніпропетровськ — Миколаїв (через м. Кривий 
Ріг) (вибірково)

163 300 11  

Разом 163 300 11  
Разом за підрозділом «Об’єкти поточного середнього 
ремонту автомобільних доріг»

163 300 11  

Разом за розділом «Миколаївська область» 175 674,648 11  
Одеська область  

Об’єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

Будівництво автомобільної дороги в обхід м. Рені на 
ділянці км 0 + 000 — км 5 + 600

16 000   

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років 2 100   
Разом 18 100   
Разом за підрозділом «Об’єкти будівництва та 
реконструкції автомобільних доріг» 

18 100   

Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

Міст через Хаджибейський лиман на км 445 + 432 
автомобільної дороги Київ — Одеса

3 461,054   

Міст на км 52 + 789 автомобільної дороги  
М-15 Одеса — Рені (на м. Бухарест)

71 538,946 0,348 152,36

М-05 Київ — Одеса на ділянці км 402 + 500 — 
км 405 + 000 

1 000   

М-05 Київ — Одеса на ділянці км 405 + 000 — 
км 407 + 000 

51 000   

М-05 Київ — Одеса на ділянці км 407 + 000 — 
км 409 + 000 

1 000   

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років 195   
Разом 128 195 0,348 152,36
Разом за підрозділом «Об’єкти капітального ремонту 
автомобільних доріг»

128 195 0,348 152,36

Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

М-15 Одеса — Рені (на м. Бухарест) на ділянці 
км 11 + 700 — км 17 + 200

200   

М-15 Одеса — Рені (на м. Бухарест) на ділянці 
км 17 + 200 — км 23 + 000

200   

М-15 Одеса — Рені (на м. Бухарест) на ділянці 
км 23 + 000 — км 28 + 500

200   

М-15 Одеса — Рені (на м. Бухарест) на ділянці 
км 34 + 500 — км 40 + 527

200   

М-15 Одеса — Рені (на м. Бухарест) на ділянці 
км 40 + 527 — км 46 + 500

200   

М-15 Одеса — Рені (на м. Бухарест) на ділянці 
км 46 + 500 — км 52 + 230

200   

М-15 Одеса — Рені (на м. Бухарест) на ділянці 
км 269 + 000 — км 275 + 000

200   

М-15 Одеса — Рені (на м. Бухарест) на ділянці 
км 275 + 000 — км 281 + 000

200   

М-15 Одеса — Рені (на м. Бухарест) на ділянці 
км 300 + 349 — км 306 + 149

200   

Р-55 Одеса — Вознесенськ — Новий Буг на ділянці 
км 71 + 620 — км 86 + 860

10 200 1,5  

Р-55 Одеса — Вознесенськ — Новий Буг на ділянці 
км 86 + 860 — км 104 + 860

9 000 1,5  

Т-16-28 /М-15/ — Спаське — Вилкове на ділянці 
км 0 + 000 — км 17 + 552

10 100 1,5  

Т-16-28 /М-15/ — Спаське — Вилкове на ділянці 
км 17 + 552— км 32 + 000

10 100 1,5  

Т-16-28 /М-15/ — Спаське — Вилкове на ділянці 
км 32 + 000 — км 44 + 670

100   

Т-16-30 Струмок — Шевченкове — Кілія на ділянці 
км 0 + 000 — км 19 + 000

10 100 3  

Разом 51 400 9  
Разом за підрозділом «Об’єкти поточного середнього 
ремонту автомобільних доріг»

51 400 9  

Разом за розділом «Одеська область» 197 695 9,348 152,36
Полтавська область  

Об’єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

Реконструкція судноплавного прольоту мосту через 
р. Сула на км 170 + 867 автомобільної дороги Н-08 
Бориспіль — Дніпропетровськ — Запоріжжя

1 000   

Реконструкція автомобільної дороги Київ — 
Харків — Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) на 
ділянці км 193 + 000 — 197 + 000

1 000   

Реконструкція автомобільної дороги Київ — 
Харків — Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) на 
ділянці км 197 + 000 — 202 + 000

1 000   

Будівництво мосту через р. Сула на км 204 + 965 
автомобільної дороги Київ — Харків — Довжанський 
(на м. Ростов-на-Дону)

1 000   

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років 5 000   
Разом 9 000   
Разом за підрозділом «Об’єкти будівництва та 
реконструкції автомобільних доріг»

9 000   

Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

Міст через р. Кобелячок на км 48 + 190 
автомобільної дороги М-22 Полтава — Олександрія

900  53

М-22 Полтава — Олександрія на ділянці км 57 + 600 — 
км 59 + 200, на перетині із залізницею км 58 + 119

10 803 1,6  

Міст через р. Оленівка на км 58 + 717 автомобільної 
дороги М-22 Полтава — Олександрія

850  24

М-22 Полтава — Олександрія на ділянці 
км 64 + 400 — км 66 + 000

20 343 1,4  

М-22 Полтава — Олександрія на ділянці 
км 69 + 750 — км 70 + 650

13 251 0,5  

М-22 Полтава — Олександрія на ділянці 
км 79 + 750 — км 80 + 650

10 000   

М-22 Полтава — Олександрія на ділянці 
км 73 + 000 — км 75 + 000

18 053,473   

М-22 Полтава — Олександрія на ділянці 
км 87 + 045 — км 89 + 345

25 000   

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років 5 000   
Разом 104 200,473 3,5 77

Автомобільні дороги місцевого значення
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років 500   
Разом 500   
Разом за підрозділом «Об’єкти капітального ремонту 
автомобільних доріг»

104 700,473 3,5 77

Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

М-22 Полтава — Олександрія на ділянках 
км 6 + 000 — км 48 + 000, км 48 + 000 — км 92 + 345 
(окремими ділянками)

130 000 9  

Р-60 Кролевець — Конотоп — Ромни — Пирятин на 
ділянці км 173 + 576 — км 178 + 701

25 000 2,5  

Т-19-04 Білопілля — Терни — Липова Долина — 
Гадяч на ділянці км 89 + 100 — км 105 + 000

1 000   

Т-17-16 Хорол — Семенівка — Кременчук на ділянках 
км 8 + 000 — км 13 + 600, км 25 + 350 — км 26 + 200, 
км 27 + 350 — км 32 + 100, км 33 + 850 — км 36 + 350, 
км 40 + 389 — км 43 + 000 (окремими ділянками) 

98 400 13  

Разом 254 400 24,5  
Разом за підрозділом «Об’єкти поточного середнього 
ремонту автомобільних доріг»

254 400 24,5  

Разом за розділом «Полтавська область» 368 100,473 28 77
Рівненська область  

Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

Міст на км 302 + 985 автомобільної дороги Київ — 
Ковель — Ягодин (на м. Люблін) 

2 200  311,4

Устилуг — Луцьк — Рівне на ділянці км 150 + 500 — 
км 156 + 700 

1 000   

Разом 3 200  311,4
Разом за підрозділом «Об’єкти капітального ремонту 
автомобільних доріг»

3 200  311,4

Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече на 
ділянці км 194 + 000 — км 199 + 000

25 400 5  

Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече на 
ділянці км 214 + 000 — км 216 + 500

13 535,6 2,5  

Городище — Рівне — Старокостянтинів на ділянці 
км 194 + 000 — км 201 + 000

6 016,6 1  

Міст на км 50 + 589 автомобільної дороги 
Городище — Рівне — Старокостянтинів

300   

Майданчик для зважування транспортних засобів на 
км 137 автомобільної дороги Городище — Рівне — 
Старокостянтинів 

1 020   

Київ — Ковель — Ягодин (на м. Люблін) на ділянці 
км 301 + 200 — км 302 + 600 

5 634,6 1,4  

Вежиця — Рокитне — Борове на ділянці 
км 80 + 700 — км 84 + 300

200   

Вежиця — Рокитне — Борове на ділянці 
км 86 + 700 — км 90 + 100

200   

Рівне — Тучин — Гоща — /Р-05/ на ділянці 
км 45 + 600 — км 54 + 600

7 400 2  

Міст на км 0 + 000 автомобільної дороги контрольно-
пропускний пункт «Прикладники» — Зарічне — 
Дубровиця

1 451  24

Шляхопровід через залізницю на км 1 + 622 
автомобільної дороги /Н-22/ — Ходоси — Кустин — 
/Р-05/

198   

Разом 61 355,8 11,9 24
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документи
Автомобільні дороги місцевого значення

Дубно — Тараканів — Великі Загорці на ділянці 
км 0 + 000 — км 2 + 350

150   

Володимирець — Красносілля — Малі Телковичі на 
ділянці км 9 + 000 — км 13 + 000

150   

Соломир — Вовчиці — Дібрівськ — Сварицевичі на 
ділянці км 8 + 900 — км 11 + 900 

150   

Здолбунів — Глинськ — Стеблівка на ділянці 
км 4 + 300 — км 8 + 400

150   

Городок — Рудка на ділянці км 15 + 200 — км 17 + 200 150   
Степангород — Хіночі — Радижеве — Зелене на 
ділянці км 1 + 100 — км 4 + 100 

150   

Разом 900   
Разом за підрозділом «Об’єкти поточного середнього 
ремонту автомобільних доріг»

62 255,8 11,9 24

Разом за розділом «Рівненська область» 65 455,8 11,9 335,4
Сумська область  

Об’єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

Реконструкція мостового переходу на автомобільній 
дорозі Н-12 Суми — Полтава, км 70 + 838

20 500   

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років 2 250   
Разом 22 750   
Разом за підрозділом «Об’єкти будівництва та 
реконструкції автомобільних доріг»

22 750   

Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

Н-07 Київ — Суми — Юнаківка на ділянці 
км 353 + 750 — км 354 + 350 

12 050 0,6  

Мостовий перехід на км 72 + 571 автомобільної 
дороги Т-19-01 Суми — Миропілля — Краснопілля

219,272   

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років 1 500   
Разом 13 769,272 0,6  

Автомобільні дороги місцевого значення
Міст через р. Вир у с. Жовтневе на автомобільній 
дорозі О190102 Яструбине — Річки — Ульянівка — 
Жовтневе км 23 + 600 

2 180,728 0,5 24,8

Разом 2 180,728 0,5 24,8
Разом за підрозділом «Об’єкти капітального ремонту 
автомобільних доріг»

15 950 1,1 24,8

Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

Мостовий перехід на км 41 + 054 автомобільної 
дороги Н-12 Суми — Полтава 

2 450 0,1 12,15

Н-07 Київ — Суми — Юнаківка (окремими ділянками) 50   
Н-12 Суми — Полтава (окремими ділянками) 8 000 1  
Р-45 Суми — Краснопілля — Богодухів (окремими 
ділянками)

58,912   

Р-65 Контрольно-пропускний пункт «Миколаївка» — 
Семенівка — Новгород-Сіверський — Глухів — 
контрольно-пропускний пункт «Катеринівка» 
(окремими ділянками)

99,003   

Т-19-01 Суми — Миропілля — Осоївка — /Р-45/ 
(окремими ділянками)

20   

Т-19-06 Контрольно-пропускний пункт «Рижівка» — 
Білопілля — Жовтневе — Лебедин — Лантратівка 
(окремими ділянками)

22,085   

Т-19-07 Шостка — Кролевець (окремими ділянками) 90 200 15  
Мостовий перехід на км 10 + 129 автомобільної 
дороги Т-19-07 Шостка — Кролевець

2 450 0,1 12,46

Мостовий перехід на км 18 + 151 автомобільної дороги 
Т-19-23 Тростянець — Ницаха — Солдатське — /Р-45/

2 900 0,1 61,75

Т-19-10 Конотоп — Буринь — Чумакове (окремими 
ділянками)

50   

Т-19-26 Штепівка — Катеринівка — Жовтневе — 
Михайлівська Цілина — Тимченки — Кушніри 
(окремими ділянками) 

50   

Разом 106 350 16,3 86,36
Разом за підрозділом «Об’єкти поточного середнього 
ремонту автомобільних доріг»

106 350 16,3 86,36

Разом за розділом «Сумська область» 145 050 17,4 111,16
Тернопільська область  

Об’єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років 1 300   
Разом 1 300   
Разом за підрозділом «Об’єкти будівництва та 
реконструкції автомобільних доріг»

