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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 8 лютого 2017 року
USD 2703.1894   EUR 2885.6547      RUB 4.5667     /    AU 332762.62      AG 4757.61      PT 273562.77     PD 207604.95

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

ЧЕТВЕР, 9 ЛЮТОГО 2017 РОКУ №25 (5894)
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АКТУАЛЬНО

Польський досвід
прислужився б для втілення 
в життя нової урядової
ініціативи — створення
місцевих пожежних команд

ЦИФРА ДНЯ

Є підстави 
для оптимізму

АСОЦІАЦІЯ. Представник України при ЄС Микола Точицький оп-
тимістично налаштований щодо ратифікації Нідерландами Угоди про
асоціацію Україна — ЄС. Про це він сказав в інтерв’ю УНІАН. Завдяки
«спільним зусиллям» вдалось уникнути скасування ратифікації Угоди
про асоціацію на початку листопада. «Тоді всім здавалося, що ситуа-
ція вже безвихідна», — зауважив посол. Він наголосив, що робота з
порятунку угоди ніколи не «припинялася ні в Києві, ні в Брюсселі, ні в
Гаазі, хоч часто вона була й не публічною, чого вимагала делікатність
ситуації». 

Щодо часових рамок, то днями до нижньої палати парламенту Ні-
дерландів було внесено пропозиції ухвалити закон про ратифікацію
угоди. «Є підстави вважати, що голосування буде позитивним», —
сказав дипломат. Голосування ж у сенаті може відбутися вже після
парламентських виборів у Нідерландах, запланованих на 15 березня.
Сенат у цих виборах участі не бере. «Аналізуючи вже заявлені позиції
політичних лідерів, можна обережно говорити, що голосування і там
буде на нашу користь», —  повідомив посол.

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«Хочу ще раз

запевнити львів’ян:
всім, чим уряд зможе

допомогти,
допомагатиме.

Місто Львів має бути
чистим. Це

принципова позиція».
Прем’єр-міністр про наведення ладу 
на грибовицькому сміттєзвалищі та особливу
відповідальність місцевої влади 
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ГОСТРА ТЕМА 

Впливати на ненажерливість
керівників компаній-
автоперевізників, які встановлюють
високі ціни у містах і передмістях,
цілком можливо

Медаль 
як візитівка бійця 

ЗАОХОЧЕННЯ. На необхідності внесення змін у нагородну
систему, яка впливає на соціальну адаптацію воїнів АТО,
наполягають представники громадськості
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101,1%
становив, за даними Держстату, індекс
споживчих цін (індекс інфляції) у січні

2017 року порівняно з груднем 2016-го 

Пенсійна система нарешті зазнає змін
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр обіцяє українцям стабільні ціни на продукти 
й істотну різницю між інфляцією та зарплатою

Катерина МАЦЕГОРА,  
«Урядовий кур’єр»

Цього разу знадобилося дві
години, щоб заслухати звіт

Державної служби статистики
щодо соціально-економічного

розвитку країни, ознайомитися
з пріоритетами Концепції уп-
равління державними фінанса-
ми на 2017 рік, з’ясувати, як
здійснюватимуть розподіл ак-
цизу для місцевих бюджетів.
Прем’єр-міністр Володимир

Гройсман розпочав виступ сло-
вами-спростуваннями заяв дея-
ких парламентаріїв з екранів
ТВ щодо краху в країні. 

«Ми уряд, який під час еконо-
мічної кризи прийшов і взяв
відповідальність на себе спільно

з коаліцією. Ми боремося за Ук-
раїну, за зміну якості життя в
ній на краще, за зміну системи
нарахування пенсій, якості по-
слуг, які держава надає грома-
дянам, — наголосив він. —
Політикани натомість борються

за владу. У фокусі їхньої уваги
немає людини, є тільки жага до
влади».

Опісля Володимир
Гройсман упевнено за-
явив, що економіка Украї-
ни піднімається. 2

2

Всеукраїнська громадська організація «Країна» нагородила бійців АТО першими бойовими хрестами. На передньому
плані Герой України Євген Межевікін (праворуч) і боєць 24 штурмового батальйону «Айдар» з позивним «Єгер» (ліворуч)
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Приписне посвідчення, видане на ім’я Устименко Олександр Сер-

гійович, 1993 р.н., у зв’язку з його втратою, 

вважати недійсним.

Втрачене чорнобильське посвідчення, серія В-1 № 805763, ви-

дане 28 грудня 1993 року на ім’я Безвершук Олександр Петрович, 

вважати недійсним.

Втрачені паспорт громадянина України СН 155520, виданий Мін-
ським РУГУ МВС України 19 березня 1996 р., пенсійне посвідчення
АГ №077298, видані на ім’я Андрейцева Галина Михайлівна, 

вважати недійсними.

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

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добро-
пілля Донецької області, вул. Банкова, 39 а) розглядає цивільну справу
227/4190/16-ц за позовом Овчинникової Тамари Олександрівни до Овчин-
никова Романа Сергійовича про надання дозволу на багаторазові виїзди в
зону АТО неповнолітньої дитини без згоди батька, третя особа — орган
опіки та піклування виконавчого комітету Бердянської міської ради.

Відповідач Овчинников Роман Сергійович, 17 жовтня 1981 року народ-
ження, уродженець м. Нова Каховка Херсонської області викликається на
15 лютого 2017 року на 11-00 годину до Добропільського міськрайонного
суду, кабінет № 15, для участі у розгляді справи.

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

Суддя Здоровиця О.В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля До-
нецької області, вул. Банкова, буд. 39 «А») розглядає цивільну справу за позовом Пугач
Еліни Євгенівни до Харцизької міської ради, третя особа Управління соціального за-
хисту населення Харцизької міської ради, про стягнення заборгованості по заробітній
платі.

Відповідач Харцизька міська рада, місцезнаходження: Донецька область, м. Хар-
цизьк, вул. Краснознаменська, 87 а; третя особа: Управління соціального захисту на-
селення Харцизької міської ради, місцезнаходження: Донецька область, м. Харцизьк,
вул. Шалімова, 2, викликаються на 15 лютого 2017 року на 10:00 годину до Добро-
пільського міськрайонного суду, кабінет № 7, для участі у розгляді справи. До розгляду
цивільної справи пропонується надати суду письмові пояснення та заперечення, а
також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача та третьої особи, необхідно
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у їх відсутність
на підставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення. 

Суддя Тимофєєва Г.Л.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бахмут Донецької об-
ласті, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу 2/219/1136/2017 за позовом ПАТ
«Державний Ощадний банк України» до Кириченка О. Г., Петренко Г. Я., Трегу-
бенко С. М. про стягнення боргу.

Відповідачі у справі Кириченко Олександр Геннадійович, останнє місце реєс-
трації: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Польова, 8/72, Петренко Ганна Ярос-
лавівна, останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Єнакієве, вул.
Айвазовського, 82/106, Трегубенко Світлана Миколаївна, останнє місце реєстра-
ції: Донецька область, м. Єнакієве, пр. 50 років Жовтня, 15, викликаються на
15.02.2017 року на 09-00 годину до суду, каб. № 309, для участі у розгляді справи
по суті.

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

Суддя Хомченко Л. І.

Бородянський районний суд Київської
області по цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства ко-
мерційного банку «Приватбанк» до Яро-
вої Валерії Рудольфівни про стягнення
заборгованості, викликає до суду (адреса:
Київська область, смт Бородянка, вул.
Центральна, 315) Ярову Валерію Рудоль-
фівну, яка проживала за останньою відо-
мою адресою: вул. Комсомольська, буд.
103, смт Бородянка Бородянського
району Київської області, як відповідачку
на 10 лютого 2017 року о 09 годині 20
хвилин.

У разі неявки справа буде розглянута
за вашої відсутності.

Суддя Д. Унятицький

Малиновський районний суд м. Одеси ви-
кликає Халілову Олену Анатоліївну, останнє
відоме місце проживання: м. Одеса, вул. Ге-
нерала Петрова, 40, кв. 4, як відповідачку в
судове засідання по цивільній справі за по-
зовом Донченко Світлани Миколаївни до Ха-
лілової Олени Анатоліївни, третя особа -
Приватне підприємство «Моноліт», про стяг-
нення боргу за позикою, яке призначене на
14 лютого 2017 року об 11 годині 00 хвилин
у кабінеті № 204 суду за адресою: м. Одеса,
вул. В. Стуса, 1-а.

У разі неявки в судове засідання без по-
важних причин, розгляд справи буде прове-
дено за вашої відсутності за наявними в ній
доказами.

Суддя Л. В. Жуган

Горностаївський районний суд Херсон-
ської області викликає Мукімову Наталію
Андріївну в судове засідання, яке відбу-
деться 14 лютого 2017 року о 09.00 го-
дині для розгляду цивільної справи 
№ 655/38/17 за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства комерційного
банку «ПриватБанк» до Мукімової Наталії
Андріївни про стягнення заборгованості
за кредитним договором. Адреса суду:
Херсонська область, смт Горностаївка,
вул. Торгова, 10. Явка відповідачки
обов’язкова. У разі неявки відповідачки в
судове засідання, справа буде розглянута
за її відсутності на підставі наявних у ній
доказів.

Суддя Посунько Г. А.

Приморський районний суд м. Маріуполя
Донецької області викликає як відповідача Ан-
тонову Надію Іванівну, яка мешкає за адресою:
м. Маріуполь, вул. Новоросійська, б. 26, кв. 21,
по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приват
Банк» до Антонової Надії Іванівни про стяг-
нення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 13 лютого
2017 року о 10.30 годині в приміщенні суду за
адресою: м. Маріуполь, пр. Будівельників, 52
А, кабінет № 33.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. У
разі неявки до суду без поважних причин, це
оголошення вважається належним повідом-
ленням і справу буде розглянуто по суті за на-
явними матеріалами справи.

Суддя Д. О. Д’яченко

Сватівський районний суд Луганської об-
ласті, розташований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34,
викликає Іванченка Романа Леонідовича як від-
повідача в судове засідання по цивільній справі
№ 426/1601/16-ц за заявою Іванченко Марини
Олексіївни до Іванченка Романа Леонідовича,
третя особа - Служба у справах дітей Сватів-
ської райдержадміністрації, про надання до-
зволу на виїзд неповнолітньої дитини за
кордон без згоди батька, що відбудеться 13
лютого 2017 року об 11.00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

оголошення   оголошення   оголошення   оголошення   оголошення   оголошення

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 1 лютого 2017 р. № 47
Київ

Про внесення змін до Порядку 
відшкодування майнової шкоди (збитків),

завданої особам внаслідок запровадження
карантину (карантинних обмежень) тварин

або у зв’язку з проведенням процедур 
і робіт щодо ліквідації особливо 

небезпечних (карантинних) хвороб
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку відшкодування майнової шкоди (збитків), завданої осо-

бам внаслідок запровадження карантину (карантинних обмежень) тварин або
у зв’язку з проведенням процедур і робіт щодо ліквідації особливо небезпечних
(карантинних) хвороб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 31 жовтня 2012 р. № 1003 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 83, ст.
3358), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від 1 лютого 2017 р. № 47

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку відшкодування майнової 

шкоди (збитків), завданої особам внаслідок запровадження 
карантину (карантинних обмежень) тварин або у зв’язку

з проведенням процедур і робіт щодо ліквідації 
особливо небезпечних (карантинних) хвороб

1. В абзаці першому пункту 3 слова «фонду бюджету» замінити словами
«фонду відповідного бюджету залежно від рівня надзвичайної ситуації».