1 300   

Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

Шляхопровід на км 74 + 244 автомобільної дороги 
Т-20-01 Бучач — Чортків — Скала-Подільська

10 390  42

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років 530   
Разом 10 920  42
Разом за підрозділом «Об’єкти капітального ремонту 
автомобільних доріг»

10 920  42

Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

М-19 Доманове (на м. Брест) — Ковель — 
Чернівці — Тереблече (на м. Бухарест) на ділянці 
км 298 + 000 — км 308 + 100

96 700 10,1  

М-19 Доманове (на м. Брест) — Ковель — 
Чернівці — Тереблече (на м. Бухарест) на ділянці 
км 309 + 200 — км 311 + 700

31 300 2,5  

Влаштування транспортної розв’язки на перетині 
автомобільних доріг державного значення М-19 
Доманове (на м. Брест) — Ковель — Чернівці — 
Тереблече (на м. Бухарест), км 319 + 650 та Р-41 
обхід м. Тернополя, км 12 + 441

15 354   

Влаштування транспортної розв’язки на перетині 
автомобільних доріг державного значення Н-18 
Івано-Франківськ — Бучач — Тернопіль, км 96 + 384 
та Т-09-03 Галич — Підгайці — Сатанів, км 73 + 365

5 050   

Н-02 Львів — Тернопіль на ділянці км 93 + 300 — 
км 101 + 200

42 000 7,9  

Н-02 Львів — Тернопіль на ділянці км 102 + 300 — 
км 104 + 600

12 500 2,3  

Н-02 Львів — Тернопіль на ділянці км 104 + 600 — 
км 118 + 600

70 000 7

Н-02 Львів — Тернопіль на ділянці км 118 + 600 — 
км 123 + 150 

45 500 4,55  

Разом 318 404 34,35  
Разом за підрозділом «Об’єкти поточного середнього 
ремонту автомобільних доріг»

318 404 34,35  

Разом за розділом «Тернопільська область» 330 624 34,35 42
Харківська область  

Об’єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років 2 398,572   
Разом 2 398,572   
Разом за підрозділом «Об’єкти будівництва та 
реконструкції автомобільних доріг»

2 398,572   

Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

Шляхопровід на автомобільній дорозі Харків — 
Охтирка, км 75 + 661 через залізничну колію ділянки 
«Куп’єваха — Губарівка»

31 394,2  48,8

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років 2 105,58   
Разом 33 499,78  48,8
Разом за підрозділом «Об’єкти капітального ремонту 
автомобільних доріг»

33 499,78  48,8

Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

Чугуїв — Мілове на ділянці км 2 + 635 — км 110 + 735 38 865,03 2  
М-03 Київ — Харків — Довжанський на ділянці 
км 516 + 200 — км 646 + 200

121 000 15  

М-03 Київ — Харків — Довжанський на ділянці 
км 472 + 218 — км 516 + 200

20 000 6,5  

Під’їзд до міжнародного аеропорту «Харків» (з боку 
м. Києва) на ділянці км 0 + 000 — км 8 + 200

5 000 2  

Під’їзд до міжнародного аеропорту «Харків» (з боку 
м. Довжанського) на ділянці км 0 + 000 — км 14 + 100

5 000 2  

Т-21-01 /М-18/ — Мерефа — Зміїв на ділянці 
км 0 + 000 — км 20 + 000

500   

Р-51 Мерефа — Лозова — Павлоград на ділянці 
км 3 + 000 — км 132 + 000

500   

Р-78 Харків — Зміїв — Балаклія — Гороховатка на 
ділянці км 12 + 000 — км 144 + 176

500   

Т-21-14 Приколотне — Великий Бурлук — Дворічна 
на ділянці км 49 + 920 — км 52 + 140

500   

Шляхопровід на км 472 + 218 автомобільної дороги 
М-03 Київ — Харків — Довжанський

15 000  72

Разом 206 865,03 27,5 72
Разом за підрозділом «Об’єкти поточного середнього 
ремонту автомобільних доріг»

206 865,03 27,5 72

Разом за розділом «Харківська область» 242 763,382 27,5 120,8
Херсонська область  

Об’єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

Будівництво шляхопроводу через залізницю на 
км 164 + 900 (км 177 + 531) автомобільної дороги 
Одеса — Мелітополь — Новоазовськ (на м. Таганрог) 

292,766   

Реконструкція автомобільної дороги Одеса — 
Мелітополь — Новоазовськ (на м. Таганрог) 
на ділянці км 164 + 000 — км 165 + 100 
(км 176 + 631 — км 177 + 731)

7 789,088   

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років 1 322   
Разом 9 403,854   

Автомобільні дороги місцевого значення
Реконструкція мосту через р. Інгулець та підходи 
до нього на км 30 + 919 автомобільної дороги 
Кочубеївка — Давидів Брід 

20  97,69

Разом 20  97,69
Разом за підрозділом «Об’єкти будівництва та 
реконструкції автомобільних доріг»

9 423,854  97,69

Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років 2 144   
Разом 2 144   
Разом за підрозділом «Об’єкти капітального ремонту 
автомобільних доріг»

2 144   

Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ 
(на м. Таганрог) на ділянках км 207 + 400 — 
км 207 + 900, км 209 + 000 — км 210 + 000

16 799,057 1,5  

М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ (на 
м. Таганрог) на ділянці км 256 + 000 — км 260 + 500

172,353   

М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ (на 
м. Таганрог) на ділянці км 260 + 500 — км 266 + 000

197,73   

М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ (на 
м. Таганрог) на ділянці км 266 + 000 — км 271 + 000

192,833   

Р-57 Цюрупинськ — Гола Пристань — Скадовськ на 
ділянці км 14 + 200 — км 20 + 200

40 474,25 6  

Т-04-03 Мар’янське — Берислав — /Р-47/ на ділянці 
км 30 + 000 — км 36 + 000

210,333   

Т-04-03 Мар’янське — Берислав — /Р-47/ на ділянці 
км 36 + 000 — км 43 + 600

58 391,3 6,5  

Т-04-03 Мар’янське — Берислав — /Р-47/ на ділянці 
км 43 + 600 — км 46 + 600

140,372   

Т-04-03 Мар’янське — Берислав — /Р-47/ на ділянці 
км 48 + 800 — км 50 + 000

107,955   

Т-04-03 Мар’янське — Берислав — /Р-47/ на ділянці 
км 53 + 900 — км 55 + 400

103,478   

Т-04-03 Мар’янське — Берислав — /Р-47/ на 
ділянках км 57 + 000 — км 58 + 400,  
км 58 + 860 — км 59 + 400

16 732,047 1,94  

Т-04-03 Мар’янське — Берислав — /Р-47/ на ділянці 
км 63 + 200 — км 65 + 500

133,407   

Т-04-03 Мар’янське — Берислав — /Р-47/ на ділянках 
км 67 + 800 — км 68 + 200, км 68 + 744 — км 72 + 600

38 889,369 4,2  

Разом 172 544,484 20,14  
Автомобільні дороги місцевого значення

О221705 Великі Копані — Стара Маячка 209,916   
Разом 209,916   
Разом за підрозділом «Об’єкти поточного середнього 
ремонту автомобільних доріг»

172 754,4 20,14  

Разом за розділом «Херсонська область» 184 322,254 20,14 97,69
Хмельницька область  

Об’єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років 485,432   
Разом 485,432   
Разом за підрозділом «Об’єкти будівництва та 
реконструкції автомобільних доріг»

485,432   

Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

Влаштування додаткової смуги на підйом на ділянці 
км 269 + 600 — км 275 + 100 автомобільної дороги 
Н-03 Житомир — Чернівці (с. Гуменці)

1 000   

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років 744,7   
Разом 1 744,7   
Разом за підрозділом «Об’єкти капітального ремонту 
автомобільних доріг»

1 744,7   

Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

Стрий — Тернопіль — Кіровоград — Знам’янка 
(через м. Вінницю) (окремими ділянками)

127 500 9,308  

Разом 127 500 9,308  
Автомобільні дороги місцевого значення

Хмельницький — Миколаїв (окремими ділянками) 5 000 2  
Разом 5 000 2  
Разом за підрозділом «Об’єкти поточного середнього 
ремонту автомобільних доріг»

132 500 11,308  

Разом за розділом «Хмельницька область» 134 730,132 11,308  
Черкаська область  

Об’єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років 910   
Разом 910   
Разом за підрозділом «Об’єкти будівництва та 
реконструкції автомобільних доріг»

910   

Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

Н-01 Київ — Знам’янка на ділянці км 205 + 280 — 
км 213 + 000

25 500 3  

Н-01 Київ — Знам’янка на ділянці км 216 + 000 — 
км 229 + 780

71 900 7  

Н-01 Київ — Знам’янка на ділянках км 213 + 000 — 
км 216 + 000, км 229 + 780 — км 232 + 280

370   

Н-01 Київ — Знам’янка на ділянці км 232 + 280 — 
км 241 + 622 (окремими ділянками)

15 000 2  

Міст через р. Дніпро на км 23 + 068 автомобільної 
дороги Н-16 Золотоноша — Черкаси — Сміла — Умань

11 565,9  1 163

Н-16 Золотоноша — Черкаси — Сміла — Умань на 
ділянці км 41 + 265 — км 48 + 985 (правий проїзд)

27 434,1 7,7  

Н-08 Бориспіль — Дніпропетровськ — Запоріжжя 
(через м. Кременчук) на ділянці км 109 + 600 — 
км 120 + 800

200   

Н-08 Бориспіль — Дніпропетровськ — Запоріжжя 
(через м. Кременчук) на ділянці км 98 + 000 — 
км 109 + 600

200   

Н-08 Бориспіль — Дніпропетровськ — Запоріжжя 
(через м. Кременчук) на ділянці км 87 + 300 — 
км 98 + 000

200   

М-12 Стрий — Тернопіль — Кіровоград — Знам’янка 
на ділянці км 513 + 515 — км 578 + 928 (окремими 
ділянками)

50 000 5  

Разом 202 370 24,7 1 163
Разом за підрозділом «Об’єкти поточного середнього 
ремонту автомобільних доріг»

202 370 24,7 1 163

Разом за розділом «Черкаська область» 203 280 24,7 1 163
Чернівецька область  

Об’єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років 1 490   
Разом 1 490   

Автомобільні дороги місцевого значення
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років 800   
Разом 800   
Разом за підрозділом «Об’єкти будівництва та 
реконструкції автомобільних доріг»

2 290   

Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років 800   
Разом 800   

Автомобільні дороги місцевого значення
Міст через р. Сірет на км 0 + 320 автомобільної дороги 
О26176 від автомобільної дороги Сторожинець — Панка 
до автомобільної дороги Сторожинець — контрольно-
пропускний пункт «Красноїльськ»

19 147  96,85

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років 300   
Разом 19 447  96,85
Разом за підрозділом «Об’єкти капітального ремонту 
автомобільних доріг»

20 247  96,85

Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

Н-03 Житомир — Чернівці (окремими ділянками) 27 900 3,822  
Встановлення світлофорного об’єкта на автомобільній 
дорозі М-19 Доманове (на м. Брест) — Ковель — 
Чернівці — Тереблече (на м. Бухарест), км 511 + 780

150,575   

Встановлення світлофорного об’єкта на автомобільній 
дорозі Н-10 Стрий — Івано-Франківськ — Чернівці — 
Мамалига (на м. Кишинів), км 208 + 720

190,469   

Встановлення світлофорного об’єкта на автомобільній 
дорозі Н-10 Стрий — Івано-Франківськ — Чернівці — 
Мамалига (на м. Кишинів), км 244 + 140

199,8   

Встановлення світлофорного об’єкта на автомобільній 
дорозі Н-10 Стрий — Івано-Франківськ — Чернівці — 
Мамалига (на м. Кишинів), км 216 + 300

193   

Встановлення світлофорного об’єкта на автомобільній 
дорозі Н-03 Житомир — Чернівці, км 336 + 820

195   

Разом 28 828,844 3,822  
Автомобільні дороги місцевого значення

О26003 Об’їзд смт Берегомет на ділянці км 0 + 000 — 
км 4 + 147

21 282 4,147  

О26047 Черепківці — Старий Вовчинець — Біла 
Криниця (окремими ділянками) 

6 542,156 1  

Разом 27 824,156 5,147  
Разом за підрозділом «Об’єкти поточного середнього 
ремонту автомобільних доріг»

56 653 8,969  

Разом за розділом «Чернівецька область» 79 190 8,969 96,85
Чернігівська область  

Об’єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років 6 820   
Разом 6 820   
Разом за підрозділом «Об’єкти будівництва та 
реконструкції автомобільних доріг»

6 820   

Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

Мостовий перехід через струмок в с. Охіньки на 
автомобільній дорозі Київ — Суми — Юнаківка (на 
м. Курськ), км 168 + 510 — км 168 + 910

18 000 0,4  

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років 4 000   
Разом 22 000 0,4  
Разом за підрозділом «Об’єкти капітального ремонту 
автомобільних доріг»

22 000 0,4  

Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

М-01 Київ — Чернігів — Нові Яриловичі (на 
м. Гомель). Південний під’їзд до м. Чернігова на 
ділянці км 1 + 578 — км 9 + 958

35 555,02 8,38  

М-01 Київ — Чернігів — Нові Яриловичі (на м. Гомель). 
Міст південного під’їзду до м. Чернігова на км 12 + 298

145,368   

Р-67 Чернігів — Ніжин — Прилуки — Пирятин  
на ділянці км 0 + 000 — км 31 + 589

500   

Р-67 Чернігів — Ніжин — Прилуки — Пирятин 
на ділянці км 31 + 589 — км 65 + 981. Під’їзд до 
м. Ніжина на ділянці км 0 + 000 — км 3 + 971

500   

Р-67 Чернігів — Ніжин — Прилуки — Пирятин на 
ділянці км 79 + 601 — км 101 + 000

500   

Р-68 Талалаївка — Ічня — Тростянець — Сокиринці — 
/Н-07/ на ділянці км 35 + 866 — км 63 + 412. Під’їзд 
до Державного історико-культурного заповідника 
«Качанівка» на ділянці км 0 + 000 — км 5 + 300

5 948,76 1,5  

М-01 Київ — Чернігів — Нові Яриловичі (на м. Гомель) 
на ділянці км 98 + 800 — км 135 + 415 (лівий проїзд) 

42 326,43 9,9  

М-01 Київ — Чернігів — Нові Яриловичі (на м. Гомель) 
на ділянці км 98 + 800 — км 136 + 293 (правий проїзд) 

21 547,79 5,3  

Разом 107 023,368 25,08  
Разом за підрозділом «Об’єкти поточного середнього 
ремонту автомобільних доріг»

107 023,368 25,08  

Разом за розділом «Чернігівська область» 135 843,368 25,48  
Усього за розділом «Об’єкти будівництва та 
реконструкції автомобільних доріг»

171 400,617 0,532 250,19

у тому числі    
дороги державного значення 153 190,417 0,532 152,5
дороги місцевого значення 18 210,2  97,69
Усього за розділом «Об’єкти капітального ремонту 
автомобільних доріг»

573 527,853 14,755 1 090,11

у тому числі    
дороги державного значення 489 737,415 8,855 956,46
дороги місцевого значення 83 790,438 5,9 133,65
Усього за розділом «Об’єкти поточного середнього 
ремонту автомобільних доріг»

4 216 071,53 613,234 1 728,13

у тому числі    
дороги державного значення 3 766 523,69 510,707 1 728,13
дороги місцевого значення 449 547,84 102,527  
Усього за розділами 4 961 000 628,521 3 068,43
у тому числі    
дороги державного значення 4 409 451,522 520,094 2 837,09
дороги місцевого значення 551 548,478 108,427 231,34».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 13 вересня 2017 р. № 641-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків  
державного бюджету, передбачених  

Міністерству освіти і науки на 2017 рік
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити 

у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству осві-
ти і науки на 2017 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл ви-
датків шляхом:

зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2201130 «Підготовка ро-
бітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілі-
тації та адаптації, методичне забезпечення закладів професійно-технічної освіти» 
на 3676,3 тис. гривень (з них оплата праці — 3000 тис. гривень);

зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2201170 «Здійснення ме-
тодичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів» 
на 1683,7 тис. гривень;

збільшення обсягу видатків розвитку за програмою 2201170 «Здійснення мето-
дичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів» 
на 5360 тис. гривень.

2. Забезпечити:
Міністерству освіти і науки — погодження перерозподілу видатків, передбаченого 

пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних 

змін до розпису державного бюджету.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 13 вересня 2017 р. № 642-р 
Київ

Про затвердження консолідованого фінансового  
плану публічного акціонерного товариства  

«Українська залізниця» на 2017 рік
Затвердити консолідований фінансовий план публічного акціонерного товари-

ства «Українська залізниця» на 2017 рік, що додається до оригіналу.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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оголошення

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу про розірвання шлюбу за позовом 
Мащар Анастасії Володимирівни до Мащара Олександра 
Валерійовича. Відповідач: Мащар Олександр Валерійо-
вич, останнє місце реєстрації та проживання: Донецька 
обл., м. Горлівка, вул. Магістральна, буд. 1, кв. 190, ви-
кликається 25 вересня 2017 року о 14 год. 30 хв. до суду, 
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Кузнецов Р. В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 5) роз-
глядає цивільну справу за позовною заявою Міндоліна Ан-
дрія Олександровича до Міндоліної Альони Сергіївни про ро-
зірвання шлюбу.

Відповідачка по справі: Міндоліна Альона Сергіївна 
(останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: Донецька 
обл., м. Єнакієве, смт Булавинка, вул. Октябрьська, буд. 49, 
кв. 96) викликається 25 вересня 2017 року на 08 годину 00 
хвилин до суду, каб. 301, для участі в розгляді справи по суті.

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

Суддя Конопленко О. С.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає 
цивільну справу за позовом Кривонос Вікторії Сергіївни до 
Кривоноса Сергія Володимировича, за участю третьої особи: 
Служба у справах дітей Сумської міської ради, про надання 
дозволу на вивезення дитини за територію України.

Відповідач: Кривонос Сергій Володимирович, останнє ві-
доме місце реєстрації: м. Горлівка Донецької області, вул. 
Макухи, буд. 31, кв. 8, викликається 25 вересня 2017 року 
о 08 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Кузнецов Р. В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає кримінальну 
справу за обвинуваченням Аніщука Тараса Олеговича за ско-
єння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 
258-3 КК України. Обвинувачений по справі викликається до 
суду (м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, кім. 302), 
для участі у розгляді кримінального провадження: Аніщук 
Тарас Олегович, 02.04.1984 року народження, який мешкає 
за адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул. Проле-
тарська, буд. 14, на 25 вересня 2017 року о 15.00 годині.

Одночасно Артемівський міськрайонний суд Донецької 
області повідомляє про наслідки неприбуття обвинувачено-
го за викликом суду, передбачені ст. 323 КПК України.

Суддя Фролова Н. М.

Добропільський міськрайонний суд Донецької 
області викликає Дацка Олександра Олеговича, 
31.01.1962 року народження, як обвинуваченого у 
кримінальному провадженні № 296/8465/16-к по об-
винуваченню у вчиненні кримінального правопору-
шення за ч. 1 ст. 258-3 КК України, у судове засідан-
ня, що відбудеться 25 вересня 2017 року об 11.00 го-
дині в приміщенні Добропільського міськрайонного 
суду Донецької області за адресою: 85004, м. Добро-
пілля Донецької області, вул. Банкова, 39а. Явка об-
винуваченого в судове засідання обов’язкова.

Суддя Кошля А. О.

25 вересня 2017 року о 10.00 год. в приміщенні 
приватного нотаріуса Білоцерківського міського но-
таріального округу Київської області Зінченко О. А., 
за адресою: місто Біла Церква, бульвар Олександрій-
ський, буд.12, приміщення 1, Київської області від-
будеться оформлення спадкових прав на майно по-
мерлого 11 травня 2016 року Архір’єва Володимира 
Миколайовича.

Прошу всіх осіб, які мають право на спадкування, 
звернутись за оформленням спадкових прав.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85104, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 
157) розглядає цивільну справу за позовом Бібікової Олени 
Володимирівни до Васюкової Крістіни Олександрівни про ви-
знання особи такою, що втратила право користування жи-
лим приміщенням. Відповідачка у справі – Васюкова Крісті-
на Олександрівна, 22.02.1995 р.н., останнє відоме місце реє-
страції: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Лермонтова, 
81, викликається до суду на 25 вересня 2017 року об 11 годи-
ні 30 хвилин, каб. № 14, для участі в розгляді справи по суті.

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

Суддя О. В. Бєлостоцька

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Набоку Олексія Олексійо-
вича, як відповідача в судове засідання по цивільній справі  
№ 426/7531/17 за позовною заявою Набоки Інни Володими-
рівни до Набоки Олексія Олексійовича про надання дозво-
лу на тимчасовий виїзд за кордон неповнолітньої дитини без 
згоди батька, заінтересована особа - Служба у справах дітей 
Сватівської районної державної адміністрації, що відбудеть-
ся 27 вересня 2017 року о 16.00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

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

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що 06.10.2017 року о 09 год. 45 хв. буде розглядатись 
цивільна справа за позовом Іларіонова Євгена Анатолі-
йовича до Пелипенко Інесси Владиславівни, Пелипенко 
Лілії Миколаївни, Олійника Вадима Віталійовича, третя 
особа: Товариство з обмеженою відповідальністю «Гам-
ма-Консалтинг» про усунення перешкод у користуванні 
власністю.

Пелипенко Інесса Владиславівна, Пелипенко Лілія 
Миколаївна, останнє відоме місце проживання: 04107,  
м. Київ, вул. Багговутівська, 4, кв. 67, викликаються в су-
дове засідання як відповідачі.

Олійник Вадим Віталійович, останнє відоме місце про-
живання: 04107, м. Київ, вул. Багговутівська, 1-а, кв. 38, 
викликається в судове засідання як відповідач. У випад-
ку неявки в судове засідання позов буде розглянуто у їх-
ню відсутність на підставі матеріалів справи. Адреса су-
ду: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31, каб. 305.

Суддя Н. Г. Притула

В провадженні судді Бердянського міськрайонно-
го суду Крамаренко А.І. знаходиться цивільна спра-
ва за позовом Фільчакова Юрія Володимировича до 
Фільчакової Наталії Вячеславівни, Грищенко (Філь-
чакової) Юлії Юріївни, третя особа: Об’єднання спів-
власників багатоквартирного будинку «Амулет», про 
визнання осіб такими, що втратили право користу-
вання житловим приміщенням.

Розгляд справи призначено на 3 жовтня 2017 ро-
ку о 13.00 годині в приміщенні Бердянського міськ-
районного суду за адресою: м. Бердянськ, вул. Кон-
сульська, 64, каб. 502 Запорізької області, суддя 
Крамаренко А. І., тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідачів: Фільчакову Наталію 
Вячеславівну, Грищенко (Фільчакову) Юлію Юріївну.

У разі неявки відповідачів справа буде розглянута 
за наявними в ній матеріалами.

Гайворонський районний суд Кіровоградської об-
ласті повідомляє, що 3 жовтня 2017 року о 14 го-
дині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Кі-
ровоградська область, м. Гайворон, вул. Велико-
го Кобзаря, 3, каб. № 5 (суддя Сліпенко Р. Ю.), від-
будеться слухання цивільної справи № 385/836/17, 
2/385/450/17 за позовом Матвієнка Михайла Мико-
лайовича до Чайковського Руслана Сергійовича про 
стягнення боргу. В судове засідання викликається 
відповідач Чайковський Руслан Сергійович (остан-
нє відоме місце проживання: с. Казавчин, вул. Лені-
на, 72). В разі неявки відповідача в судове засідання 
справа буде розглянута за його відсутності за наяв-
ними доказами. Одночасно суд роз’яснює відповіда-
чу його обов’язок повідомити суд про причини неяв-
ки в судове засідання.