2. Абзаци другий - четвертий пункту 4 викласти в такій редакції:
«наявне поголів’я сільськогосподарських тварин на території, на якій запро-

ваджено карантин за рішенням комісії, згідно з даними відповідної місцевої
державної адміністрації;

середня вага однієї голови худоби або птиці, що продані переробним під-
приємствам (у розрізі категорій господарств) у регіоні (районі), згідно з даними
відповідної місцевої державної адміністрації;

ціна, яка у середньому склалася на худобу або птицю, що продані перероб-
ним підприємствам (у розрізі категорій господарств) у відповідному регіоні
(районі), згідно з даними відповідної місцевої державної адміністрації.».

3. Пункти 5 і 6 викласти в такій редакції:
«5. Мінагрополітики, структурний підрозділ з питань агропромислового роз-

витку відповідної місцевої державної адміністрації (залежно від рівня надзви-
чайної ситуації) протягом однієї доби після прийняття комісією рішення про
запровадження карантину готують прогнозний розрахунок коштів, необхідних
для відшкодування завданої майнової шкоди (збитків).

6. Мінекономрозвитку, структурний підрозділ з питань економічного роз-
витку відповідної місцевої державної адміністрації протягом однієї доби після
отримання прогнозного розрахунку коштів, необхідних для відшкодування зав-
даної майнової шкоди (збитків), готують в установленому порядку проект акта
Кабінету Міністрів України, обласної, районної державної адміністрації щодо
виділення коштів з резервного фонду відповідного бюджету залежно від рівня
надзвичайної ситуації для відшкодування завданої майнової шкоди (збитків).».

4. В абзаці четвертому пункту 7 слова «трьох діб» замінити словами «однієї
доби».

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 січня 2017 р. № 43
Київ

Про внесення змін до постанов 
Кабінету Міністрів України 

від 17 жовтня 2008 р. № 955 
і від 2 липня 2014 р. № 240

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. №

955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного
призначення» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 84, ст. 2825; 2009 р., №
27, ст. 906; 2015 р., № 54, ст. 1740; 2016 р., № 3, ст. 166) і від 2 липня 2014 р.

№ 240 «Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби
та вироби медичного призначення» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 56,
ст. 1528; 2015 р., № 54, ст. 1740) зміни, що додаються.

2. Міністерству охорони здоров’я привести у місячний строк власні норма-
тивно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 25 січня 2017 р. № 43

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

від 17 жовтня 2008 р. № 955 і від 2 липня 2014 р. № 240
1. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955:
1) назву постанови викласти в такій редакції:

«Про заходи щодо стабілізації цін на 
лікарські засоби і медичні вироби»;

2) підпункт 2 пункту 1 викласти в такій редакції:
«2) на лікарські засоби (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів,

прекурсорів та медичних газів), оптово-відпускні ціни на які внесені до реєстру
оптово-відпускних цін на лікарські засоби, і медичні вироби, які придбаваються
повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів,
граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10 відсотків, що на-
раховуються для лікарських засобів до задекларованої зміни оптово-відпускної
ціни з урахуванням податків та зборів і для медичних виробів до оптово-від-
пускної ціни з урахуванням податків та зборів, а граничні торговельні (роз-
дрібні) надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до закупівельної
ціни з урахуванням податків. При цьому фактичний розмір оптово-відпускної
ціни на кожну лікарську форму, дозування, споживчу упаковку лікарського за-
собу не повинен перевищувати розміру внесеної до зазначеного реєстру оп-
тово-відпускної ціни у гривні.»;

3) у тексті постанови слова «вироби медичного призначення» в усіх відмін-
ках замінити словами «медичні вироби» у відповідному відмінку.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 240:
1) у назві постанови слова «та вироби медичного призначення» виключити; 
2) у пункті 1:
абзац третій підпункту 1 виключити; 
у підпункті 2 слова «закуповують лікарські засоби і вироби медичного при-

значення» замінити словами «закуповують лікарські засоби»;
підпункт 3 виключити;
підпункт 4 викласти в такій редакції:
«4) вимоги цієї постанови не поширюються на лікарські засоби, які закупо-

вуються відповідно до абзацу шістнадцятого частини третьої статті 2 Закону
України «Про публічні закупівлі».»;

3) пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. Затвердити Порядок декларування зміни оптово-відпускних цін на лі-

карські засоби, що додається.»;
4) Порядок декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби

та вироби медичного призначення, затверджений зазначеною постановою, ви-
класти в такій редакції:

«ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 2 липня 2014 р. № 240 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 25 січня 2017 р. № 43)

ПОРЯДОК 
декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби

1. Цей Порядок визначає механізм декларування зміни оптово-відпускних
цін на лікарські засоби, включені до переліку лікарських засобів вітчизняного
та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охо-
рони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та міс-
цевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5
вересня 1996 р. № 1071 «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами
та установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету» (ЗП України,
1996 р., № 17, ст. 480; Офіційний вісник України, 2001 р., № 47, ст. 2073), крім
наркотичних і психотропних лікарських засобів, прекурсорів, діючих речовин
(субстанцій), медичних газів та лікарських форм, які виготовляються в аптеках
за рецептами лікарів (магістральними формулами) та на замовлення ліку-
вально-профілактичних закладів з дозволених до застосування діючих та до-
поміжних речовин (далі — лікарські засоби).

2. Декларуванню підлягає зміна оптово-відпускної ціни кожної лікарської
форми, дозування та споживчої упаковки лікарського засобу:

вітчизняного виробництва — у національній валюті без урахування витрат,
пов’язаних з навантаженням, розвантаженням та транспортуванням;

іноземного виробництва — у національній валюті із зазначенням офіційного
курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком на дату
подання декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб.

3. Для декларування зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб влас-
ник реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або уповноважена ним в
установленому порядку особа (заявник) подає до МОЗ такі документи:

заяву про декларування зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб за
формою, встановленою МОЗ;

довіреність, що засвідчує повноваження уповноваженої особи декларувати
зміну оптово-відпускної ціни на лікарський засіб, видану власником реєстра-
ційного посвідчення на лікарський засіб, з перекладом на українську мову, за-
свідченим в установленому законодавством порядку, або копію такої
довіреності, засвідчену в установленому законодавством порядку.

4. У разі коли заявник є юридичною особою, документи, зазначені у пункті
3 цього Порядку, засвідчуються підписом її керівника, скріпленим печаткою
(за наявності).

Відповідальність за недостовірність зазначеної в таких документах інфор-
мації покладається на заявника.

Перелік документів, зазначений у пункті 3 цього Порядку, для процедури
декларування є вичерпним.

5. У разі коли документи, зазначені у пункті 3 цього Порядку, подані не в
повному обсязі, оформлені з порушенням установлених вимог, МОЗ повідом-
ляє про це заявнику в письмовій формі протягом п’яти робочих днів з дати їх
реєстрації.

6. За умови подання в повному обсязі та належним чином оформлених до-
кументів МОЗ:

приймає рішення про декларування оптово-відпускної ціни на лікарський
засіб, запропонованої заявником, і вносить відомості до реєстру оптово-від-
пускних цін на лікарські засоби у строк, що не перевищує 10 робочих днів з
дати подання документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку;

розміщує у дводенний строк після прийняття зазначеного рішення на влас-
ному веб-сайті відповідну інформацію.

7. У разі зміни протягом поточного місяця середньомісячного курсу гривні
до долара США, установленого Національним банком, більше ніж на 5 відсотків
задекларовані зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби іноземного ви-
робництва підлягають коригуванню МОЗ та внесенню до реєстру оптово-від-
пускних цін на лікарські засоби до 10 числа наступного місяця.

8. Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби та по-
рядок внесення до нього змін затверджуються МОЗ.

9. Оптово-відпускні ціни на лікарські засоби, що підлягають декларуванню,
можуть змінюватися у зв’язку із зміною умов виробництва і продажу (реаліза-
ції) лікарських засобів, що не залежать від господарської діяльності заявника.».

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 1 лютого 2017 р. № 44
Київ

Про внесення змін до порядків, 
затверджених постановами 
Кабінету Міністрів України 
від 25 січня 1999 р. № 83 

і від 28 лютого 2011 р. № 301
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку проведення геологорозвідувальних робіт за рахунок

коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 25 січня 1999 р. № 83 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 4, ст.
137; 2006 р., № 11, ст. 717; 2009 р., № 17, ст. 533; 2011 р., № 22, ст. 920), і По-
рядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку
мінерально-сировинної бази, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 28 лютого 2011 р. № 301 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 22,
ст. 920; 2012 р., № 10, ст. 377, № 58, ст. 2340; 2013 р., № 24, ст. 813; 2017 р.,
№ 4, ст. 135), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від 1 лютого 2017 р. № 44

ЗМІНИ,
що вносяться до порядків, затверджених постановами 
Кабінету Міністрів України від 25 січня 1999 р. № 83

і  від 28 лютого 2011 р. № 301
1. У Порядку проведення геологорозвідувальних робіт за рахунок коштів

державного бюджету, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України
від 25 січня 1999 р. № 83:

1) у пункті 8 слова і цифру «державного замовлення (додаток 2),» виклю-
чити;

2) додаток 2 до Порядку виключити.
2. Пункт 2 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюд-

жеті для розвитку мінерально-сировинної бази, затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 301, викласти в такій редакції:

«2. Бюджетні кошти використовуються з метою виконання Загальнодер-
жавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до
2030 року, затвердженої Законом України від 21 квітня 2011 р. № 3268-VI.».
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Тлумацький районний суд Івано-Франківської області викликає в
судове засідання як відповідачів Мальованчук Тетяну Миколаївну, за-
реєстровану: вул. Червоноармійська, 12/20, м. Здолбунів Рівненської
області, та Мальованчук Лілію Миколаївну, останнє відоме місце ре-
єстрації: вул. Північний бульвар ім. Пушкіна, 11/129, м. Івано-Фран-
ківськ, по справі № 353/634/16-ц за позовом Мальованчука Григорія
Івановича до Мальованчука Івана Івановича, Мальованчук Ілони Ми-
колаївни, Мальованчука Миколи Миколайовича, Мальованчук Лілії
Миколаївни, Мальованчук Тетяни Миколаївни та Гринівецької сіль-
ської ради Тлумацького району Івано-Франківської області про ви-
знання частково недійсним свідоцтва на право на спадщину за
законом від 16.08.2016 року, визнання права власності на частину
житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами та на
частину земельної частки (паю).

Судове засідання відбудеться в приміщенні Тлумацького район-
ного суду Івано-Франківської області за адресою: Івано-Франківська
область, м. Тлумач, вул. Винниченка, 14 «а», 1 березня 2017 року о
09 год. 00 хв.

Неявка в судове засідання без поважних причин або неповідом-
лення про причини неявки не є перешкодою для розгляду справи.

Суддя У. Ю. Луковкіна

Печерський районний суд м. Києва повідомляє
про день, час та місце судового засідання у справі
за позовом Замотаєва Євгена Миколайовича до ТОВ
«Політика і культура», інформаційного агентства
«Інтерфакс — Україна», Ворошиловського Олега Ві-
талійовича про захист гідності, честі та ділової репу-
тації та відшкодування моральної шкоди, яке
призначено на 06.03.2017 року о 10 год. 00 хв. за ад-
ресою: м. Київ — 01001, вул. Хрещатик, 42-А, каб.
12 (головуючий суддя Цокол Л. І.).

В разі неявки в судове засідання відповідача Во-
рошиловського Олега Віталійовича, який зареєстро-
ваний за адресою: м. Київ, вул. Звіринецька, буд.
61-а, кв. 40, та відповідача ТОВ «Політика і куль-
тура», який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул.
Дмитрівська, 18/24, справа буде розглянута за їх від-
сутності, відповідно до ст.169 ЦПК України.

Першотравневий районний суд Донецької області (87400,
смт Мангуш, вул. Котанова, 102, Першотравневого району
Донецької області) розглядає цивільну справу за позовом
Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Ком-
панія «Довіра та Гарантія» до Костіна Дмитра Володимиро-
вича, Костіної Марії Дмитрівни, третя особа: Мелекінська
сільська рада Мангушського району Донецької області про
позбавлення права користування житловим приміщенням
та зняття з реєстрації.

Відповідачі Костін Дмитро Володимирович та Костіна
Марія Дмитрівна, мешкають: с. Білосарайська Коса, вул.
Безуха, 105, Мангушського району Донецької області, ви-
кликаються на 12 травня 2017 року на 10-00 годину до Пер-
шотравневого районного 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 справа
буде розглянута за їх відсутністю. 

Суддя Скудін В. Є.

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської
області викликає до суду відповідачів Дем’янова Ігоря
Йосиповича, Дем’янову Людмилу Миколаївну по цивіль-
ній справі №495/10271/16-ц за позовом Аведенко Тетяни
Григорівни до Дем’янова Ігоря Йосиповича, Дем’янової
Людмили Миколаївни, Білгород-Дністровського район-
ного відділу ГУ ДМС України в Одеській області про ви-
знання осіб такими, що втратили право користування
житловим приміщенням, розгляд якої відбудеться 2 бе-
резня 2017 року о 09.00 годині за адресою: м. Білгород-
Дністровський, вул. Військової слави, 27, зал №7(суддя
Заверюха В. О.).

Білгород-Дністровський міськрайонний суд пропонує
відповідачам Дем’янову Ігорю Йосиповичу, Дем’яновій
Людмилі Миколаївні подати заперечення на позов та до-
кази, якими обґрунтовуються заперечення.

У разі неявки в судове засідання справа буде розгля-
нута за відсутності відповідачів Дем’янова Ігоря Йоси-
повича та Дем’янової Людмили Миколаївни. 

Оголошення про проведення аукціону №220 з продажу енергоресурсів на базі ПрАТ «УМВБ»
16.02.2017 р. о 15-00 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська 

валютна біржа» відбудеться аукціон №220 з продажу енергоресурсів, які підлягають реалізації згідно
постанови КМУ №570 від 16.10.14 р. 

Обсяги нафти сирої та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

Поз. Продавець Видобуток 

Обсяг, що 
міститься 
в одному 
лоті, тонн

К-сть 
лотів, 

одиниць

Стартова 
ціна за 1 
тонну (без 
ПДВ), грн.

Стартова 
ціна за 1 
тонну (з 
ПДВ), грн.

Cтартова 
вартість одного 

лоту, грн           
(з ПДВ)

Загаль-
ний 

обсяг, 
тонн

Загальна 
вартість, грн. 

(з ПДВ)
Умови транспортування

1 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 2 000 1 10 824,13 12 988,96 25 977 920,00 2 000 25 977 920,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

«Укртранснафта» знах. ТП ЦППН і Г НГВУ 
«Полтаванафтогаз» (Ресурс березня 2017 p.)

2 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 2 000 1 10 824,13 12 988,96 25 977 920,00 2 000 25 977 920,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

«Укртранснафта» знах.ТП ЦППН і Г НГВУ 
«Полтаванафтогаз» (Ресурс березня 2017 p.)

3 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 2 400 1 10 824,13 12 988,96 31 173 504,00 2 400 31 173 504,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

«Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 
Качанівського ГПЗ (Ресурс березня   2017 p.)

4 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 10 824,13 12 988,96 38 966 880,00 3 000 38 966 880,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

«Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 
Качанівського ГПЗ (Ресурс березня   2017 p.)

5 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 10 824,13 12 988,96 38 966 880,00 3 000 38 966 880,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

«Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 
Качанівського ГПЗ (Ресурс березня   2017 p.)

6 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 10 824,13 12 988,96 38 966 880,00 3 000 38 966 880,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

«Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 
Качанівського ГПЗ (Ресурс березня   2017 p.)

7 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 10 824,13 12 988,96 38 966 880,00 3 000 38 966 880,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

«Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 
Качанівського ГПЗ (Ресурс березня   2017 p.)

8 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 10 824,13 12 988,96 38 966 880,00 3 000 38 966 880,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

«Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 
Качанівського ГПЗ (Ресурс березня   2017 p.)

9 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 10 824,13 12 988,96 38 966 880,00 3 000 38 966 880,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

«Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 
Качанівського ГПЗ (Ресурс березня   2017 p.)

10 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 10 824,13 12 988,96 38 966 880,00 3 000 38 966 880,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

«Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 
Качанівського ГПЗ (Ресурс березня   2017 p.)

11 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 10 824,13 12 988,96 38 966 880,00 3 000 38 966 880,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

«Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 
Качанівського ГПЗ (Ресурс березня   2017 p.)

12 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 10 824,13 12 988,96 38 966 880,00 3 000 38 966 880,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

«Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 
Качанівського ГПЗ (Ресурс березня   2017 p.)

13 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 10 824,13 12 988,96 38 966 880,00 3 000 38 966 880,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

«Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 
Качанівського ГПЗ (Ресурс березня   2017 p.)

14 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 110 1 10 824,13 12 988,96 40 395 665,60 3 110 40 395 665,60
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

«Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 
Качанівського ГПЗ (Ресурс березня   2017 p.)

15 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 10 824,13 12 988,96 38 966 880,00 3 000 38 966 880,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

«Укртранснафта» знах. ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс березня 2017 p.)

16 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 10 824,13 12 988,96 38 966 880,00 3 000 38 966 880,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

«Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс березня 2017 p.)

17 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 10 824,13 12 988,96 38 966 880,00 3 000 38 966 880,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

«Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс березня 2017 p.)

18 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 10 824,13 12 988,96 38 966 880,00 3 000 38 966 880,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

«Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс березня 2017 p.)

19 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 10 824,13 12 988,96 38 966 880,00 3 000 38 966 880,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

«Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс березня 2017 p.)

20 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 10 824,13 12 988,96 38 966 880,00 3 000 38 966 880,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

«Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс березня 2017 p.)

21 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 10 824,13 12 988,96 38 966 880,00 3 000 38 966 880,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

«Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс березня 2017 p.)

22 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 10 824,13 12 988,96 38 966 880,00 3 000 38 966 880,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

«Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс березня 2017 p.)

23 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 1 690 1 10 824,13 12 988,96 21 951 342,40 1 690 21 951 342,40
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

«Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс березня 2017 p.)

24 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» 3 000 1 10 824,13 12 988,96 38 966 880,00 3 000 38 966 880,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

«Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс березня 2017 p.)

25 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» 3 000 1 10 824,13 12 988,96 38 966 880,00 3 000 38 966 880,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

«Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс березня 2017 p.)

26 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» 3 000 1 10 824,13 12 988,96 38 966 880,00 3 000 38 966 880,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

«Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс березня 2017 p.)

27 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» 3 000 1 10 824,13 12 988,96 38 966 880,00 3 000 38 966 880,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

«Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс березня 2017 p.)

28 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» 2 000 1 10 824,13 12 988,96 25 977 920,00 2 000 25 977 920,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

«Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс березня 2017 p.)

29 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 3 000 1 10 824,13 12 988,96 38 966 880,00 3 000 38 966 880,00

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

«Кінцевий», НЗП «Уличне"-1 НГВУ 
"Бориславнафтогаз" (Ресурс березня       

2017 p.)

30 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 3 000 1 10 824,13 12 988,96 38 966 880,00 3 000 38 966 880,00

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

«Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ 
«Бориславнафтогаз» (Ресурс березня      

2017 p.)

31 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 3 560 1 10 824,13 12 988,96 46 240 697,60 3 560 46 240 697,60

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

«Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ 
«Бориславнафтогаз» (Ресурс березня      

2017 p.)

32 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 10 824,13 12 988,96 38 966 880,00 3 000 38 966 880,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 

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

33 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 10 824,13 12 988,96 38 966 880,00 3 000 38 966 880,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 

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

34 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 10 824,13 12 988,96 38 966 880,00 3 000 38 966 880,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 

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

35 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 10 824,13 12 988,96 38 966 880,00 3 000 38 966 880,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 

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

36 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 10 824,13 12 988,96 38 966 880,00 3 000 38 966 880,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 

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

37 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 340 1 10 824,13 12 988,96 43 383 126,40 3 340 43 383 126,40
по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 

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

38 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 3 000 1 10 824,13 12 988,96 38 966 880,00 3 000 38 966 880,00

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

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

39 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 2 700 1 10 824,13 12 988,96 35 070 192,00 2 700 35 070 192,00

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

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

40 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 
Спільна діяльність №5/56

100 1 10 824,13 12 988,96 1 298 896,00 100 1 298 896,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

«Укртранснафта» знах.ТП ЦППН і Г НГВУ 
«Полтаванафтогаз» (Ресурс березня 2017 p.)

41 СП «Бориславська 
нафтова компанія»

Стинавське нафтове 
родовище

800 1 10 824,13 12 988,96 10 391 168,00 800 10 391 168,00 Нафта знаходиться на зберіганні у ПАТ 
«НПК-Галичина» (Ресурс лютого 2017 p.)

42
ПАТ «Укрнафта» НГВУ 

«Чернігівнафтогаз»   
СД №35/4

8 250 1 10 824,13 12 988,96 107 158 920,00 8 250 107 158 920,00
По трубопроводу ПАТ «УН» з подальшим 
відвантаженням по залізниці зі ст. Прилуки 

(Ресурс лютого-березня 2017 p.)

43
ПАТ «Укрнафта» НГВУ 

«Чернігівнафтогаз»   
СД №35/4

6 750 1 10 824,13 12 988,96 87 675 480,00 6 750 87 675 480,00

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

ст. Прилуки (Ресурс лютого-березня         
2017 p.)

44 ПрАТ «Галс-К Угода 
про спільну діяльність»

700 1 10 824,13 12 988,96 9 092 272,00 700 9 092 272,00 По трубопроводу ПАТ «УТН» (Ресурс 
березня 2017 p.)

45 ПрАТ «Галс-К Угода 
про спільну діяльність»

800 1 10 824,13 12 988,96 10 391 168,00 800 10 391 168,00
По трубопроводу ПАТ «УН» з подальшим 

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

ПАТ «Укрнафта»

СП «Бориславська 
нафтова компанія»

Поз. Продавець Видобуток 

Обсяг, що 
міститься 
в одному 
лоті, тонн

К-сть 
лотів, 

одиниць

Стартова 
ціна за 1 
тонну (без 
ПДВ), грн.

Стартова 
ціна за 1 
тонну (з 
ПДВ), грн.

Cтартова 
вартість одного 

лоту, грн (з 
ПДВ)

Загаль-
ний 

обсяг, 
тонн

Загальна 
вартість, грн.  

(з ПДВ)
Умови транспортування

1 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 1 200 1 11 642,01 13 970,41 16 764 492,00 1 200 16 764 492,00
по трубопроводу:філії «ПМН» ПАТ 

«Укртранснафта» знах.ТП ЦППН і Г НГВУ 
«Полтаванафтогаз» (Ресурс березня 2017 p.)

2. Оплату за транспортування нафти трубопроводним транспортом здійснює покупець.

3. При транспортуванні нафти залізницею поставку цистерн та оплату за налив нафти в цистерни здійснює покупець.

ПАТ «Укрнафта» НГВУ  
«Чернігівнафтогаз»   

СД №35/4

Порядок подання заявок на участь в аукціоні та перелік документів, що додаються до них, розмір гарантійного внеску та порядок його сплати визначено в Регламенті організації та проведення біржових 
аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу на ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа», що затверджений протоколом  Аукціонного комітету з 
продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу №2 від 19.11.2014 р., ознайомитись з яким можна на офіційному веб-сайті біржі: www.uicegroup.com. Кінцевий термін 

подання заявок: до 18:00 15.02.2017 р., за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1. Довідки за телефоном: (044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00.