Новосанжарський районний суд Полтавської області ви-
кликає Аллабердиєва Ровшена Сапармурадовича, останнє 
відоме місце реєстрації якого: м. Харків, вул. Заводу Комсо-
молець, 43, кв. 1, як відповідача по цивільній справі за позо-
вом Бережної Анни Олександрівни до Аллабердиєва Ровше-
на Сапармурадовича, третя особа: Орган опіки та піклування 
Новосанжарської районної державної адміністрації Полтав-
ської області, про позбавлення батьківських прав та стягнен-
ня аліментів на утримання дитини.

Судове засідання відбудеться 30 листопада 2017 року о 
13 год. 00 хв. у приміщенні Новосанжарського районного су-
ду Полтавської області за адресою: смт Нові Санжари, пл. 
Перемоги, 11 Полтавської області.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки відповідача без 
поважних причин справа буде розглянута за його відсутнос-
ті на підставі наявних у ній доказів. Відповідач зобов’язаний 
повідомити суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя Гавриленко Т. Г.

Барський районний суд Вінницької області викликає відповідача 
Шевчука Олексія Васильовича в судове засідання, яке відбудеться об 
11.00 годині 27 вересня 2017 року по цивільній справі №125/762/17 за 
позовом Максімова Руслана Васильовича до Шевчука Олексія Васильо-
вича про поділ земельної ділянки в натурі.

У разі неявки в судове засідання відповідача справу буде вирішено на 
підставі наявних у ній доказів.

Суддя В. М. Хитрук

Красилівський районний суд Хмельницької області викликає Рольського 
Олексія Вікторовича, 1975 р.н., як відповідача в судове засідання по цивіль-
ній справі за позовом Щербини Альони Вікторівни до Рольського Олексія Ві-
кторовича про встановлення факту батьківства та визнання права власнос-
ті. Судове засідання відбудеться 10.10.2017 року о 14 год. 00 хв. у приміщен-
ні Красилівського районного суду Хмельницької області за адресою: Хмель-
ницька область, м. Красилів, вул. Булаєнка, 4, зал №1.

Згідно зі ч. 4 ст. 169 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання відпо-
відача, повідомленого належним чином, суд вирішує справу на підставі наяв-
них у ній даних чи доказів (постановляє заочне рішення).

Суддя І. В. Федишин

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викли-
кає Дишлова Максима Володимировича, як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі № 426/12094/17-ц за позовом Дишлової Ма-
рини Миколаївни до Дишлова Максима Володимировича про розірван-
ня шлюбу, що відбудеться 2 жовтня 2017 року о 14.00 год.

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

Суддя О. М. Попова

Виноградівський районний суд Закарпатської області по ци-
вільній справі за позовом Курта Вікторії Василівни до Філії 07 
Приватного підприємства «Нива-В.Ш.», Виноградівського район-
ного відділу державної виконавчої служби Головного територі-
ального управління юстиції у Закарпатській області, приватно-
го підприємства «Аліонова», треті особи: Міжкомерційна вироб-
ничо-торгівельна фірма «Руно», приватний нотаріус Виноградів-
ського районного нотаріального округу Юска Н.М., про визнання 
прилюдних торгів недійсними, викликає представника Філії 07 
Приватного підприємства «Нива-В.Ш.», юридична адреса якого: 
Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Ш.Петефі, 47/301, пред-
ставника приватного підприємства «Аліонова», юридична адреса 
якого: м. Київ, вул. Костянтинівська, 64/офіс 315, представника 
Міжкомерційної виробничо-торгівельної фірми «Руно», юридич-
на адреса якого: м. Виноградів, вул. І. Франка, 127, як відповіда-
чів у судове засідання, яке відбудеться 28.09.2017 року об 11.00 
годині в приміщенні Виноградівського районного суду за адре-
сою: 90300, Закарпатська область, м. Виноградів, вул. Тюльпа-
нів, 24. В разі неявки на вказане судове засідання суд розгля-
датиме справу без вашої участі на підставі ст.ст. 169, 224 ЦПК 
України.

Суддя Г.І. Рішко

Распутін Дмитро Володимирович, останнє місце проживання 
чи мешкання: м. Кам’янське, пр. Металургів, буд. 84 А, кв. 31, 
викликається у відкрите судове засідання як відповідач на 10.00 
годину 25.09.2017 року в цивільній справі за позовом Распуті-
ної Альони Володимирівни до Распутіна Дмитра Володимирови-
ча про визнання особи такою, що втратила право користування 
житловою площею.

Відкрите судове засідання у цивільній справі відбудеться під 
головуванням судді Багбая Є.Д. у приміщенні Дніпровського ра-
йонного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської облас-
ті за адресою: м. Кам’янське, вул. Тритузна, 166, 2 поверх, ка-
бінет № 5.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголо-
шення в пресі відповідач Распутін Дмитро Володимирович вва-
жається повідомленим про час і місце розгляду справи.

У разі неявки відповідача, справу буде розглянуто за його від-
сутністю.

Оголошення
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА   
«БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА»

на електронному торговельному майданчику  
ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН»

Номер лота: Q80663b18460
Q80663b18461

Коротка  
назва лота/
номер  
кредитного 
договору:

Право вимоги за кредитним договором  
№ 205/08-А
Право вимоги за кредитним договором  
№ 197/07-А

Місце  
проведення 
аукціону:

www.prozorro.sale

Дата  
проведення 
аукціону:

Перші  відкриті торги (аукціон) – 03.10.2017 
Другі  відкриті торги (аукціон) – 18.10.2017
Треті  відкриті торги (аукціон) – 01.11.2017
Четверті  відкриті   торги (аукціон) – 
15.11.2017
П’яті відкриті торги (аукціон) – 29.11.2017
Шості відкриті торги (аукціон) – 13.12.2017 
Сьомі відкриті торги (аукціон) – 27.12.2017 
Восьмі відкриті торги (аукціон) – 12.01.2018 

Час  
проведення 
аукціону:

Точний час початку проведення відкри-
тих торгів (аукціону) по кожному лоту вка-
зується на веб-сайтах організаторів торгів 
(http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale)

Детальна  
інформація 
по лоту 
(параметри, 
забезпечен-
ня, початко-
ва ціна, 
правила 
участі  
в аукціоні):

Посилання на оголошення про проведення 
аукціону, розміщене на веб-сайті Фонду
http://torgi.fg.gov.ua/147018
http://torgi.fg.gov.ua/147020

Оголошення
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА»
на електронному торговельному майданчику Товарна біржа 

«УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА»

Номер  
лота: 

Q80363b18431
Q80363b18432

Коротка  
назва лота/
номер  
кредитного 
договору:

Транспортні засоби та додаткові активи

Місце  
проведення 
аукціону:

www.prozorro.sale

Дата  
проведення  
аукціону:

Перші  відкриті торги (аукціон) – 03.10.2017 
Другі  відкриті торги (аукціон) – 18.10.2017
Треті  відкриті торги (аукціон) – 01.11.2017
Четверті  відкриті   торги (аукціон) – 
15.11.2017
П’яті відкриті торги (аукціон) – 29.11.2017
Шості відкриті торги (аукціон) – 13.12.2017 
Сьомі відкриті торги (аукціон) – 27.12.2017 
Восьмі відкриті торги (аукціон) – 12.01.2018 

Час  
проведення 
аукціону:

Точний час початку проведення відкритих 
торгів (аукціону) по кожному лоту вказуєть-
ся на веб-сайтах організаторів торгів  
(http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale)

Детальна  
інформація 
по лоту 
(параметри, 
забезпечен-
ня, початко-
ва ціна, 
правила 
участі  
в аукціоні):

Посилання на оголошення про проведення 
аукціону, розміщене на веб-сайті Фонду
http://torgi.fg.gov.ua/146840
http://torgi.fg.gov.ua/146842

Товарна біржа «Українська енергетична біржа» проводить 
спеціалізований аукціон № 35(208)-1 з продажу скрапленого 

газу для потреб населення. 
Аукціон відбудеться 27 вересня 2017 року об 11.00 год. за 

адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55.
АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ СПБТ 
(ДСТУ 4047-2001) загальним обсягом 1 848,000 т, ресурс жов-
тня 2017 р. Виробництво Тимофіївської УПВВ філії ГПУ «Полтава-
газвидобування»: Позиція № 1: 63 лоти, обсяг 1 лоту – 21 т, заг.
обсяг – 1323 т, транспортування автотранспортом. Виробництво 
Юліївського ЦВНГК ГПУ «Шебелинкагазвидобування»: Позиція 
№ 2: 15 лотів, обсяг 1 лоту – 35 т, заг.обсяг – 525 т, транспорту-
вання залізницею. Стартова ціна за 1 тонну – 7 531,61 грн у т.ч. 
ПДВ. За результатами аукціону переможці і продавець уклада-
ють двосторонні договори купівлі-продажу. Постачання скрапле-
ного газу здійснюється у жовтні 2017 року на умовах ЕXW фран-
ко-завод. Покупець самостійно забезпечує та оплачує послуги по 
наливу та транспортуванню скрапленого газу. Покупці для учас-
ті в аукціоні сплачують гарантійний внесок в розмірі 5% вартос-
ті заявленого обсягу закупівлі на один з рахунків біржі, подають 
на біржу: 1) заявку на участь в аукціоні; 2) завірену банком ко-
пію платіжного доручення, що підтверджує сплату гарантійного 
внеску; 3) документ, що посвідчує уповноважену особу покупця 
та його повноваження. Прийом документів проводиться за адре-
сою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44 А, оф. 8, та закінчується 26 верес-
ня 2017 року о 18.00 год. Рахунки біржі: 1) № 26006500211904 в 
ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819; 
2) № 26001010105760 в ПАТ «Вернум Банк», МФО 380689, код 
ЄДРПОУ 37027819. Для участі в аукціоні покупці повинні укласти 
з біржею договори про надання послуг та надати відповідні до-
кументи, згідно з Регламентом організації та проведення спеціа-
лізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб на-
селення. Додаткову інформацію можна отримати за місцезнахо-
дженням ТБ «Українська енергетична біржа»: м. Київ, вул. Хре-
щатик, 44А, оф. 8, тел. +38 (044) 591-11-77, 234-79-90, e-mail: 
auction@ueex.com.ua, та на сайті: www.ueex.com.ua. Режим робо-
ти біржі: з 09.00 до 18.00 год., крім святкових та вихідних днів.

Соснівський районний суд м. Черкаси викли-

кає в судове засідання як обвинуваченого Лих-

манюка Олександра Миколайовича, 09.02.1982 

р.н., уродженця м. Умань Черкаської області, 

українця, громадянина України, зареєстрова-

ного за адресою: Черкаська область, м. Умань,  

вул. Котляревського, буд. 23, кв. 69, фактично 

проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Нижньо-

курганська, буд. 25, кв. 38.

Судове засідання відбудеться 27 вересня 

2017 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні суду за 

адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 236.

Суддя І. О. Мельник

Корольовський районний суд м. Житомира 

викликає Станкова Андрія Вікторовича та Вовк 

Жанну Миколаївну як обвинувачених у кримі-

нальному провадженні № 296/6494/17 по обви-

нуваченню у вчиненні кримінального правопо-

рушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК Укра-

їни, під головуванням судді Покатілова О.Б. у 

підготовче судове засідання, що відбудеться 5 

жовтня 2017 р. о 09 год. 30 хв. у приміщенні Ко-

рольовського районного суду м. Житомира за 

адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал 

№ 9 (каб. 300). Явка обвинувачених у судове за-

сідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житоми-

ра викликає Мельника Ігоря Васильовича, 1972 

р.н., як обвинуваченого у кримінальному про-

вадженні № 296/6759/117 по обвинуваченню у 

вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 1 

ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуван-

ням судді Аксьонова В.Є. в підготовче судове за-

сідання, що відбудеться 2 жовтня 2017 р. о 10 

год. 30 хв. у приміщенні Корольовського район-

ного суду м. Житомира за адресою: м. Жито-

мир, майдан Соборний, 1, зал 2-К (106).

Явка обвинуваченого в судове засідання 

обов’язкова!