Загальний обсяг, тонн:
Загальна вартість (з ПДВ), грн.:

1 200
16 764 492,00

ПАТ «Укрнафта»
1) Продавець проводить продаж газового конденсату  на умовах EXW-НГВУ, товарний парк. 

2) Транспортування  магістральними трубопроводами  ПАТ «Укртранснафта» забезпечує покупець за окремими 
договорами, укладеними Покупцем з транспортними (транспортно-експедиційними) організаціями.

Обсяги газового конденсату та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

Загальний обсяг, тонн: 130 200
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 1 691 162 592,00

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

ПрАТ «Галс-К Угода 
про спільну діяльність»

1. Продавець проводить продаж нафти на умовах франко-резервуар нафтозбірного пункту НГВУ.

2. Оплату за транспортування нафти трубопроводним транспортом здійснює покупець.

3. При транспортуванні нафти залізницею поставку цистерн та оплату за налив нафти в цистерни здійснює покупець.

1. Продавець проводить продаж нафти на умовах франко-резервуар нафтозбірного пункту НГВУ.

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

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської об-
ласті повідомляє Сташка Станіслава Романовича, місце
перебування якого невідоме, про те, що судовий розгляд
по цивільній справі провадження № 2/484/145/2017 р. за
заявою Управління соціального захисту населення Пер-
вомайської міської ради до Сташка Станіслава Романо-
вича про повернення надміру виплачених коштів Сташку
С. Р. по щомісячній адресній допомозі внутрішньо перемі-
щеним особам для покриття витрат на проживання, в тому
числі на оплату житловокомунальних послуг, відкладено
на 23.02.2017 року на 09.30 годину. На призначений час
відповідачу Сташку С. Р. слід з’явитись до суду Первомай-
ського міськрайонного суду Миколаївської області із па-
спортом. 

У разі неявки відповідача, позовна заява на підставі
ч. 4 ст. 169 ЦПК України, буде розглянута за його відсут-
ності на підставі наявних у справі даних чи доказів (по-
становлене заочне рішення).

Суддя О. В. Мельничук

Тернівським міським судом Дніпропетровської області
01 лютого 2017 р. ухвалено заочне рішення по цивільній
справі №194/975/16-ц за позовом Чумак Антоніни Володи-
мирівни до Машталір Валентини Миколаївни, третя особа:
відділ реєстрації місця проживання фізичних осіб виконав-
чого комітету Тернівської міської ради Дніпропетровської
області, про визнання особи такою, яка втратила право ко-
ристування житловим приміщенням, яким позовні вимоги
задоволені та визнано Машталір Валентину Миколаївну, 23
грудня 1956 р.н., такою, яка втратила право користування
житловим приміщенням за адресою: Дніпропетровська об-
ласть, м. Тернівка, вул. Перемоги, 25, кв. 8.

Відповідачеві роз’яснюється її право згідно ст. 228 ЦПК
України у разі незгоди з рішенням суду звернутися до Тер-
нівського міського суду Дніпропетровської області із заявою
про перегляд заочного рішення протягом десяти днів з дня
публікації цього оголошення. У випадку неподачі відповіда-
чем вказаної заяви заочне рішення набере законної сили.

Суддя І. П. Пономаренко

В провадженні Дружківського міського суду До-
нецької області, вул. Енгельса, № 45, знаходиться
кримінальне провадження № 1-кп/229/94/2017 від-
носно обвинуваченого Селівана Андрія Володими-
ровича за ст. 258-3 ч. 1 КК України, зареєстрованого
за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Оде-
ська, 119.

Суд викликає обвинуваченого Селівана Андрія Во-
лодимировича для розгляду кримінального провад-
ження на 14 лютого 2017 року о 09.00 год., яке
відбудеться в залі № 4 на 1 поверсі.

Суддя О. М. Грубник

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД
СПРАВИ ЗА ВІДСУТНІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО 

У ПОРЯДКУ СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Обвинувачений Докучаєв Сергій Вікторович,

19.10.1976 року народження, останнє відоме місце
проживання: м . Херсон, вул. Нахімова, 6, відповідно
до абз. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України повідомляється
про те, що 14.11.2016 року Херсонським міським
судом Херсонської області по кримінальному про-
вадженню № 12014230000000478 за обвинувачен-
ням Докучаєва Сергія Вікторовича за ст. 115 ч. 1 КК
України постановлена ухвала про здійснення роз-
гляду справи за відсутністю обвинуваченого (in ab-
sentia) у порядку спеціального судового
провадження. Також Докучаєву С. В. повідомляється
про те, що йому необхідно з’явитися 14.02.2017 року
о 14.00 год. у каб. 703 до Херсонського міського
суду Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул.
Маяковського, 6/29, для участі у розгляді криміналь-
ного провадження № 766/12939/16-к за ч. 1 ст. 115
КК України у якості обвинуваченого.

Повну інформацію можливо знайти на офіцій-
ному сайті міського суду Херсонської області
ksm.ks.court.gov.ua

Суддя Зубов О. С.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157)
розглядає цивільну справу № 233/6003/16-ц за позовом Мосто-
вого Олега Миколайовича до Мостової Ірини Федорівни про ро-
зірвання шлюбу.

Відповідачка у справі Мостова Ірина Федорівна, 30.10.1964
р.н., останнє відоме місце проживання якої: м. Макіївка Донець-
кої області, сел. Свердлова, вул. Грізодубової, буд. 23-а, викли-
кається до суду на 14 лютого 2017 року о 08.20 годині, каб. 
№ 15, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачка повинна по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута за її відсутності.

Суддя О. С. Малінов

Селидівський міський суд Донецької області (85400, 
м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає справу № 242/34/17,
2/242/5774/16-ц за позовом Варфоломєєвої Тетяни Вікто-
рівни до Федосова Володимира Анатолійовича, третя особа:
Орган опіки та піклування Бердянської міської ради про по-
збавлення батьківських прав. Відповідач Федосов В. А. ( ос-
таннє місце мешкання: м. Авдіївка, вул. Гагаріна, 6, кв. 57)
викликається на 14 лютого 2017 р. об 11 год. 00 хв. до суду
для участі у розгляді справи по суті.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач
вважається повідомленим про дату, час і місце розгляду
справи, і у разі неявки до суду, справа може бути розглянута
за його відсутності.

Суддя Капітонов В. І.

Костянтинівський м/р суд Донецької обл. (м. Костянти-
нівка, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу 
№ 233/6450/16-ц за позовом Ярних О. А. до Ярних А. В. про
розірвання шлюбу.

Відповідач Ярних Андрій Віталійович, 03.12.1980 р.н.  
(м. Новий Оскол, Білгородської області, РФ), викликається
у судове засідання, яке відбудеться в приміщенні суду (корп.
№ 1, каб. № 9) 14.02.2017 р. о 15.00 год.

Відповідачу пропонується надати до суду письмові запе-
речення проти позову та посилання на докази, якими вони
обґрунтовуються.

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

Суддя B. C. Мартиненко

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ «Правекс Банк» до Буд-
никова Олександра Сергійовича про стягнення
заборгованості, який проживає за адресою: Донецька
обл., м. Макіївка, вул. Шкільна, буд. 16, викликається на
14 лютого 2017 року о 09.30 годині до суду, каб. № 23,
для участі у розгляді справ по суті (№ 2/234/1027/17).

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 Переверзева Л. І.

Селидівський міський суд Донецької області (85400,
м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає справу 
№ 242/103/17, 2-д/242/2/17 за дорученням Латвійського
суду про вручення судових документів Дементьєвій Те-
тяні (останнє місце мешкання Дементьєвої Т. зазначене
за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, буд. 96б, кв. 53),
яка викликається на 15 лютого 2017 р. о 09.00 год. до
суду для участі у розгляді справи по суті.

З опублікуванням оголошення про виклик, особа, яка
викликається для вручення судових документів, вважа-
ється повідомленою про дату, час і місце розгляду
справи, і у разі неявки до суду, справа може бути роз-
глянута за її відсутності.

Суддя Капітонов В. І.
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оголошення
Великописарівський районний суд Сумської об-

ласті викликає у судове засідання Щаднову (Москов-
ських) Наталю Василівну (останнє відоме місце
реєстрації: вул. Слобідська, 26, с. Пожня Великопи-
сарівського району, Сумської області) як відповідача
по цивільній справі № 575/1218/16-ц за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Засідання відбудеться о 13 год. 00 хв. 17 лютого
2017 року в залі судового засідання в приміщенні
суду за адресою: 42800, смт Велика Писарівка, вул.
Ярослава Мудрого, б. 12, Сумської області.

В разі неявки відповідача в судове засідання без
поважної причини, неповідомлення про причини не-
явки, справа буде розглянута в заочному порядку.

Суддя О. С. Семенова

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької
області викликає у судове засідання Іванова Юрія Іусти-
новича (останнє місце реєстрації: 24000, Вінницька об-
ласть, м. Могилів-Подільський, вул. 8-го Березня, 28)
для розгляду цивільної справи за позовом АТ «Ощад-
банк» до Іванова Юрія Іустиновича, треті особи: Відділ
Державної виконавчої служби Могилів-Подільського
міськрайонного управління юстиції, УБОЗ МВС України
УМВС України у Вінницькій області, ПАТ «Вінницяобл -
енерго», про звільнення майна з-під арешту.

Судове засідання призначено на 27.02.2017 р. об 11
годині 00 хвилин в приміщенні Могилів-Подільського
міськрайонного суду Вінницької області за адресою: Він-
ницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного,
1/30. Заяву розглядає суддя Жикевич Т. Б.

У разі неявки Іванова Ю.І. в судове засідання позовна
заява буде розглянута за його відсутності.

Тлумацький районний суд Івано-Франківської області викли-
кає в судове засідання як відповідачів: Калішенко Світлану Кор-
нилівну, зареєстровану по вул. Живачівській, 42, с. Жабокруки
Тлумацького району Івано-Франківської області, та Калішенко
Руслана Петровича, останнє відоме місце реєстрації: с. Жабо -
круки Тлумацького району Івано-Франківської області, по справі
№ 353/1035/16-ц за позовом Тлумацької районної державної ад-
міністрації, як органу опіки та піклування, в інтересах неповно-
літньої Калішенко Раїси Русланівни до Калішенко Світлани
Корнилівни, Калішенка Руслана Петровича, третя особа на сто-
роні позивача: Дяків Світлана Володимирівна, про позбавлення
батьківських прав та стягнення аліментів.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Тлумацького 
районного суду Івано-Франківської області за адресою: Івано-
Франківська область, м. Тлумач, вул. Винниченка, 14 «а» 10 бе-
резня 2017 року о 14 год. 00 хв. 

Неявка в судове засідання без поважних причин або непові-
домлення про причини неявки не є перешкодою для розгляду
справи.

Суддя У. Ю. Луковкіна

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка, Донецької обл., пр. Ло-
моносова, 157) розглядає цивільні справи за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Чередніченко О. А., Беліченко
С.В., Плюшко Н. В., Озерової Н. С. про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.

Відповідач у справі № 233/5973/16-ц Чередніченко
Олена Анатоліївна, 19.11.1968 р.н., останнє відоме місце
реєстрації якої: с. Бересток, Костянтинівського району,
Донецької області, вул. Докучаєва, буд. 12, кв. 17, ви-
кликається до суду на 20 лютого 2017 року о 08.10 го-
дині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті;

Відповідач у справі № 233/5730/16-ц Беліченко Світ-
лана Віталіївна, 27.12.1965 р.н., останнє відоме місце ре-
єстрації якої: м. Костянтинівка, Донецької області, вул.
Леваневського, буд. 41, кв. 40, викликається до суду на
20 лютого 2017 року о 08.20 годині, каб. № 15, для участі
у розгляді справи по суті;

Відповідач у справі № 233/5965/16-ц Плюшко Наталія
Віталіївна, 25.08.1972 р.н., останнє відоме місце реєс-
трації якої: м. Костянтинівка, Донецької області, вул. Гро-
мова, буд. 60, кв. 85; м. Костянтинівка, Донецької
області, вул. Пісчана, буд. 6, викликається до суду на 20
лютого 2017 року о 08.30 годині, каб. № 15, для участі у
розгляді справи по суті;

Відповідач у справі № 233/5724/16-ц Озерова Наталія
Сергіївна, 19.06.1978 р.н., останнє відоме місце реєстра-
ції якої: с. Червоне, Костянтинівського району, Донецької
області, вул. Панфилова, буд. 3, викликається до суду
на 20 лютого 2017 року о 08.40 годині, каб. № 15, для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за їхньої відсутності.

Суддя О. С. Малінов

Голосіївський районний суд м. Києва викликає як
відповідача фізичну особу-підприємця Остапенко
Ігоря Анатолійовича по цивільній справі за позовом
Сівкова Олександра Андрійовича до фізичної особи-
підприємця Остапенка Ігоря Анатолійовича про ро-
зірвання договору, стягнення матеріальної шкоди,
виплату неустойки та стягнення моральної шкоди.

Остання відома адреса місцезнаходження відпові-
дача фізичної особи-підприємця Остапенка Ігоря
Анатолійовича: 03028, м. Київ, вул. Бойова, 11, кв. 1.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду
за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потє-
хіна, буд. 14-а, каб. № 15 24 квітня 2017 року о 12
год. 00 хв.

В разі неявки на вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без участі відповідача.

Суддя А. В. Новак

В провадженні судді Бердянського міськрайонного
суду Черткової Н. І. знаходиться цивільна справа
№310/7209/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Волицької Олени Сергіївни, яка діє в своїх інтересах та
інтересах неповнолітнього Фоменка Дмитра Васильо-
вича, третя особа: Кара Євген Анатолійович, служба у
справах дітей Бердянської міської ради про визнання дій
щодо реєстрації у предмет іпотеки третіх осіб неправо-
мірними, анулювання реєстрації та виселення неправо-
мірно зареєстрованих осіб.

Розгляд справи призначено на 15.02.2017 року на 
09-00 годину в приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду за адресою: м. Бердянськ, вул. Консульська,
64, каб. 502, Запорізької області, суддя Черткова Н. І.,
тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідача Волицьку Олену Сергі-
ївну. У разі неявки відповідача, справа буде розглянута
за наявними в ній матеріалами.

Городенківський районний суд Івано-Франків-
ської області повідомляє Герасименка Юрія Васи-
льовича, 22.05.1964 року народження, останнє місце
реєстрації: м. Городенка, вул. Коперніка, 34 Івано-
Франківської області, що він, як відповідач, викли-
кається в судове засідання 13.02.2017 року на 09
год. 00 хв., по справі № 342/1291/16-ц, за позовом
ПАТ КБ «Приват Банк» до Герасименка Юрія Васи-
льовича про стягнення заборгованості.

З опублікуванням оголошення про виклик Гера-
сименка Ю. В., він вважатиметься належним чином
повідомленим про час і місце проведення розгляду
справи. Явка до суду обов’язкова. В разі неявки,
справу буде розглянуто за його відсутності.

Адреса суду: м. Городенка, вул. Героїв Євромай-
дану, 7 Івано-Франківська область.

Суддя Федів Л. М.

Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська
викликає у відкрите судове засідання як відповідача Під-
ківку (Василину) Михайла Івановича на 09.00 годину 14
лютого 2017 року по справі за позовом Шароніної Зої
Григорівни до Підківки (Василини) Михайла Івановича,
останнє місце проживання чи мешкання: м. Кам’янське,
провулок Алчевського, буд. 6, про усунення перешкод у
користуванні власністю, шляхом зняття з реєстраційного
обліку.

Відкрите судове засідання по цивільній справі відбу-
деться під головуванням судді Лобарчук О. О. у приміщенні
Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська за
адресою: м. Кам’янське, вул. Петровського, 166, 2 поверх,
кабінет №2.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опубліку-
вання оголошення в пресі відповідач Підківка (Василина)
М. І. вважається повідомленим про час і місце розгляду
справи. У разі неявки справу буде розглянуто за його
відсутності.

Попаснянський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідачів Русецьку Ірину Сергіївну, яка зареєстро-
вана за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул.
Артемівська, 228, та Колесникову Катерину Олександрівну,
яка зареєстрована за адресою: Луганська область, м. По-
пасна, вул. Артемівська, 228, у судове засідання по цивільній
справі № 423/3895/16-ц за позовом Щербини Наталії Олек-
сіївни до Русецької Ірини Сергіївни та Колесникової Кате-
рини Олександрівни, третя особа: Попаснянська міська рада
Луганської області, про визнання особи такою, що втратила
право на користування житловим приміщенням, яке відбу-
деться 23.02.2017 року о 08 год. 30 хв. в приміщенні суду
за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова,
6. Резервна дата судового засідання — 27.02.2017 року о
08 год. 30 хв.

У разі неявки до суду та неповідомлення причин неявки,
або якщо такі причини суд визнає неповажними, справа
буде вирішена на підставі наявних у справі даних та дока-
зів.

Суддя М. В. Мазур

Високопільський районний суд Херсонської області по-
відомляє, що 20 лютого 2017 року о 09 годині 30 хвилин, в
приміщенні суду за адресою: смт Високопілля, вул. Визво-
лителів, 104, Херсонської області, відбудеться судовий роз-
гляд по цивільній справі № 652/670/16-ц за позовом Кемер
Тетяни Володимирівни, Навоєнко Лілії Володимирівни до
Бенденко Світлани Григорівни, треті особи без заявлення
самостійних вимог щодо предмета спору: Кемер Володимир
Володимирович, Малошестірнянська сільська рада Високо-
пільського району Херсонської області, про продовження
строку на прийняття спадщини.

В судове засідання у вищевикладений час викликається
як відповідач Бенденко Світлана Григорівна, 28.07.1960 року
народження.

В разі неявки відповідача в судове засідання або ви-
знання причини неявки неповажною, справа може бути роз-
глянута у відсутність відповідача на підставі наявних у справі
доказів.

Суддя Дригваль В. М.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ло-
моносова, 157) розглядає цивільні справи за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Чикіної А. С., Мрихіної О. Є.,
Сергейян А.С., Ємець Н.В. про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Відповідачка у справі № 233/5728/16-ц — Чикіна
Анастасія Сергіївна, 31.05.1993 р.н., останнє відоме
місце реєстрації якої: м. Костянтинівка Донецької об-
ласті, вул. Вінницька, буд. 41; м. Костянтинівка Донець-
кої області, вул. Молодіжна, буд. 8, кв. 4, викликається
до суду на 17 лютого 2017 року о 14.00 годині, каб. 
№ 15, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачка у справі № 233/5731/16-ц — Мрихіна
Олена Євгенівна, 08.09.1989 р.н., останнє відоме місце
реєстрації якої: м. Костянтинівка Донецької області, вул.
Тихвінська, буд. 3, викликається до суду на 17 лютого
2017 року о 14.15 годині, каб. № 15, для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачка у справі № 233/5614/16-ц — Сергейян
Ангеліна Сергіївна, 21.04.1982 р.н., останнє відоме місце
реєстрації якої: с. Новодмитрівка Костянтинівського
району, вул. Сонячна, буд. 12, кв. 2; м. Костянтинівка До-
нецької області, вул. Армійська, буд. 240, викликається
до суду на 17 лютого 2017 року о 14.30 годині, каб. 
№ 15, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачка у справі № 233/5734/16-ц — Ємець На-
талія Володимирівна, 04.07.1987 р.н., останнє відоме
місце реєстрації якої: м. Костянтинівка Донецької об-
ласті, вул. Білоусова, буд. 1, кв. 10, викликається до суду
на 17 лютого 2017 року о 14.45 годині, каб. № 15, для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
справи будуть розглянуті за їхньої відсутності.

Суддя О. С. Малінов

В провадженні судді Бердянського міськрайонного
суду Крамаренко А. І. знаходиться цивільна справа 
№ 310/8716/16-ц за позовом Романенко Роммуальди
Францевни до Романенка Володимира Васильовича,
треті особи: Романенко Василь Васильович, Романенко
Сергій Васильович, Романенко Ігор Васильович, вико-
навчий комітет Бердянської міської ради, про визнання
особи такою, що втратила право користування житло-
вим приміщенням.

Розгляд справи призначено на 22.02.2017 р. о 15.00 го-
дині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за
адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консуль-
ська, 64, каб. 502, суддя Крамаренко А. І., тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідача Романенка Володимира
Васильовича.

У разі неявки представника відповідача, справа буде
розглянута за наявними в ній матеріалами.

Коростенський міськрайонний суд Житомирської
області викликає в судове засідання Залівана Віталія
Ярославовича, 25.01.1988 року народження, меш-
канця: с. Хотинівка, вул. Лугова, 48 Коростенського
району Житомирської області, як відповідача в ци-
вільній справі за позовом Рахмана Петра Борисо-
вича до Залівана Віталія Ярославовича про визнання
договору займу недійсним.

Розгляд справи відбудеться 6 березня 2017 року
о 9 годині в залі судових засідань №3 Коростен-
ського міськрайонного суду. У разі неявки відпові-
дача або неповідомлення про причини неявки,
справа буде розглянута у відсутність відповідача на
підставі наявних доказів.

Суддя Коваленко В. П.

Ухвалою Господарського суду Донецької
області від 18.01.2017 року в справі № 905/3525/16
порушено провадження у справі про банк-
рутство ТОВ «Науково-виробниче об’єд-
нання «СПЕЦМЕТАЛЛПРОМ», м. Донецьк
(код ЄДРПОУ 23985228), введено процедуру розпо-
рядження майном, введено мораторій на задоволення
вимог кредиторів та призначено розпорядником
майна арбітражного керуючого Козирицького А. С.
(свідоцтво №49 від 01.02.2013 року, поштова адреса:
29000, м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, 
(4 пoвepx), тел./факс: (0382) 700 344, e-mail: 
koziritskij@mail.ru.

У зв’язку з вищевикладеним, прошу керівника та
засновників банкрута повідомити мені, арбітражному
керуючому Козирицькому А. С., контактні дані, а саме:
поштову адресу на підконтрольній Україні території,
номери телефонів та адресу електронної пошти.

Тиврівський районний суд викликає в судове засідання
як відповідачку Захарову Раїсу Петрівну, останнє відоме
місце проживання: с. Нове Місто, вул. 1 Травня, 66, Тиврів-
ського району, Вінницької області, по справі № 145/1654/16-ц
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк», яке відбудеться
01.03.2017 р. о 10.45 год. в приміщенні Тиврівського 
районного суду Вінницької області за адресою: вул. Шев-
ченка, 3, смт Тиврів, Тиврівського району, Вінницької об-
ласті, 23300.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази.

У разі неприбуття відповідачка повинна повідомити суд
про причини неявки, інакше справу буде розглянуто у її від-
сутності, на підставі наявних у справі доказів.

Суддя І. О. Ратушняк

Ліквідатор ДП «Криворізька автобаза №16 ВАТ
«Криворіжбудтранс» повідомляє про проведення
відкритих торгів з реалізації майна банкрута. На від-
криті торги виставляється нерухоме майно:

Лот №1: одноповерхова будівля технічного боксу,
загальною площею 2548,2 кв. м., збудована в 1965
році, розташована за адресою: вул. Леоніда 
Бородича, 7А, м. Кривий Ріг. Земельна ділянка пло-
щею 0,4873 гектарів, кадастровий номер
1211000000:03:160:0124, цільове призначення —
для обслуговування нежитлової будівлі. Право влас-
ності зареєстровано за ДП «Криворізька автобаза
№16 ВАТ «Криворіжбудтранс».