Хотинський районний суд Чернівецької  
області викликає в судове засідання, яке відбу-
деться 21 вересня 2017 року об 11 годині 00 хви-
лин у приміщенні суду за адресою: вул. Неза-
лежності, 25А, м. Хотин Чернівецької облас-
ті, Доскалюк Ірину Валентинівну (останнє відо-
ме місце проживання за адресою: вул. Щорса, 
20, с. Грозинці Хотинського району Чернівець-
кої області) як відповідачку по цивільній спра-
ві № 724/1002/17, провадження №2/724/602/17 
за позовом Доскалюка Юрія Олександровича 
до Доскалюк Ірини Валентинівни про розірван-
ня шлюбу.

В разі неявки відповідачки в судове засідання 
справа буде розглядатись в її відсутність.

Суддя О.Г. Єфтеньєв

Свідоцтво про право власності на нерухоме 

майно від 14.09.2000 р., № 7846, а саме: квар-

тира, яка знаходиться за адресою: м. Донецьк, 

вул. Червонофлотська (Краснофлотська),  

буд. 88-а, кв. 9, номер бланку 2000-06191, ви-

дане Представництвом фонду державного май-

на України в м. Донецьку, керівником представ-

ництва М.П. Рассоха, свідоцтво видане згідно з 

розпорядженням від 14.09.2000 р., №7846 на 

ім’я Федченко Ольги Олександрівни, вважати 

недійсним у зв’язку з втратою.
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оголошення

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

Бориспільський міськрайонний суд Київської обл. (адре-
са суду: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський 
шлях, 72) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться:

28.09.2017 о 08:30 до Ткаченко Наталя Петрівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 08335, Київська обл., Бориспіль-
ський р-н, с. Іванків, вул. Центральна, буд. 5, кв. 6) справа  
№ 359/4113/17, суддя Борець Є. О.

26.09.2017 об 11:00 до Діденко Ірина Віталіївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 08322, Київська обл., Борис-
пільський р-н, с. Проліски, вул. Павлика Морозова, буд. 11,  
кв. 77) справа № 359/4116/17, суддя Борець Є. О.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Богуславський районний суд Київської обл (адреса суду: 
09700, Київська обл., м. Богуслав, вул. Франка, 29-а) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

18.10.2017 о 10:00 до Криштак Інна Василівна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 09700, Київська обл., м. Богуслав, вул. 
Берегова, буд. 1) справа № 358/939/17, суддя Корбут В. М.

20.10.2017 о 10:00 до Півторацька Любов Миколаївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 09741, Київська обл., Бо-
гуславський р-н, с.Біївці, вул. Миколаївська, буд. 58) справа 
№ 358/940/17, суддя Корбут В. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

В провадженні Ренійського районного су-
ду Одеської області знаходиться цивільна справа  
№ 510/1376/16-ц за позовом Ліннік Ірини 
Вадим’янівни до Лінніка Володимира Сергійовича 
про стягнення аліментів.

Судове засідання по справі призначено на 
03.10.2017 р. о 08 годині 00 хвилин у Ренійсько-
му районному суді за адресою: Одеська область, 
м. Рені, вул. Соборна, 122, суддя Дудник В. І., тел. 
(04840)42129.

Суд викликає відповідача Лінніка Володимира 
Сергійовича, остання відома адреса: Кіровоградська 
область, м. Кропивницький, вул. Академіка Тамма, 
2/68.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відпові-
дача Лінніка Володимира Сергійовича, справа буде 
розглянута без його участі.

Старокостянтинівський районний суд (адреса суду: 31100, 
Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, вул. Миру, 9) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

17.10.2017 о 10:00 до Савіцький Микола Валентинович 
(останнє відоме місце реєстрації: 31104, Хмельницька обл., 
м. Старокостянтинів, вул. Чайковського, буд. 2, кв. 25) спра-
ва № 683/1971/17, суддя Цішковський В. А.

17.10.2017 о 10:30 до Кравець Лідія Леонідівна (останнє 
відоме місце реєстрації: 31175, Хмельницька обл.,  Старокос-
тянтинівський р-н, сел. Баглаї) справа № 683/1969/17, суддя 
Цішковський В. А.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України. З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Пирятинський районний суд Полтавської облас-
ті викликає Тхор Марію Олексіївну (останнє відоме 
місце проживання: вул. Авіамістечко, б. 2, кв. 1, с. Ве-
лика Круча, Пирятинський р-н, Полтавська обл.) як 
відповідачку за позовом Ярмака Олександра Івано-
вича до Тхор Марії Олексіївни про визнання осіб та-
кими, що втратили право користування жилим при-
міщенням та зняття їх з реєстрації на 11 год. 00 хв. 
09.10.2017 року за адресою: м. Пирятин, вул. Собор-
на, 41, Полтавська область.

У разі неявки в судове засідання відповідачки Тхор 
Марії Олексіївни, справа буде розглянута в її відсут-
ність. Відповідачка зобов’язана повідомити суд про 
причини неявки в судове засідання.

Суддя Н. В. Нагорна

В Окружний адміністративний суд міста Киє-
ва (01051, м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8, корпус 
1) викликається відповідач — Уповноважена особа 
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здій-
снення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ «Приват-
Банк» Соловйова Наталія Анатоліївна, для учас-
ті у судовому засіданні в адміністративній спра-
ві №826/7619/17 за позовом Компанії CARNTON 
COMMERCIAL LTD про визнання протиправними та 
скасування рішень. Розгляд справи №826/7619/17 
призначений на 02.10.2017 р. о 14 год. 30 хв. Справа 
буде розглядатись під головуванням судді Климен-
чук Н. М. за адресою: м. Київ, вул. Петра Болбоча-
на, 8, корпус 1, зал судового засідання №10. В ра-
зі неявки Уповноваженої особи Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової ад-
міністрації у ПАТ КБ «ПриватБанк» Соловйової Ната-
лії Анатоліївни справа буде розглядатися в її відсут-
ність.

Красногвардійський районний суд м. Дніпропе-
тровська (адреса суду: 49006, Дніпропетровська 
обл., м. Дніпропетровськ, пр-т Пушкіна, 77-б) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться:

02.10.2017 о 08:20 до Плавков Артем Олегович 
(останнє відоме місце реєстрації: 49033, Дніпропе-
тровська обл., м. Дніпро, вул. Автобуду, буд. 7, кв. 1) 
справа № 204/4807/17, суддя Черкез Д. Л.

02.10.2017 о 08:30 до Нестеренко Станіслав Іго-
рович (останнє відоме місце реєстрації: 49033, Дні-
пропетровська обл., м. Дніпро, вул. Автобуду, буд. 8,  
кв. 91) справа № 204/4821/17, суддя Черкез Д. Л.

02.10.2017 о 08:10 до Поляков Микола Васильо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 49000, Дніпро-
петровська обл., м. Дніпро, вул. Свердлова, буд. 56) 
справа № 204/4817/17, суддя Черкез Д. Л.

02.10.2017 о 08:40 до Шелестов Віталій Геннадійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 49000, Дніпро-
петровська обл., м. Дніпро, вул. Володимира Анто-
новича (Свердлова), буд. 56) справа № 204/4823/17, 
суддя Черкез Д. Л.

02.10.2017 о 08:00 до Стефуняк Олена Анатоліїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 49000, Дніпро-
петровська обл., м. Дніпро, вул. Татарська, буд. 69) 
справа № 204/3848/17, суддя Черкез Д. Л.

У разі неявки відповідача у призначений час або 
неповідомлення про причини неявки справа буде 
розглянута за його  відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

Куп’янський міськрайонний суд Харківської області викликає Козир-Ель Хаж 
Мусса Тоні, зареєстроване місце проживання (перебування), місцезнаходжен-
ня якого невідоме, як відповідача по цивільній справі за позовом Козир-Ель Хаж 
Мусса Вікторії Сергіївни до Козир-Ель Хаж Мусса Тоні про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 29 вересня 2017 року о 09.30 год. у приміщенні 
суду за адресою: Харківська обл., м. Куп’янськ, вул. 1 Травня, 27-а.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки до суду на вищезазначений день і 
час без поважної причини, справа буде розглянута у відсутність відповідача за 
наявними в матеріалах справи документами. Про причини неявки відповідач 
зобов’язаний повідомити суд.

Суддя Шиховцова А. О.

Овруцький районний суд Житомирської області викликає Ядігарова 
Асіфа Аріф огли, 06.07.1982 р.н., як відповідача по справі за позовом 
Кончаківської Наталії Василівни до Ядігарова Асіфа Аріф огли про розі-
рвання шлюбу в судове засідання, яке відбудеться 27 вересня 2017 ро-
ку о 12 годині 30 хвилин у приміщенні Овруцького районного суду Жи-
томирської області за адресою: Житомирська область, м. Овруч, вул. 
Гетьмана Виговського, 5, зал судового засідання №2. Суддя Кулініч Я. В.

У разі неявки відповідача та неповідомлення про причини неявки, су-
дове засідання буде проведено у його відсутність на підставі наявних у 
справі доказів.

Дзержинський міський суд До-
нецької області викликає КАЛИНУ 
Сергія Анатолійовича по криміналь-
ному провадженню № 591/3415/17 
як обвинуваченого у вчиненні зло-
чину за ч. 1 ст. 258-3 КК України в 
судове засідання, яке відбудеться 
25.09.2017 року о 09.00 годині. Явка 
обвинуваченого обов’язкова.

Суддя Качаленко Є. В.

Втрачений 

кваліфікаційний сертифікат 

на ім’я Ничай Тетяни Богданівни, 

серія АР № 005369, 

вважати недійсним.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85104, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. 
Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу за по-
зовом Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Фінансова компанія «Довіра та гарантія» до Аку-
лова Костянтина Миколайовича про звернення стяг-
нення на предмет іпотеки. Відповідач у справі Акулов 
Костянтин Миколайович, 22.05.1977 р.н., останнє ві-
доме місце реєстрації: м. Донецьк, вул. Цусимська, 
27, кв. 2, викликається до суду на 25 вересня 2017 
року о 16 годині 00 хвилин, каб. № 14, для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідачеві пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбут-
тя відповідач повинен повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа буде розглянута за його від-
сутності.

Суддя О. В. Бєлостоцька

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, №157) розглядає цивільну справу за позовом 
Духова Андрія Івановича, від імені та в інтересах яко-
го діє Корсунський Володимир Володимирович до Жу-
равльова Геннадія Миколайовича про визнання догово-
ру найму транспортного засобу дійсним та визнання пра-
ва власності на автомобіль. Відповідач у цивільній спра-
ві №233/3357/17 Журавльов Геннадій Миколайович, 
14.07.1960 р.н., останнє відоме місце реєстрації: Доне-
цька область, м. Макіївка, вул. Леніна, буд. 84/16, кв. 15, 
викликається в судове засідання на 10.00 год. 25 верес-
ня 2017 р. Розгляд відбудеться в приміщенні Костянти-
нівського міськрайонного суду Донецької області (корп. 
№2, каб. №16).

У випадку неприбуття в судове засідання, відповідач 
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Т. О. Мартишева

В провадженні Красноармійського міськрайонного 
суду Донецької області (85302, м. Покровськ, вул. Євро-
пейська, 20) знаходиться кримінальне провадження від-
носно обвинуваченого Вельбоєнка Андрія Михайловича 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Ухвалою Красноармійського міськрайонного суду 
Донецької області від 6 березня 2017 року криміналь-
не провадження за обвинуваченням Вельбоєнка Андрія 
Михайловича у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України здійснюєть-
ся за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального 
судового провадження.

Обвинувачений Вельбоєнко A. M., останнє відоме міс-
це проживання: Донецька область, м. Донецьк, вулиця 
Незалежності, буд. 15, кв. 62, викликається 25 вересня 
2017 р. о 08 годині 45 хвилин до суду, каб. № 12, для 
участі в підготовчому судовому засіданні.

Суддя І. І. Карабан

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу за позовом Післегіна Валерія Віталі-
йовича до Післегіної Марини Василівни, Довгоспиного 
Руслана Васильовича про визнання осіб такими, що втра-
тили право користування жилим приміщенням.

Відповідачка Післегіна Марина Василівна, останнє відо-
ме місце реєстрації: м. Слов’янськ Донецької області, вул. 
Серова, буд. 74, викликається 25 вересня 2017 року о 09 
год. 20 хв. до суду, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач Довгоспиний Руслан Васильович, останнє 
відоме місце реєстрації: м. Слов’янськ Донецької області, 
вул. Серова, буд. 74, викликається 25 вересня 2017 року о 
09 год. 20 хв. до суду, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі 
повинні повідомити суд про причини неявки, інакше спра-
ва буде розглянута в їхню відсутність.