Початкова ціна продажу 607 697,0 грн без ПДВ.
Гарантійний внесок — 60 769,70 грн сплачується

на п/р 26005000121482 ПАТ «Державний експортно-
імпортний банк України» філія в м. Кривому Розі,
МФО 305589.

Письмові заявки на участь в аукціоні направляти
протягом 15-ти днів з дати опублікування оголо-
шення за адресою: 50086, м. Кривий Ріг, вул. Лео-
ніда Бородича, 7.

Умови участі в відкритих торгах та порядок ознай-
омлення з майном — за тел. 067-8029360.

Відкриті торги (аукціон) відбудуться 24.02.2017 р.
об 11.00 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бо-
родича, 7.

Компаніївський районний суд Кіровоградської об-
ласті повідомляє, що 24.02.2017 року о 12.00 год. в
приміщенні суду за адресою: вул. Вишнева, 21, се-
лище Компаніївка, Кіровоградської області, інд.
28400, відбудеться розгляд цивільної справи 
№ 391/831/16-ц за позовом Ткаченко Наталії Вален-
тинівни до Ткаченка Івана Миколайовича про розір-
вання шлюбу та стягнення аліментів. В судове
засідання викликається як відповідач Ткаченко Іван
Миколайович, 12.12.1980 року народження. В разі
неявки справу буде розглянуто у вашу відсутність.

Суддя І. М. Мумига

Новоукраїнський районний суд Кіровоградської об-
ласті (Кіровоградська область, м. Новоукраїнка, вул. Со-
борна, 34) викликає як відповідача Стаценко О. І. (вул.
Дзержинського, 85, с. Іванці, Новоукраїнського р-ну, Кі-
ровоградської обл.) та повідомляє, що 14 лютого 2017
року о 08.50 годині в залі № 1 (суддя Шепетько В. І.) від-
будеться розгляд цивільної справи № 396/1846/16-ц за
позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Стаценко О. І. про
стягнення заборгованості.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач
вважається повідомлений належним чином про дату, час
та місце розгляду справи, і у випадку неявки, справа
буде розглянута у його відсутність.

Першотравневий районний суд Донецької області
(87400, смт Мангуш, вул. Котанова, 102, Мангуш-
ського району, Донецької області) повідомляє, 
що 31.01.2017 року було ухвалене заочне рішення 
по справі № 241/1928/16-ц, провадження 
№ 2/241/76/2017 за позовом представника Публічного
акціонерного товариства «Банк Камбіо» до Дабіжа
Юлії Петрівни, третя особа: Товариство з обмеженою
відповідальністю «Промо-Маркет» про звернення
стягнення на предмет іпотеки шляхом визнання права
власності.

Позовні вимоги задоволено.
Суддя В. Є. Скудін

Білокуракинський районний суд Луганської області

повідомляє, що 29.12.2016 року розглянуто цивільну

справу № 409/2935/16-ц (пров. № 2/409/1871/16) за

позовною заявою Воронькова Дмитра Олексійовича

до Воронькової Яни Олексіївни про розірвання шлюбу

та винесено рішення про задоволення позову.

Суддя Третяк О. Г.

Козелецький районний суд Чернігівської області
викликає як відповідача Стадника Олександра Юрі-
йовича, зареєстрованим місцем проживання якого
є: смт Козелець, вул. Космонавтів, буд. 13, Козе-
лецького району, Чернігівської області, в судове за-
сідання на 02 березня 2017 року на 14.30 год. (вул.
Свято-Преображенська, 7, смт Козелець, Чернігів-
ська область, 17000) у справі за позовом ПАТ КБ
«Акцент-Банк» до Стадника Олександра Юрійовича
про стягнення заборгованості.

Суддя Бузунко О. А.

Попільнянський районний суд Житомирської області викликає в судове засідання як відпові-
дача Остапенка Олександра Петровича, 15 серпня 1967 року народження, останнє місце прожи-
вання та реєстрації якого: с. Миролюбівка, вул. Червоноармійська, 21, Попільнянського району,
Житомирської області в цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «Приватбанк» до Остапенка Олександра Петровича про стягнення заборгованості, яке
відбудеться о 10.00 годині 15 березня 2017 року в залі суду Попільнянського районного суду в
смт Попільня по вул. Б. Хмельницького, 24, Попільнянського району, Житомирської області.

В разі неявки відповідача в судове засідання справа буде розглянута за його відсутності.
Суддя Є. О. Зайченко

Попільнянський районний суд Житомирської області викликає в судове засідання як відпові-
дача Клімова Валентина Леонідовича, 03 грудня 1975 року народження, останнє місце проживання
та реєстрації якого: с. Почуйки, вул. Пролетарська, 63, Попільнянського району, Житомирської
області в цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «При-
ватбанк» до Клімова Валентина Леонідовича про стягнення заборгованості, яке відбудетеся об
11.00 годині 14 березня 2017 року в залі суду Попільнянського районного суду в смт Попільня по
вул. Б. Хмельницького, 24, Попільнянського району, Житомирської області.

В разі неявки відповідача в судове засідання справа буде розглянута за його відсутності.
Суддя Є. О. Зайченко

Втрачене посвідчення № 0096, видане
Державною службою України з безпеки
на транспорті, на ім’я Олійника Дениса
Вікторовича, посада: головний спеціаліст
відділу державного контролю та нагляду
за безпекою на водному транспорті Уп-
равління Укртрансбезпеки у Миколаїв-
ській області, вважати недійсним.
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Голосіївський районний суд м. Києва у зв’язку з роз-
глядом цивільної справи за позовом Шарандіна Олек-
сандра Олександровича до Лазорко Наталії Степанівни,
треті особи: ПАТ «Перший Український Міжнародний
Банк», Уракова Світлана Вікторівна про визнання дого-
вору купівлі-продажу недійсним та витребування квар-
тири з чужого незаконного володіння, викликає як
відповідача Лазорко Наталію Степанівну, останнє відоме
місце реєстрації: 03028, м. Київ. вул. Науки, 17, кв. 19, в
судове засідання на 12 год. 00 хв. 04.04.2017 року, яке
відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул.
П. Потєхіна, 14-а, каб. 38.

Суддя О.О. Колдіна

Горностаївський районний суд Херсонської об-
ласті викликає Бутенко Ірину Анатоліївну в судове
засідання, яке відбудеться 13 лютого 2017 року 
о 09.00 годині для розгляду цивільної справи 
№ 655/13/17 за позовом Товариства з обмеженою
відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» до Бу-
тенко Ірини Анатоліївни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором. Адреса суду:
Херсонська область, смт Горностаївка, вул. Торгова,
10. Явка відповідача обов’язкова. У разі неявки від-
повідача в судове засідання, справа буде розглянута
за її відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Посунько Г.А.

Представництво «Хансгрое СЕ»
(ідентифікаційний код 26255513) повідомляє про своє закриття
та ліквідацію згідно з Рішенням Правління компанії «ХАН-
СГРОЕ СЕ» від 16 січня 2017 року. Ліквідаційну комісію «Пред-
ставництва «Хансгрое СЕ» призначено у наступному складі:
голова ліквідаційної комісії — п. Самойленко Вадим Вікторо-
вич, член ліквідаційної комісії — п. Квят Олесь Анатолійович.

Вимоги кредиторів подаються до «Представництва «Хан-
сгрое СЕ» протягом двох місяців з дати публікації цього пові-
домлення у письмовій формі (направляються поштою або
подаються особисто) за адресою, що є місцезнаходженням
ліквідаційної комісії: Україна, 01030, м. Київ, вул. Богдана
Хмельницького, 19-21, бізнес-центр «Леонардо», 14-й поверх.

Вінницький міський суд Вінницької області викликає як
відповідача Хуторянського Михайла Олександровича, ос-
таннє відоме місце проживання: м. Вінниця, вул. 40-річчя
Перемоги, 58а, в судове засідання, яке відбудеться 21 лю-
того 2017 року о 15 год. 00 хв. під головуванням судді Ан
О.В. (зал с/з № 22, вул. Грушевського, 17, м. Вінниця), у
цивільній справі № 127/26658/16-ц за позовом Габрук Інни
Володимирівни до Хуторянського Михайла Олександро-
вича за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних
вимог на предмет спору, Служби у справах дітей Вінниць-
кої міської ради про позбавлення батьківських прав та
стягнення аліментів, у випадку неявки в судове засідання
справа буде розглянута без участі відповідача.

Суддя Ан О.В.

20.02.2017 року об 11 год. 20 хв. у приміщенні Фран-
ківського районного суду м. Львова (м. Львів, вул. Г. Чуп-
ринки, 69, каб. 304) відбудеться розгляд цивільної справи
за позовом ПАТ «Комерційний банк «Приватбанк» до Со-
ломонко Ніни Володимирівни про стягнення заборгова-
ності.

У зв’язку з цим відповідачка Соломонко Ніна Володи-
мирівна (м. Львів, вул. В. Великого, 111/136), викликається
в судове засідання, яке відбудеться 20.02.2017 року об 11
год. 20 хв.

У випадку неявки відповідачки в судове засідання на
вказаний судом час, на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України,
справа буде розглянута в її відсутність на підставі наявних
у ній доказів.

Суддя Мигаль Г. П.

Комсомольський міський суд Полтавської області
викликає Коцовського Антона Миколайовича (ос-
таннє відоме місце проживання: місто Луганськ, ву-
лиця Комунальна, будинок № 162) як відповідача в
судове засідання у цивільній справі за позовом По-
хилої Наталії Юріївни до Коцовського Антона Мико-
лайовича про розірвання шлюбу. Судове засідання
відбудеться 20 лютого 2017 року о 08 год. 40 хв. у
приміщенні суду за адресою: Полтавська область, 
м. Горішні Плавні, вул. Гірників, 17. У разі неявки,
справа буде розглянута за вашої відсутності.

Суддя О. В. Солоха

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу за
позовом Публічного акціонерного товариства «Альфа-
Банк» до Раєцького Андрія Сергійовича, Раєцької Ірини
Петрівни про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором. Відповідачі по справі Раєцький А.С., Раєцької І.П.
(зареєстровані за адресою: 83080, м. Донецьк, вул. Актю-
бінська, 69) викликаються на 15 лютого 2017 року на 10.30
год. до суду, каб. № 7, 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
справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя Н.В. Нємиш

20.02.2017 року об 11 год. 00 хв. у приміщенні Фран-
ківського районного суду м. Львова (м. Львів, вул. 
Г. Чупринки, 69, каб. 304) відбудеться розгляд цивільної
справи за позовом ПАТ «Комерційний банк «Приват-
банк» до Мойси Петра Володимировича про стягнення
заборгованості.

У зв’язку з цим відповідач Мойса Петро Володимиро-
вич, 10.07.1961 р.н. (м. Львів, вул. Стрийська, 58/5), ви-
кликається в судове засідання, яке відбудеться
20.02.2017 року об 11 год. 00 хв.

У випадку неявки відповідача в судове засідання на
вказаний судом час, на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України,
справа буде розглянута в його відсутність на підставі на-
явних у ній доказів. Суддя Мигаль Г. П.

Корольовський районний суд м. Житомира ви-
кликає Шалашову Наталію Юріївну, останнє відоме
місце проживання: м. Житомир, як відповідачку в
судове засідання по цивільній справі
№296/10156/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
до Шалашової Наталії Юріївни про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.

Розгляд справи відбудеться о 09 год. 40 хв. 21 лю-
того 2017 року в приміщенні Корольовського ра -
йонного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир,
майдан Соборний, 1, каб. 208.

Суддя Адамович О. Й.

В Луцький міськрайонний суд Волинської області
за адресою: м. Луцьк, вул. Шевченка, 39, каб. 104,
на 10 год. 00 хв. 22 лютого 2017 року викликається
як відповідач Урфаліан Міссак у справі за позовом
Алексюк Зої Олександрівни, Урфаліан Марії Анато-
ліївни до Урфаліана Міссака про визнання особи
такою, що втратила право користування житловим
приміщенням.

Відповідач має право подати свої докази чи запе-
речення проти позову чи повідомити про них суд. В
разі неявки відповідача, справа буде розглядатися в
його відсутність.

Суддя А. О. Подзіров

Ямпільський районний суд Сумської області викликає
Капоріну Любов Василівну, 26.07.1983 р.н., останнє ві-
доме місце реєстрації: смт Свеса Ямпільського району
Сумської області, вул. Комарова, буд. 2, кв. 15, у судове
засідання як відповідача по цивільній справі за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 23 лютого 2017 року о
09 годині 00 хвилин у приміщенні Ямпільського район-
ного суду Сумської області за адресою: б-р Ювілейний,
8/2, смт Ямпіль Сумської області.

У разі неявки відповідача в судове засідання без по-
важних причин, справа буде розглянута у його відсут-
ність.

Суддя О. В. Сатарова

Іллінецький районний суд Вінницької області викли-
кає Рибак Марію Михайлівну, останнє відоме місце про-
живання: вул. Шевченка, 19, с. Городок Іллінецького
району Вінницької області, у судове засідання як відпо-
відачку по цивільній справі № 131/1978/16-ц за позовом
ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Рибак Марії Михайлівни про
стягнення заборгованості.

Судове засідання призначено на 08 год. 00 хв. 1 бе-
резня 2017 року в залі засідань Іллінецького районного
суду Вінницької області за адресою: м. Іллінці Вінницької
області, вул. Європейська, 28, 22700.

В разі неявки в судове засідання справу буде розгля-
нуто за її відсутності.

Голова суду М. В. Шелюховський

Гадяцький районний суд Полтавської області викли-
кає Крат Ірму Миколаївну (остання відома адреса: 
м. Гадяч, пров. Сумський, 5, Полтавська область) як від-
повідачку по цивільній справі за позовом Рослик Ольги
Іванівни до Крат Ірми Миколаївни, третя особа: Управ-
ління Державної міграційної служби України у Полтав-
ській області, про втрату права на проживання. Судове
засідання відбудеться 23 лютого 2017 року о 10 год. 00
хв. у приміщенні суду за адресою: вул. Лесі Українки, 6,
м. Гадяч Полтавської області. В разі неявки відповідачки
в судове засідання та неповідомлення про причини не-
явки, справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя Киричок С. А.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача в судове засідання з розгляду ци-
вільної справи за позовом Публічного акціонерного
товариства «Альфа-Банк», яке відбудеться в приміщенні
суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк,
бул. Дружби Народів, 19, 17 лютого 2017 року о 13.00
год. Коваленка Сергія Валерійовича (Луганська область,
м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, 117а/19) (справа
№428/9092/16-ц).

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

Суддя І. О. Юзефович

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області
по цивільній справі за позовом Комунального підприєм-
ства Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломе-
режа» до Баужиної Зої Михайлівни, Баужина Олександра
Олександровича про стягнення боргу викликає до суду
Баужину Зою Михайлівну, Баужина Олександра Олексан-
дровича, останнє відоме місце реєстрації: вул. Я.Мудрого,
9, кв. 32, м. Біла Церква Київської області.

Судове засідання відбудеться 01.03.2017 року о 15 год.
00 хв. у приміщенні Білоцерківського міськрайонного суду
Київської області за адресою: Київська область, м. Біла
Церква, вул. Турчанінова, 7, зал судового засідання № 1,
суддя Дмитренко A.M.

В разі неявки відповідачів до суду справу буде розгля-
нуто без їхньої участі.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (суддя Гаврилов В.А.) викликає в судове
засідання відповідача Куйбишевську районну раду 
м. Донецька у справі за позовом Клюшанової Тетяни
Дмитрівни про встановлення додаткового строку для
прийняття спадщини.

Останнє місце проживання відповідача: пр. Ковпака,
буд. 4, м. Донецьк.

Судове засідання призначене на 20 лютого 2017 р. о
10.00 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська,
135, каб. 203.

У разі неявки відповідача в судове засідання справа,
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута
за його відсутністю.

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області по
цивільній справі за позовом Комунального підприємства
Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» до
Лункової Анастасії Юхимівни, Токаря Володимира Володи-
мировича про стягнення боргу викликає до суду Лункову
Анастасію Юхимівну, останнє відоме місце реєстрації: вул.
Гайок, 180, кв.64, м. Біла Церква Київської області.

Судове засідання відбудеться 01.03.2017 року о 16 год.
00 хв. в приміщенні Білоцерківського міськрайонного суду
Київської області за адресою: Київська область, м. Біла
Церква, вул. Турчанінова, 7, зал судового засідання №1,
суддя Дмитренко A.M.

В разі неявки відповідача до суду справу буде розгля-
нуто у її відсутності.

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 8 квітня 2016 року розглянуто

цивільну справу № 409/222/16-ц за позовною за-

явою Товариства з обмеженою відповідальністю

«Порше Мобіліті» до Ларгіної Алли Миколаївни про

стягнення заборгованості за кредитним договором

та винесено заочне рішення про задоволення позову

в повному обсязі. 

Суддя Полєно B.C.

Єрмолович Андрій Валерійович викликається до Пе-
реяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської
області, що знаходиться за адресою: м. Переяслав-
Хмельницький Київської області, вул. Богдана Хмель-
ницького, 65, на 10 год. 00 хв. 27 лютого 2017 року як
відповідач по справі № 2/373/135/17, 373/2175/16-ц за
позовом до нього Єрмолович Тетяни Володимирівни
про визнання особи такою, що втратила право корис-
тування житлом.

В разі неявки до суду, він вважається повідомле-
ним про час і місце судового розгляду і розгляд
справи буде проводитися без його участі.

Суддя Залеська А. О.

В провадженні Яготинського районного суду Київ-
ської області знаходиться справа за 382/2073/16-ц за
позовом Шибаєва Володимира Миколайовича до Ши-
баєвої Галини Миколаївни про розірвання шлюбу.

В судове засідання, призначене на 15 лютого 2017
року о 09 годині 00 хвилин, Яготинський районний
суд Київської області викликає як відповідача Ши-
баєву Галину Миколаївну, останнє відоме місце про-
живання: с. Ничипорівка Яготинського району
Київської області.

Суддя В. Д. Карпович

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом Публічного акціонерного то-
вариства Комерційний банк «ПриватБанк» до Якименок
Сергія Володимировича про стягнення заборгованості.

Відповідач Якименок Сергій Володимирович викли-
кається до каб. № 16 суду на 13 лютого 2017 року на 13
годину 00 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідача справа
буде розглянута у його відсутності за наявними дока-
зами.

Суддя Шаньшина M.B.

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя
викликає Захарова Рашида Зірейовича в судове за-
сідання як відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Захарова Р.З. про стягнення
заборгованості, призначене на 23.02.2017 року о 
09-30 годині, яке відбудеться за адресою м. Запо-
ріжжя, вул. Перемоги, 51, кабінет № 12.

У випадку неявки у судове засідання та непові-
домлення суду про поважну причину неявки, позов
буде розглянутий на підставі документів, які є в ма-
теріалах справи.

Суддя Соболєва І. П.

Красноармійський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85302, м. Покровськ, вул. Європейська, 20) роз-
глядає цивільну справу за позовом ТОВ «Фінансова
компанія «Довіра та гарантія» про звернення стягнення.

Відповідачі Ярошевський Сергій Сергійович, Василь-
ченко Олена Владиславівна, Ярошевська Світлана Воло-
димирівна, Ярошевський Сергій Іванович викликаються
на 24 лютого 2017 року об 11:00 год. до суду, каб. № 7,
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за їхньої відсутності.

Суддя Хмельова С.М.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті повідомляє, що 28 березня 2016 року розгля-
нуто цивільну справу № 409/329/16-ц за позовною
заявою ТОВ «Порше Мобіліті» в особі ТОВ «Юри-
дична фірма Вернер» до Бручка Юрія Івановича та
Бручко Світлани Миколаївни про стягнення забор-
гованості та збитків відповідно до кредитного дого-
вору та винесено заочне рішення про задоволення
позову в повному обсязі. 

Суддя Полєно B.C.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області
викликає Юрчака Олега Леонідовича, 11.01.1988 р. н.,
(останнє відоме місце проживання: Сумська область, Ко-
нотопський район, с. Шаповалівка, вул. Шевченка, 10),
як відповідача по цивільній справі № 2/577/231/17ц за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Юрчака Олега Леоні-
довича про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором у судове засідання, яке відбудеться 6 березня
2017 року о 09 годині 30 хвилин у приміщенні суду за
адресою: Сумська область, м. Конотоп, вул. Садова, 8,
каб. № 7, тел. 2-54-49, 6-31-65. 

При собі необхідно мати паспорт.
Суддя В. О. Кравченко

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Зінкевича Станіслава Миколайовича, 23
березня 1983 р.н., в судове засідання, яке призна-
чене на 10 годину 00 хвилин 20 лютого 2017 року,
для розгляду цивільної справи №319/852/15-ц за по-
зовом Мартиненко Оксани Миколаївни до Зінкевича
Станіслава Миколайовича про стягнення аліментів
на утримання неповнолітньої дитини, яке відбу-
деться за адресою: вул. Центральна, 26-а, смт Біль-
мак Більмацького району Запорізької області.

Суддя Горбачов Ю.М.

Чаплинський районний суд Херсонської області
викликає до суду по цивільній справі за позовом
публічного акціонерного товариства «Приват Банк»
до Зінченко Людмили Іванівни про стягнення забор-
гованості відповідачку Зінченко Людмилу Іванівну
на 08 годину 00 хвилин 1 березня 2017 року.

Судове засідання відбудеться у приміщенні Чап-
линського районного суду за адресою: вул. Космо-
навтів, 23, смт Чаплинка Херсонської області.

У разі неявки відповідача в судове засідання
справа буде розглянута за його відсутності за наяв-
ними у справі доказами.

Суддя А. Д. Кузьменко

Конотопський міськрайонний суд Сумської області
викликає Дайлідьонок Дмитра Володимировича,
13.03.1983 р. н. (останнє відоме місце проживання: Сум-
ська область, м. Конотоп, вул. Бр. Степняків, 25), як від-
повідача по цивільній справі № 2/577/270/17ц за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Дайлідьонок Дмитра
Володимировича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором у судове засідання, яке відбудеться
6 березня 2017 року о 09 годині 00 хвилин у приміщенні
суду за адресою: Сумська область, м. Конотоп, вул. Са-
дова, 8, каб. № 7, тел. 2-54-49, 6-31-65.

При собі необхідно мати паспорт. 
Суддя В. О. Кравченко

Оболонський районний суд м. Києва викликає Да-
нилюк Інну Іванівну як відповідача по цивільній
справі № 756/10975/16-ц за позовом ПАТ «Фідо-
банк» до Данилюк Інни Іванівни, третя особа: Дани-
люк Павло Михайлович про звернення стягнення на
предмет іпотеки, у судове засідання на 10 травня
2017 р. о 12:00 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 27,
суддя Луценко О.М.