Суддя Кузнецов Р. В.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 
2) розглядає цивільну справу про стягнення надміру 
виплачених коштів за призначеною державною до-
помогою за позовом Управління праці та соціального 
захисту населення адміністрації Основ’янського ра-
йону Харківської міської ради до Хвостіка Вячесла-
ва Володимировича.

Відповідач Хвостік Вячеслав Володимирович, 
останнє місце реєстрації та проживання: м. Харків, 
вул. Москалівська, буд. 7, кв. 97, викликається 25 ве-
ресня 2017 року о 09 год. 10 хв. до суду, для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідач повинен повідомити суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Кузнецов Р. В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу № 219/6882/17; 2/219/3471/2017 
за позовною заявою Публічного акціонерного товари-
ства «Державний ощадний банк України» в особі філії – 
Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Рижен-
ко Наталії Єгорівни про стягнення заборгованості.

Відповідачка по справі Риженко Наталія Єгорівна 
(останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: Доне-
цька область, м. Єнакієве, вул. Тіунова, 107/1) виклика-
ється 25 вересня 2017 року на 10 годину 00 хвилин до 
Артемівського міськрайонного суду Донецької області 
за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 201, для участі 
в розгляді справи по суті. Відповідачці пропонується на-
дати свої заперечення щодо позову та докази. У випад-
ку неприбуття відповідачка повинна повідомити суд про 
причину неявки, інакше справа буде розглянута за її від-
сутності.

Суддя Брежнев О. А.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташо-
ваний за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) роз-
глядає кримінальне провадження за обвинуваченням Свин-
цицького Сергія Вікторовича, 21.02.1985 року народження, 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни. Обвинувачений Свинцицький С.В., 21.02.1985 року наро-
дження (проживав без реєстрації за адресою: Житомирська 
обл., Володарськ-Волинський район, смт Нова Борова, вул. 
Шевченка, 13-А), викликається на 25.09.2017 року о 09.00 
год. до суду, каб. № 10, для участі в розгляді справи по суті, 
головуючий суддя Челюбєєв Є. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може 
здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), 
який переховується від органів слідства та суду з метою ухи-
лення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове 
провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжна-
родний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження, обвинувачений вважається належним чином озна-
йомленим з її змістом.

4 вересня 2017 року колегією суддів Добропільського 
міськрайонного суду Донецької області в складі голову-
ючого судді Тимофєєвої Г. Л., суддів Корнєєвої В. В., Хо-
менка Д. Є., постановлено ухвалу про здійснення спеці-
ального судового провадження у кримінальному прова-
дженні № 42016050000000857 від 23.08.2016 року від-
носно Гільванової Нурії Загірівни, обвинуваченої у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачена Гільванова Нурія 
Загірівна, 28 березня 1982 року народження, яка меш-
кає за останньою відомою адресою: Донецька область,  
м. Харцизьк, вул. Зарічна, буд. 252, кв. 29, виклика-
ється на 25 вересня 2017 року о 14 год. 00 хв. до До-
бропільського міськрайонного суду Донецької облас-
ті, кабінет №7, для участі у підготовчому судовому за-
сіданні (in absentia) по кримінальному провадженню.  
Головуючий суддя Тимофєєва Г. Л., судді Корнєєва В. В.,  
Хоменко Д. Є.

Повістка про виклик обвинуваченої при здійсненні судового засідання  
в порядку спеціального судового провадження

Обвинувачена Захарова Ксенія Олексіївна, 25.04.1979 року народження, зареєстро-
вана за адресою: Луганська область, Станично-Луганський район, смт Петропавлівка, 
пров. Сєвєрний, 12, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається у 
підготовче судове засідання в порядку спеціального судового провадження, яке відбу-
деться 26 вересня 2017 р. о 13 годині 00 хвилин у приміщенні Біловодського районного 
суду Луганської області за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 
30, для участі у підготовчому судовому засіданні як обвинувачена.

Повістка про виклик обвинуваченої направлена їй за адресою останнього місця про-
живання, а саме: вул. Республіканська, 21/3, м. Щастя, Новоайдарський район, Луган-
ська область.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 КПК Украї-
ни. Наслідки неприбуття обвинуваченої передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Є. О. Соболєв

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового проваджен-
ня викликає як обвинуваченого Жигуліна Олександра Володимировича, 19.08.1976 ро-
ку народження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
пр. Гвардійський, 16-А/6, за матеріалами кримінального провадження № 425/1658/17, 
1-кп/425/292/17 на підставі обвинувального акта відносно Жигуліна О. В. за ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Жигуліну О.В. необхідно прибути до підготовчого судового засідан-
ня, яке відбудеться 26 вересня 2017 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Рубіжанського 
міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі, обвинувачений вважається повідомленим 
про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде роз-
глянуто за його відсутності.

Суддя Я. М. Синянська

Апеляційний суд м. Києва викликає відповідача Сабослай Ільдію Арпадівну 
(останнє відоме місце проживання: Закарпатська область, м. Берегове, вул. Му-
жайська, 54, кв. 48), у судове засідання, що відбудеться 19 жовтня 2017 року об 11 
год. 45 хв. у справі за апеляційною скаргою представника позивача Іванкова Во-
лодимира Миколайовича — Бойко Олени Олександрівни на рішення Дарницько-
го районного суду м. Києва від 5 липня 2017 року по цивільній справі за позовом 
Іванкова Володимира Миколайовича до Товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «Новий погляд країни», Сабослай Ільдії Арпадівни, треті особи: Товариство з 
обмеженою відповідальністю «Елайд Стандарт Лімітед», Товариство з обмеже-
ною відповідальністю «Інтернет Інвест», про захист честі, гідності та ділової репу-
тації, відшкодування моральної шкоди.

В разі неявки справа буде розглянута у вашу відсутність. Адреса суду: м. Київ, 
вул. Солом’янська, 2-А.

Суддя О. В. Борисова
На розгляді Кремінського районного суду Луганської області (головуючий суддя Ко-

вальов В. М., судді Акулов Є. М., Безкровний І. Г.) знаходиться кримінальне проваджен-
ня №1-кп/414/227/2017 (ЄУН 420/120/17) за обвинуваченням Долотіна Віктора Олек-
сійовича, 14.03.1975 р.н.. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здійснювалося спеціальне досудове розслідування.

Обвинувачений Долотін Віктор Олексійович викликається Кремінським районним 
судом Луганської області у підготовче судове засідання у зазначеному кримінальному 
провадженні, яке відбудеться 26 вересня 2017 року о 09 год. 00 хв. у залі судових засі-
дань Кремінського районного суду Луганської області за адресою: пл. Красна, 5, м. Кре-
мінна Луганської області.

Після опублікування оголошення, обвинувачений вважається повідомленим про да-
ту, час та місце розгляду справи належним чином. У разі неявки обвинуваченого кримі-
нальне провадження буде розглядатися за його відсутності в порядку спеціального су-
дового провадження.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового проваджен-
ня викликає як обвинуваченого Пащенка Юрія Олексійовича, 21.05.1961 року наро-
дження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Первомайськ, кв-л 60 ро-
ків СРСР, буд. 9, кв. 52, за матеріалами кримінального провадження № 425/1486/17, 
1-кп/425/266/17 на підставі обвинувального акта відносно Пащенка Ю.О. за ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Пащенку Ю.О. необхідно прибути до підготовчого судового засідан-
ня, яке відбудеться 26 вересня 2017 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні Рубіжанського 
міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі, обвинувачений вважається повідомленим 
про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде роз-
глянуто за його відсутності.

Суддя Я. М. Синянська

Кагарлицький районний суд Київської області викликає відповіда-
ча гр. Лук’янова Павла Сергійовича, 25.02.1992 р.н., по цивільній спра-
ві № 368/1156/17 за позовом Окуновича Миколи Миколайовича до 
Лук’янова Павла Сергійовича про усунення перешкод у користуван-
ні майном, визнання особи такою, що втратила право на житло, для 
розгляду справи по суті. Останнє відоме місце проживання відповідача 
Лук’янова Павла Сергійовича: Київська область, м. Кагарлик, вул. Пер-
шого Травня, 13. Фактичне місце проживання невідоме.

Судове засідання відбудеться 27 вересня 2017 року об 11 год. 00 
хв. у приміщенні Кагарлицького районного суду Київської області за 
адресою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Володимира Великого, 3,  
головуючий по справі суддя Шевченко І. І.

В разі неявки відповідача гр. Лук’янова П. С. у судове засідання, спра-
ва буде розглянута у його відсутність.
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Селидівський міський суд Донецької області пові-
домляє, що на підставі ухвали Селидівського місько-
го суду Донецької області від 09.06.2017 року по кри-
мінальному провадженню № 42015050000000569 
відносно Гнатуша Дениса Юрійовича, який обвину-
вачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України, постановлено здійснювати спе-
ціальне судове провадження.

Ухвалою Селидівського міського суду Донецької 
області від 09.06.2017 року по кримінальному про-
вадженню № 42015050000000569 відносно Гнату-
ша Дениса Юрійовича, який обвинувачується у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, призначено підготовче судове засідання на 
25.09.2017 р. о 09 годині 00 хвилин.

Селидівський міський суд Донецької області здій-
снює виклик до суду, який розташовано за адресою: 
м. Селидове, вул. Пушкіна, 4 (тел.: 06237-7-22-24), 
Гнатуша Дениса Юрійовича, останнє відоме місце 
проживання якого: м. Донецьк, вул. Пашенної, б. 3, 
який обвинувачується у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, для участі у підго-
товчому судовому засіданні по кримінальному про-
вадженню № 42015050000000569, яке відбудеться 
25.09.2017 р. о 09 годині 00 хвилин.

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації обвинувачений вважа-
ється належним чином ознайомленим з її змістом.

У разі неприбуття Гнатуша Д. Ю. до суду за викли-
ком без поважних причин, на нього може бути на-
кладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 роз-
міру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мі-
німальної заробітної плати, або застосовано привід, 
або здійснено спеціальне судове провадження.

Суд роз’яснює, що поважними причинами, че-
рез які особа може не з’явитися на виклик згідно  зі 
ст. 138 КПК України, є: 1) затримання, тримання під 
вартою або відбування покарання; 2) обмеження 
свободи пересування внаслідок дії закону або судо-
вого рішення; 3) обставини непереборної сили (епі-
демії, військові події, стихійні лиха або інші подібні 
обставини); 4) відсутність особи у місці проживання 
протягом тривалого часу внаслідок відрядження, по-
дорожі тощо; 5) тяжка хвороба або перебування в за-
кладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або ва-
гітністю за умови неможливості тимчасово залишити 
цей заклад; 6) смерть близьких родичів, членів сім’ї 
чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому 
життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про ви-
клик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможлив-
люють з’явлення особи на виклик.

Гнатуші Д. Ю. обов’язково необхідно заздалегідь 
повідомити про неможливість з’явитись до суду.

Суддя В. І. Капітонов

Дергачівський районний суд повідомляє, що 
29.09.2017 року о 09.00 у приміщенні Дергачівсько-
го районного суду Харківської області за адресою: 
Харківська область, Дергачівський район, м. Дерга-
чі, вул. 1-го Травня, 63, буде розглядатись цивільна 
справа за позовом Алієвої Діани Османівни до Гала-
джяна Азара Тіграновича про розірвання шлюбу. 

 Явка відповідача Галаджяна Азара Тіграновича є 
обов’язковою. У випадку неявки до суду в зазначе-
ний день і час без поважних причин або неповідо-
млення про причини неявки, справу буде розглянуто 
без відповідача на підставі наданих по справі доказів 
з постановленням рішення.