У разі неявки та неповідомлення суду про причини
неявки в судове засідання, справа буде розглянута
за Вашої відсутності за наявними у справі доказами
відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Горностаївський районний суд Херсонської об-
ласті викликає Артюх Марину Станіславівну в судове
засідання, яке відбудеться 13 лютого 2017 року о
09.00 годині для розгляду цивільної справи 
№ 655/7/17 за позовом Товариства з обмеженою від-
повідальністю «ОТП Факторинг Україна» до Артюх
Марини Станіславівни про стягнення заборгованості
за кредитним договором. Адреса суду: Херсонська
область, смт Горностаївка, вул. Торгова, 10. Явка від-
повідача обов’язкова. У разі неявки відповідача в су-
дове засідання, справа буде розглянута за його
відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Посунько Г. А.

Жовтневий районний суд Миколаївської області
повідомляє Малахову Ольгу Василівну (місце про-
живання невідоме) про те, що 30 січня 2017 року
було прийняте рішення, яким задоволено позовні
вимоги по цивільній справі за позовом Ліпінського
Олександра Єгоровича до Малахової Ольги Васи-
лівни та Лиманівської сільської ради Жовтневого
району Миколаївської області про визнання права на
земельну частку (пай), площею 8,56 умовних кадас-
трових гектарів, в порядку спадкування за заповітом
після смерті Ліпінської Євгенії Михайлівни, померлої
18 лютого 2012 року.

Суддя Л.М. Семенова

В провадженні Бориспільського міськрайонного суду
перебуває цивільна справа за позовом Лісовського Ми-
коли Володимировича до Дубового Вячеслава Івановича
та Бориспільської районної державної адміністрації про
скасування розпорядження місцевого органу виконавчої
влади, про визнання недійсним державного акта на
право приватної власності на землю, та його державної
реєстрації.

У зв’язку з цим суд викликає Дубового Вячеслава Іва-
новича у судове засідання, що відбудеться о 8 годині 30
хвилин 22 лютого 2017 року за адресою: м. Бориспіль,
вул. Героїв Небесної Сотні, 10, каб. №7.

Суддя Борець Є. О.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 10 ЛЮТОГО

Oбласть Нiч         День
Київська -16  -21       -6  -11
Житомирська -16  -21       -6  -11
Чернігівська -13  -18       -6  -11
Сумська -13  -18       -5  -10
Закарпатська -5  -10      +2    +7
Рівненська -16  -21       -6  -11
Львівська -12  -17       -4    -9
Івано-Франківська -13  -18       -5  -10
Волинська -14  -19       -6  -11
Хмельницька -16  -21       -6  -11
Чернівецька -16  -21       -6  -11
Тернопільська -14  -19       -5  -10
Вінницька -16  -21       -6  -11

Oбласть Нiч          День
Черкаська -16   -21      -6   -11
Кіровоградська -16   -21      -6   -11
Полтавська -14   -19      -6   -11
Дніпропетровська -14   -19      -6   -11
Одеська -10   -15      -1     -6
Миколаївська -11   -16      -2     -7
Херсонська -11   -16      -2     -7
Запорізька -12   -17      -2     -7
Харківська -14   -19      -6   -11
Донецька -15   -20      -6   -11
Луганська -14   -19      -6   -11
Крим -5   -10      -2     -7
Київ -17   -19      -7     -9

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»

Цього разу всеукраїнський
фотоконкурс «Благодій-

ність в об’єктиві», який орга-
нізовує Український форум
благодійників під патронатом
Національної спілки фотоху-
дожників України,  презентує
«40 кадрів благодійності» за
2016 рік, які члени журі обра-
ли з понад 500 фоторобіт.

Уперше за 7-річну історію
у проекті взяли участь фотог-
рафи з різних країн: на кон-
курс надійшли роботи фран-
цузьких, румунських, грець-
ких, індійських та ліванських
фотохудожників.

Імена переможців визнача-
ли у десяти номінаціях, серед
них «Благодійність несе надію
дітям», «Благодійність набли-
жує мир», «Благодійність ря-
тує здоров’я», «Благодійність
дарує усмішку», «Благодій-
ність змінює світ», «Благодій-
ність очима дітей».

Цьогорічними призерами
фотоконкурсу стали роботи
українських фотохудожни-

ків. Перше місце посіла фо-
тографія Марини Яременко
«Горнятко доброти», присвя-
чена роботі Центру навчання
професії для молоді з особли-
вими потребами. Срібну наго-
роду отримала Ніна Гру-
шецька за фото «Народже-
ний» про недоношену дитину
в боксі, яка відчайдушно чіп-
ляється за шанс на життя.
Трійку переможців завершує
світлина Костянтина Скомо-

роха «Пацаняче горе», що
розповідає історію хлопчика з
Лисичанська, який в уламках
власного будинку знайшов
свій велосипед.

Як зауважила на відкритті
виставки дружина Прези-
дента Марина Порошенко,
«Благодійність в об’єктиві»
можна сміливо назвати су-
часним фотолітописом життя
українського народу. «Хо-
четься вірити, що наступного

року серед представлених
робіт більше не побачимо кад-
рів війни, а радітимемо при-
кладам відродження країни»,
— зазначила вона.

За словами директора Ук-
раїнського форуму благодій-
ників Анни Гулевської-Чер-
ниш, цього року на конкурс
надійшло багато світлин із
зображеннями дітей. Це все-
ляє надію, що українці допо-
магають одне одному й попри
все дивляться у майбутнє з
оптимізмом.

Серед партнерів фото-
конкурсу були й відомі між-
народні компанії. Приміром,
нові моделі телефонів Hua-
wei отримали три автори
фоторобіт, а також героїня
однієї зі світлин— Богдана.
Дівчинка з вадами здоров’я
продовжує мріяти і її мрії
здійснюються.

За традицією  після Києва
фотовиставка подорожува-
тиме Україною. Упродовж
року її побачать у всіх облас-
них центрах і в містах, набли-
жених до передової лінії ро-
сійсько-української війни. 

В Україні буде
Інститут футболу

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

ВИЩА ОСВІТА. Мета нового закладу —  вдосконалити сис-
тему підготовки фахівців і збільшити кількість футбольних тре-
нерів серед випускників вишів. Інститут футболу — спільний
проект вітчизняної футбольної федерації та Національного уні-
верситету  фізичного виховання і спорту, який має підтримку
двох міністерств: освіти і науки й молоді та спорту. Днями угоду
про створення Інституту футболу підписали президент Федера-
ції футболу України Андрій Павелко та ректор НУФВСУ Євгеній
Імас.

На презентації зазначали, що новий інститут сприятиме ство-
ренню умов для розвитку футболу за трьома основними напря-
мами: кадровим, методичним і науковим.

«Нашому футболові нині необхідні не лише розроблення
стратегії, програми розвитку, а й достатня кількість фахівців
тренерського цеху, які опанують передовий досвід провідних
країн. Введений в експлуатацію завод з виробництва штучних
полів дасть змогу збільшити кількість футбольних шкіл та сек-
цій у всій країні. Саме там і знадобляться спеціалісти — настав-
ники майбутніх гравців юнацьких, молодіжної та національної
збірних», — наголосив під час презентації проекту президент
ФФУ. За словами Андрія Павелка, у стінах реабілітаційної ме-
дичної лабораторії на базі Інституту футболу будуть умови для
відновлення і гравців збірних, і воїнів АТО, які лікуються у Го-
ловному військовому клінічному госпіталі Києва, з яким Феде-
рація футболу тісно співпрацює.

Згідно з угодою, буде удосконалено систему підготовки здо-
бувачів вищої освіти ступеня бакалавра зі спеціальності «Фізич-
на культура і спорт» (спеціалізація «Тренерська діяльність у
футболі»). У НУФВСУ буде запроваджено магістерську програ-
му «Футбол у системі резервного спорту», а ФФУ та університет
сприятимуть працевлаштуванню магістрів. Фахівці інституту
візьмуть участь у розробленні комплексної програми розвитку
футболу в Україні.

ФФУ сприятиме створенню та функціонуванню на базі ка-
федри футболу НУФВСУ методичного кабінету дитячо-юнаць-
кого футболу і забезпечить методично загальнонаціональний
проект «Урок футболу». Окремим пунктом передбачено ство-
рення та функціонування комплексної наукової групи та спеціа-
лізованої лабораторії у структурі науково-дослідного інституту
НУФВСУ для супроводу підготовки збірних команд України з
футболу. На медичній базі вишу проводитимуть операції.

Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»

ПРОЕКТ. Фахівці компанії
Google найближчим часом
оцифровуватимуть та перено-
ситимуть Черкаську область в
електронний простір. Два ро-
ки тому компанія розгорнула
взаємодію з органами місце-
вого самоврядування України,
в межах якої передбачається
розвиток цифрової та інтер-
нет-освіченості представників
влади, громади, середнього
та малого бізнесу. За час кам-
панії фахівці Google пройшли
від перших проектів у пілотних
Рівненській області та Львові
до інших регіонів, де втілюва-
ли громадські ініціативи.

— Щоразу ми піднімали
планку та знаходили завдяки

активності громадськості нові
теми, які становлять суспіль-
ний інтерес для певного регіо-
ну, — розповів директор зі
взаємодії з органами держав-
ної влади CFC Consulting (ек-
склюзивний представник CNN
в Україні) Олексій Сивак. —
Сутність кампанії в тому, що,
спілкуючись із представника-
ми того чи того регіону, ми діз-
наємося, яких змін потребу-
ють на місцях, і пропонуємо
цифрові та інтернет-рішення,
щоб ці зміни відбувалися
швидше, ефективніше та якіс-
ніше. Реалізація задуманого
передбачає об’єднання зусиль
влади, громадських організа-
цій та представників бізнесу.
Хочемо, щоб в області утвори-
лася спільнота ентузіастів, яка
б активно працювала над про-

ектами та згодом їх доповню-
вала.

На Черкащині у межах про-
екту «Цифрове перетворен-
ня» планують запровадити іні-
ціативи, корисні для черка-
щан. Основна мета такого пе-
ретворення — підвищення ін-
вестиційної і туристичної при-
вабливості Шевченкового
краю за допомогою сучасних
інтернет-інструментів. 

Окрім втілення цифрових
проектів, невід’ємна складова
кампанії —  освітні: серія семі-
нарів для державних службов-
ців, представників місцевого
самоврядування та бізнесу, ви-
кладачів і студентів з основ
цифрової грамотності та безпе-
ки в інтернеті й багато іншого.

— Нині державні органи де-
далі більше переходять у ме-

режу, адже це своєрідний ви-
клик часу, — зауважив за-
ступник голови облдержадмі-
ністрації Ярослав Березань.
— Недооцінювати важливість
цифрових та інтернет-можли-
востей, які нині доступні кож-
ному, ніяк не можна. Головне
— вміти скористатися ними.
Передовсім державним служ-
бовцям, які часто бувають
більш закритими до електрон-
них новацій, ніж інші. Нині ми
на етапі обговорення напрямів
можливої співпраці та напра-
цювання тих потенційних про-
ектів, які, можливо, запровад-
жуватимемо спільно з Google
— Україна саме на Черкащині.
Маємо вже кілька ідей. Утім,
готові вислухати пропозиції
від усіх зацікавлених у цифро-
вій розбудові нашої області. 

Черкащину збираються оцифрувати

Горнятко доброти 
ніколи не спорожніє
СВІТЛИНИ НАДІЇ. У Києві відкрили фотовиставку «Благодійність
в об’єктиві», яка згодом помандрує українськими містами

Героїня «Горнятка доброти» Марина Яременко вчиться
наймирнішої професії — пекти хліб
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Благодійність дає надію дітям у
різних життєвих ситуаціях:
і немовляті зі світлини 
Ніни Грушецької, 
і хлопчикові з Лисичанська, якого
Костянтин Скоморох сфотографував
з дорогою знахідкою 
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