Суддя Л. К. Калмикова

Глобинський районний суд Полтавської обл. (адреса су-
ду: 39000, Полтавська обл., м. Глобине, вул. Леніна, 149) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеть-
ся  02.10.2017 о 16:40 до Карлюга Віталій Вікторович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 39000, Полтавська обл., Глобин-
ський р-н, с. Старий Хутір, вул. Шевченка, буд. 1) справа  
№ 527/1326/17, суддя Олефір А. О.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Маловисківський районний суд Кіровоградської обл. 
(адреса суду: 26200, Кіровоградська обл., м. Мала Виска, 
вул. Леніна, 53) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засі-
дання яке відбудеться:

02.10.2017 о 09:45 до Сипливий Олександр Вікторо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 26200, Кіровоград-
ська обл., м. Мала Виска, вул. Суворова, буд. 62) справа  
№ 392/729/17, суддя Кавун Т. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Деснянський районний суд міста Києва (адреса суду: 
02225, м. Київ, пр-т Маяковського, 5-в) викликає відповідача 
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності у судове засідання, яке відбудеться 01.02.2018 о 09:45 
до Осипенко Ярослава Ігорівна (останнє відоме місце реє-
страції: 01001, м. Київ, вул. Каштанова, буд. 4, кв. 6) справа 
№ 754/3661/17, суддя Грегуль О. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Василівський районний суд Запорізької обл. (адреса су-
ду: 71600, Запорізька обл., м. Василівка, вул. Радянська, 
2) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться  02.10.2017 о 09:40 до Цой Вікторія Петрівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 71660, Запорізька обл., Васи-
лівський р-н, с. Орлянське, вул. Леніна, буд. 285) справа  
№ 311/2036/17, суддя Сидоренко Ю. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Новомиргородський районний суд Кіровоградської обл. 
(адреса суду: 26000, Кіровоградська обл., м. Новомиргород, 
вул. Леніна, 157) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засі-
дання, яке відбудеться 13.10.2017 о 10:00 до Великохать-
ко Раїса Олексіївна (останнє відоме місце реєстрації: 26032, 
Кіровоградська обл., Новомиргородський р-н, с. Кам’янка, 
вул. Карла Маркса, буд. 89) справа № 395/820/17, суддя 
Орендовський В. А.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.   З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Криворізький районний суд Дніпропетровської обл. 
(адреса суду: 50002, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
пр. Миру, 5 а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засі-
дання, яке відбудеться 03.10.2017 о 13:45 до Солтис Арсен 
Степанович (останнє відоме місце реєстрації: 53041, Дніпро-
петровська обл., Криворізький р-н, с.Зелене Поле, вул. Мо-
лодіжна, буд. 8) справа № 177/478/17, суддя Коваль Н. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Красноокнянський районний суд Одеської обл. (адреса 
суду: 67900, Одеська обл., смт Красні Окни, вул. Шевченка, 
4) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке від-
будеться 11.10.2017 о 14:00 до Камуняр Валерій Вікторо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 67900, Одеська обл., 
смт Окни, вул. Ювілейна, буд. 5, кв. 1) справа № 506/463/17,  
суддя Криворучко П. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Тульчинський районний суд Вінницької обл. (адреса суду: 
23600, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Перемоги, 16) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться   
26.09.2017 о 13:00 до Казьмін Юрій Володимирович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 23643, Вінницька обл., Тульчин-
ський р-н, с. Суворовське, вул. Набережна, буд. 17) справа  
№ 148/1127/17, суддя Ковганич С. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.   З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Приазовський районний суд Запорізької області викли-
кає відповідачку Шевченко Вікторію Анатоліївну (місце про-
живання: Донецька область, Новоазовський район, с. Сахан-
ка, вул. Жовтнева, буд. 2-а) у судове засідання по цивіль-
ній справі №325/593/17 за позовом ПАТ «ММК ім. Ілліча» 
до Шевченко В.А. про розірвання договору оренди, яке при-
значене на 11.10.2017 року о 09.00 годині в приміщенні су-
ду (вул. Пушкіна, 5, смт Приазовське Приазовського райо-
ну Запорізької області). З опублікуванням оголошення про 
виклик відповідачка вважається повідомленою про розгляд 
справи. В разі неявки відповідачки до суду, неповідомлення 
нею про зміну місця проживання (перебування) або причи-
ни неявки, застосовуються наслідки, передбачені статтями 
77, 169 ЦПК України.

Суддя Пантилус О. П.

Мукачівський міськрайонний суд викликає Чер-
ненка Дмитра Костянтиновича, 13 квітня 1977 року 
народження, в судове засідання, яке призначено на 
29 вересня 2017 року об 11.00 год. у приміщенні Му-
качівського міськрайонного суду за адресою: м. Му-
качево, вул. К.Бєляєва, 8/12, як відповідача у цивіль-
ній справі за позовом Представника позивача Соски-
да С.Ю. – Черненко О.В. до Черненка Д.К. про стяг-
нення аліментів та позбавлення батьківських прав.

Суддя В. М. Слюсарчук

Обухівський районний суд Київської області по ци-
вільній справі 2-1241/17 за позовом Горячевої Мари-
ни Павлівни викликає як відповідача Горячева Сер-
гія Володимировича на 20 жовтня 2017 року о 13 го-
дині 30 хвилин.

Судове засідання відбудеться під головуванням 
судді Потабенко Л. В. у приміщенні Обухівського ра-
йонного суду Київської області за адресою: Київська 
обл., м. Обухів, вул. Київська, б. 20.

В разі неявки відповідача в судове засідання спра-
ва буде розглянута у його відсутність на підставі на-
явних у ній доказів.

Офіційне повідомлення ПАТ «Укртелеком»
З 01 жовтня 2017 року ПАТ «Укртелеком» змінює 

розмір щомісячної плати у тарифних планах «До-
машній Базовий», «Домашній Мінімальний», «Спіль-
ний Базовий», «Домашній Безлімітний» та «До-
вгі Розмови» на послуги фіксованого телефонно-
го зв’язку для абонентів (фізичних осіб) телефон-
ної мережі. 

Додатково повідомляємо, що абонент має змогу 
безкоштовно змінити тарифний план на будь-який 
інший, доступний за адресою встановлення його те-
лефону, зателефонувавши за телефонами контакт-
центру або безпосередньо звернувшись до будь-
якого центру обслуговування абонентів ПАТ «Укрте-
леком».

Детальну інформацію про умови всіх тарифних 
планів ПАТ «Укртелеком» розміщено на веб-сайті 
www.ukrtelecom.ua у розділі «Телефонний зв’язок», 
а також у всіх центрах обслуговування абонентів.

Отримати будь-яку додаткову інформацію можна 
також і за телефонами контакт-центру 0 800 506 800 
(дзвінки безкоштовні в межах України з номерів укра-
їнських операторів), 044 246 68 00 (згідно з тарифами 
оператора абонента).

Повістка про виклик
В провадженні Новоайдарського районно-

го суду Луганської області (Луганська область, 
смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38) знаходить-
ся кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за  
№ 22016130000000053 від 22.02.2016 року за обви-
нуваченням Конопльової Світлани Юріївни у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 2 ст. 110 КК України.

Суддя Новоайдарського районного суду Луган-
ської області Мартинюк В. Б. викликає обвинувачену 
Конопльову Світлану Юріївну, 27.11.1964 р.н., яка за-
реєстрована за адресою: Луганська область, м. Щас-
тя, вул. Енергетиків, буд. 18, кв. 63, у підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться 26.09.2017 року о 15 
годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового судово-
го засідання і вживає заходів до забезпечення його 
прибуття до суду. Суд також має право постановити 
ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про 
накладення на нього грошового стягнення в поряд-
ку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України, та 
здійснити спеціальне судове провадження.

Пологівський районний суд Запорізької обл. 
(адреса суду: 70600, Запорізька обл., м. Пологи, вул. 
М. Горького, 28) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованос-
ті у судове засідання, яке відбудеться:

27.09.2017 о 15:00 до Погребняк Оксана Анатоліїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 70605, Запорізь-
ка обл., м. Пологи, вул. Карла Маркса, буд. 176/1) 
справа № 324/1107/17, суддя Каретник Ю. М.

27.09.2017 о 16:00 до Хоменко Роман Вікторович 
(останнє відоме місце реєстрації: 70605, Запорізь-
ка обл., м. Пологи, вул. Постишева, буд. 1б, кв. 30) 
справа № 324/1105/17, суддя Каретник Ю. М.

29.09.2017 о 15:00 до Катрич Ігор Володимирович 
(останнє відоме місце реєстрації: 70605, Запорізь-
ка обл., м. Пологи, вул. Шевченка, буд. 23) справа  
№ 19-09-2017, суддя Каретник Ю. М.

27.09.2017 о 15:30 до Масляк Віктор Ярославо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 70600, Запо-
різька обл., м. Пологи, вул. Ульянова, буд. 48) справа  
№ 324/1111/17, суддя Каретник Ю. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або 
неповідомлення про причини неявки справа буде 
розглянута за його  відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України.   З опублікуван-
ням цього оголошення відповідач по справі вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день 
та місце проведення судового засідання.

Шевченківський районний суд м. Києва (адре-
са суду: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться:

02.10.2017 о 09:30 до Лосенко Віталій Васильович 
(останнє відоме місце реєстрації: 01001, м. Київ, вул. 
Щербакова, буд. 72, кв. 69) справа № 761/4860/17, 
суддя Рибак М. А.

02.10.2017 о 09:45 до Євменчук В’ячеслав Анатолі-
йович (останнє відоме місце реєстрації: 01001, м. Ки-
їв, вул. Змієнко (Василевської), буд. 10, кв. 37) спра-
ва № 761/43945/16-ц, суддя Рибак М. А.

18.10.2017 о 09:20 до Литвиненко Михайло Ми-
колайович (останнє відоме місце реєстрації: 01001, 
м. Київ, вул. Молдавська, буд. 5, кв. 16) справа  
№ 761/10704/17, суддя Піхур О. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або 
неповідомлення про причини неявки справа буде 
розглянута за його  відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
повідомляє, що за адресою: Донецька область, м. Бах-
мут, вул. Миру, 5, каб. 204, 25 вересня 2017 року о 14.30 
годині відбудеться підготовче судове засідання у кримі-
нальному провадженні за обвинуваченням Гнеся Романа 
Анатолійовича, Штепи Олександра Сергійовича, Поляко-
ва Євгена Олександровича, Харитоненка Анатолія Олек-
сандровича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. В підготовче су-
дове засідання викликаються обвинувачені: Гнесь Роман 
Анатолійович (зареєстрований за адресою: Донецька 
обл., м. Бахмут, вул. Коцюбинського, 7, останнє відоме 
фактичне місце проживання: Донецька обл., м. Бахмут, 
вул. Ювілейна, 28/45), Штепа Олександр Сергійович (за-
реєстрований за адресою: Донецька обл., м. Бахмут, вул. 
Загородня, 87, останнє відоме фактичне місце прожи-
вання: Донецька обл., м. Бахмут, вул. Ювілейна, 38/17), 
Поляков Євген Олександрович (зареєстрований та фак-
тично проживає за адресою: Донецька обл., м. Бахмут, 
вул. Ювілейна, 46/44), Харитоненко Анатолій Олексан-
дрович (зареєстрований за адресою: Донецька обл.,  
м. Бахмут, 1-й пров. Пушкіна, 1, останнє відоме фак-
тичне місце проживання: Донецька обл., м. Бахмут, вул. 
Красноармійська, 38/19). У разі неможливості  з’явитись 
до суду, просимо повідомити про причини неможливос-
ті прибуття в судове засідання. Справу розглядає коле-
гія суддів у складі головуючого судді Медінцевої Н. М.,  
членів колегії Лючик О. В., Дубовик Р. Є.

В провадженні судді Костянтинівського міськрайон-
ного суду Донецької області О. В. Стадченко знаходить-
ся кримінальне провадження № 233/2982/17 за обвину-
ваченням Федяніна Максима Сергійовича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК 
України, зареєстрованого за адресою: Донецька область, 
м. Макіївка, мікрорайон Зелений, буд. 12, кв. 175.

Відповідно до ухвали Костянтинівського міськрайон-
ного суду Донецької області від 27 липня 2017 року роз-
гляд кримінального провадження за обвинуваченням 
Федяніна Максима Сергійовича проводиться в порядку 
спеціального судового провадження (in absentia) за від-
сутності обвинуваченого.

Згідно з ухвалою Костянтинівського міськрайонного 
суду Донецької області від 9 серпня 2017 року по кри-
мінальному провадженню відносно Федяніна Максима 
Сергійовича, обвинуваченого у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК Украї-
ни, було проведено підготовче судове засідання та при-
значено кримінальне провадження до судового розгляду 
на 18 серпня 2017 року.

Суд викликає обвинуваченого Федяніна Максима Сер-
гійовича у підготовче судове засідання на 25 вересня 
2017 року о 10 годині 00 хвилин, яке відбудеться в примі-
щенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької 
області за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, 
пр. Ломоносова, 157, корпус 2, каб. № 17.

Лисичанський міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Павлова Анатолія Володими-
ровича, який зареєстрований за адресою: Луганська 
область, м. Перевальськ, вул. Аляб’єва, буд. 4, кв. 8, 
у судове засідання з розгляду цивільної справи за 
позовною заявою Публічного акціонерного товари-
ства «Банк Форум» до Павлова Анатолія Володими-
ровича про стягнення заборгованості за кредитним 
договором, яке відбудеться 25 вересня 2017 року о 
16 годині 20 хвилин у приміщенні суду за адресою: 
м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38, каб. 7. У разі 
неявки в судове засідання, справа буде розглянута 
без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя М. О. Краснокутська

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Воробйова 
Олександра Олександровича як відповідача в судо-
ве засідання по цивільній справі № 426/10107/17 за 
позовом Поволоцької Вікторії Петрівни до Воробйо-
ва Олександра Олександровича про розірвання шлю-
бу, що відбудеться 26 вересня 2017 року о 14.00 год.

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

Суддя В. О. Половинка

Лисичанський міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідачку Єрьоменко Ольгу Олексан-
дрівну, яка зареєстрована за адресою: Луганська об-
ласть, м. Алчевськ, вул. Гмирі, буд. 67, кв. 52, у су-
дове засідання з розгляду цивільної справи за позо-
вною заявою Публічного акціонерного товариства 
«Банк Форум» до Єрьоменко Ольги Олександрівни 
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром, яке відбудеться 25 вересня 2017 року о 16 годи-
ні 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: м. Лиси-
чанськ, вул. Штейгерська, 38, каб. 7. У разі неявки в 
судове засідання, справа буде розглянута без вашої 
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя М. О. Краснокутська

Кремінський районний суд Луганської облас-
ті, розташований за адресою: Луганська область,  
м. Кремінна, вул. Тітова, 5, викликає Назаренко 
Юлію Іванівну та Рябініна Валентина Івановича як 
обвинувачених у судове засідання по кримінально-
му провадженню № 414/1899/15-к, провадження  
№ 1-кп/414/9/2017 стосовно Назаренко Юлії Іванівни 
та Рябініна Валентина Івановича, обвинувачених за  
ч. 2 ст. 110 КК України, що відбудеться 26 вересня 
2017 року о 09 годині 30 хвилин.

Суддя Є. М. Акулов
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 21 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +11  +16 +23  +28 Черкаська  +11  +16  +25  +30
Житомирська +9  +14 +21  +26 Кіровоградська  +11  +16  +27  +32
Чернігівська +10  +15 +23  +28 Полтавська  +11  +16  +26  +31
Сумська +10  +15 +23  +28 Дніпропетровська  +11  +16  +27  +32
Закарпатська +8  +13 +13  +18 Одеська  +13  +18  +25  +30
Рівненська +8  +13 +13  +18 Миколаївська  +13  +18  +27  +32
Львівська +8  +13 +13  +18 Херсонська  +13  +18  +27  +32
Івано-Франківська +8  +13 +13  +18 Запорізька  +13  +18  +27  +32
Волинська +8  +13 +13  +18 Харківська  +11  +16  +27  +32
Хмельницька +8  +13 +15  +20 Донецька  +13  +18  +27  +32
Чернівецька +8  +13 +13  +18 Луганська  +11  +16  +26  +31
Тернопільська +8  +13 +13  +18 Крим  +13  +18  +27  +32
Вінницька +11  +16 +21  +26 Київ +13  +15 +26  +28

Укргiдрометцентр

Поліція заробила… 
кондиціонери

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ПРОФІ. У Вінницькій міській раді відзначили працівників поліції, які 
розкрили резонансний злочин, що стався у центрі  міста в липні цього 
року. Тоді двоє чоловіків, які під’їхали на мотоциклі, відштовхнули пра-
цівницю магазину, що саме відкривала двері, та кинули в приміщення 
предмет. У магазині пролунав вибух. Невідомі швидко зникли. Місь-
ка влада за розкриття злочину пообіцяла винагороду. І днями міський 
голова Сергій Моргунов відзначив колектив Вінницького відділу полі-
ції загалом та персонально кожного працівника, який займався роз-
криттям злочину. «Зухвалий злочин стався в центрі міста серед біло-
го дня. Зловмисників знайшли, сподіваюсь, що вони понесуть заслу-
жене покарання. Як і обіцяли, ми надаємо відповідний ресурс. Однак 
за пропозицією Національної поліції в місті Вінниці ми купуємо для ко-
лективу кондиціонери у приміщення та вручаємо винагороду тим, хто 
найбільше відзначився в розкритті злочину. Я дякую працівникам по-
ліції за ефективну роботу», — зазначив Вінницький міський голова. 
Під час слідчо-розшукових дій  було встановлено, що злочин скоїли 
двоє жителів Жмеринського району. Їх затримали і вони зізналися у 
скоєному. 

Наші гімнасти 
підкорили Париж

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

КУБОК СВІТУ. Збірна України виборола вісім медалей на Кубку 
світу зі спортивної гімнастики, який днями  завершився  у французь-
кій столиці. Як завжди на висоті був лідер збірної олімпійський чемпі-
он Олег Верняєв. Він здобув відразу три нагороди: «золото» на бру-
сах і по «бронзі» на кільцях та  в опорному стрибку.

Петро Пахнюк узяв дві срібні медалі, поступившись на брусах Вер-
няєву і доповнивши свою колекцію медалей срібною нагородою у 
вільних вправах. Також «срібло» в опорному стрибку виборов Ігор Ра-
дівілов. У жіночих змаганнях дві «бронзи» виграла Діана Варинська 
— у вільних вправах та на брусах. Загалом збірну команду України 
представляли шість спортсменів. А змагалися на Кубку світу 165 гім-
настів із 38 країн.

Зазначимо, що цей турнір є одним з головних стартів перед чемпіо-
натом світу, який на початку жовтня пройде в Монреалі. 

Олена ОСОБОВА, 
«Урядовий кур’єр»

МИСТЕЦТВО. У Рубіжно-
му відбувся ХХІІ обласний 
фестиваль національно-етніч-
них культур «Сузір’я злагоди». 
Упродовж багатьох років він 
сприяє збереженню національ-
но-культурної спадщини, зви-
чаїв, мовних і побутових тра-
дицій етнічних груп населення 
краю. А торік  захід було вне-
сено до Регіональної програ-

ми розвитку української мови, 
культури та національної свідо-
мості громадян України на те-
риторії Луганської області на 
2016—2018 роки.

«На Луганщині гармонійно 
поєдналися національні й куль-
турні традиції 123 національ-
ностей і народностей, які утво-
рюють унікальне багатонаціо-
нальне культурне надбання об-
ласті», — зазначив у вітально-
му слові перший заступник го-
лови ОДА Вадим Данієлян. 

Цього року учасниками облас-
ного заходу стали представни-
ки Старобільського районно-
го товариства любителів поль-
ської мови та культури «Міст 
надії», Сєверодонецького від-
ділення обласного благодійно-
го фонду «ХеседНер», грузин-
ської спільноти та іноземні сту-
денти Луганського державного 
медичного університету з Індії й  
Таджикистану.

Загалом у фестивалі взяли 
участь 22 творчі колективи.

«Після війни це було наше 
перше представлення гру-
зинської кухні та гостиннос-
ті на такому рівні. Не виста-
чало національного одягу, 
але все одно вийшло краси-
во. Україна — друга батьків-
щина кожного грузина, ми 
любимо Україну, хвилюємо-
ся за неї, в нас одна доля й 
одна дорога», — поділився 
враженнями Тимур Берідзе, 
який нині  живе в Сєверодо-
нецьку.

Обласний фестиваль зібрав луганчан  
у Рубіжному

Катерина МАЦЕГОРА, 
«Урядовий кур’єр»

Поступовий перехід 
на європейську по-

дачу програм на пер-
ший погляд навіть не 
помітний. Такий висно-
вок можна було зроби-
ти після прем’єрного 
перегляду «Суперменів 
на арені». Акробатич-
на четвірка під керів-
ництвом Валерії Ємець 
розпалюватиме атмос-
феру під куполом ого-
леними міцними торса-
ми до грудня. Естетич-
ні надкрасиві чоловічі 
тіла, пластика, вміння 
тримати баланс власно-
го тіла під час виконан-
ня силових підтримок 
на руках — це не од-
на родзинка осені. Ко-
жен з виступів унікаль-
ний, оригінальний та 
навіть небезпечний. По-
перше, нинішня програ-
ма — міжнародний мікс. 
Україна, Бельгія, Іта-
лія, Німеччина, Колум-
бія, Мексика, Білорусь 
— разом з артистами з 
цих країн підкорювати-
муть вершини цирково-
го мистецтва його пал-
кі шанувальники. По-
друге, істотно змінила-
ся й подача трюків. Ко-
жен з них нагадує теа-
тральну історію, поде-
коли феєрію та місте-
рію.

Один із прикладів — 
«повітряні гімнасти на 
ременях» Максим Кру-
глик і Віктор Степанен-
ко. Ці бронзові призе-
ри фестивалю «Золотий 
трюк Кобзова» виходять 
в образі ченців, які ста-
ють частиною таємно-
го ритуалу. Хлопці над-
складними атлетични-
ми трюками дзеркально 
відображають один од-
ного в повітрі. Їм не по-
трібні ані підтримки, ані 
страхувальні лонжі.

Високий канат опано-
вують колумбійці. Під 
запальну музику квар-
тет Ortiz star дивує 

вмінням балансувати на 
висоті, тримаючи жер-
дину, сидячи на стіль-
ці, стрибаючи через 
скакалку і навіть через 
один одного. На канаті 
можливі і стійки на го-
лові, і короткі поїздки 
на велосипеді.

Вони задіяні і в ін-
шому номері. «Лапен-
дула» — мертва пет-
ля чи колесо смерті. Це 
назва найскладнішо-
го реквізиту в цирко-
вому мистецтві. Обер-
ти стають дедалі швид-
шими, а біг артистів пе-
ретворюється на стриб-
ки, балансування із 
зав’язаними очима. Тут 
немає страховки — ли-
ше артист і металева 
конструкція.

Німеччину предста-
вив «мототріатлоном» 
Володимир Ковален-
ко. Він уміє на залізно-
му коні виконувати різ-
ні екстремальні трюки, 
зокрема перестрибува-
ти через трьох людей.

Королевою хула-хупу 
в нинішній програмі на-
звано Олександру Собо-
лєву. 18 булавами жон-
глюють на конях ар-
тисти під керівництвом 
Руслана Яремчука і Ві-
талія Ковтуна. Італієць 
Массімілано Сблаттеро 
комічно жонглює капе-
люхами. Клоуни під ку-
полом — «онуки лейте-
нанта Шмідта» Олег Бє-
логорлов та Сергій Кол-
ганов.

А тваринкам відве-
дено всього три номе-
ри. Людмила Булгакова 
з песиком Федею тан-
цює фристайл. Світлана 
і Марина Савицькі де-
монструють котячі ігри, 
в яких хвостаті стри-
бають через щітку, па-
лаючі кільця, катають 
м’ячі, дістають капелюх 
з перша. А бельгійські 
гості — це «патагонські 
морські леви»,  200-кі-
лограмові красені з Пів-
нічної Америки Луна, 
Саллі й Оскар.

З левів тепер — лише морські
ПРЕМ’ЄРА. Національний цирк України потроху відучує 
глядачів від театрального дійства за участю тварин
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Максим Круглик і Віктор Степаненко вчать магії маневру  
у повітрі без страховки

200-кілограмовий Оскар опановує ази музичної справи
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