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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН: 
«Реформа  має сприяти 

розвитку села, коли 
українець українцю зможе 

продавати землю  
й мати доступ до 

кредитних ресурсів.  
Але ми категорично 

проти продажу землі іноземцям».
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Швейцарія діятиме  
в унісон із ЄС

БЕЗВІЗ. Тема наслідків агресії Росії на Донбасі, що триває, ці-
лями якої дедалі частіше стають населені пункти і цивільні об’єкти, 
була в центрі уваги зустрічі Президента Петра Порошенка з керів-
ником федерального департаменту закордонних справ Швейцарії 
Дідьє Буркхальтером. Глава держави відзначив зусилля Швейцарії 
для врегулювання ситуації на Донбасі, що підтверджує її відчутний 
внесок у діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Петро 
Порошенко висловив вдячність і за візит Дідьє Буркхальтера до Ма-
ріуполя, під час якого було передано черговий гуманітарний вантаж 
з медикаментів та реагентів для очищення води.

Дідьє Буркхальтер підтвердив намір його країни запровадити без-
візовий режим для українських громадян з 11 червня — водночас з 
ЄС. Ішлося й про повернення на батьківщину заморожених активів 
колишніх українських високопосадовців, які зберігаються в тамтеш-
ніх банківських установах, повідомляє департамент прес-служби АП.

Через поважного гостя Петро Порошенко поновив запрошення 
Президентові Швейцарської Конфедерації здійснити візит в Україну.

10 млрд грн
пропонуватиме уряд у змінах до 

держбюджету для збільшення фінансування 
субсидій на оплату послуг ЖКГ у 2017 році 

ПЕРСПЕКТИВА. Що чекає на так звані депресивні села  
після створення об’єднаних територіальних громад?

Прем’єр-міністр про консенсус  
у розвитку аграрного сектору
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ГОСТРА ТЕМА 

Отруєна  
на Хмельниччині 
річка Хомора стала 
екологічною бомбою 
для Житомирщини

Торік в Україні передчасно 
народилося майже  
20 тисяч дітей. Нині 
виходити їх допомагає 
«метод кенгуру»

ПРОСТО 

Земля йде в орендні руки
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр очікує, що це рішення допоможе малому  
й середньому бізнесу встановити баланс відносин на селі

Катерина МАЦЕГОРА, 
«Урядовий кур’єр»

Своєю постановою уряд 
зобов’язав Державну служ-

бу з питань геодезії, картографії 
та кадастру передавати україн-
ські сільськогосподарські землі 

в оренду виключно через аукці-
они. Це, на думку авторів доку-
мента, дасть змогу вдосконалити 
механізм управління земельни-
ми ресурсами в Україні. Презен-
тував норми постанови перший 
заступник міністра аграрної по-
літики та продовольства Мак-

сим Мартинюк. Його відомство 
запропонувало короткостроко-
ву оренду ділянок, яка не пере-
вищуватиме семи років. Старто-
ву вартість земель встановлю-
ватимуть на рівні, не нижчому 
за 8% їхньої нормативно-грошо-
вої оцінки.

У Мінагрополітики очікують, 
що передача сільськогосподар-
ських земель державної влас-
ності в оренду сприятиме зрос-
танню надходжень до місцевих 
бюджетів України більш як на 
мільярд гривень до кінця 2018 
року.

Після того як урядовці підтри-
мали земельну постанову, Воло-
димир Гройсман доручив Мініс-
терству внутрішніх справ пере-
вірити на наявність зловживань 
і корупції угоди розпоряд-
ників державних земель по 
всій країні. 2
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документи

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

Березанський міський суд Київської області (адреса суду: 07540, Київська обл., м. Бере-
зань, вул. Леніна, 129) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення 
заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться    08.06.2017 о 13:00 до Мишура Сергія 
Михайловича (останнє відоме місце реєстрації: 07541, Київська обл., м. Березань, вул. Лені-
на, буд. 152, кв. 75) справа № 356/357/17, суддя Лялик Р. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки спра-
ва буде розглянута за його  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.  
З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважається належним чином пові-
домленим про час, день та місце проведення судового засідання.

Любарський районний суд Житомирської обл. (адреса суду: 13100, Житомирська обл., 
смт Любар, вул. Леніна, 36) викликає відповідача за позовом ПАТ Акцентбанк, про стягнен-
ня заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться  09.06.2017 о 08:30 до Славич Василя 
Федоровича (останнє відоме місце реєстрації: 13116, Житомирська обл., Любарський р-н, с. 
Филинці, вул. Ватутіна, буд. 93) справа № 282/445/17, суддя Вальчук В. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки спра-
ва буде розглянута за його  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. 
З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважається належним чином пові-
домленим про час, день та місце проведення судового засідання.

Втрачений судновий білет № 014613 

на човен ХЕН-0027к, 1982 р., виданий на 

ім’я Качури Олексія Івановича, 

вважати недійсним.

Подільський районний суд м. Києва повідомляє, що розгляд 

цивільної справи № 758/7177/16-ц за позовом Подільської ра-

йонної в м. Києві державної адміністрації до Тетелі Нелі Станіс-

лавівни та Тетелі Ірини Вячеславівни про виселення відбудеться 

23.11.2017 р. о 10.00 год. у приміщенні суду (м. Київ, вул. Хори-

ва, 21, зал № 3) під головуванням судді Романа О.А.

Відповідно до ст.ст. 74 — 76 ЦПК України Приморський ра-
йонний суд м. Одеси (суддя Ільченко Н.А.) викликає в судове за-
сідання як відповідача Полатдемір Садика по цивільній справі 
№522/7399/17-ц за позовом Полатдемір Марини Олександрівни 
до Полатдемір Садика про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 12.06.2017 року об 11 год. 50 
хв. за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, каб. 224.

У випадку неявки в судове засідання зазначеної особи, спра-
ва буде розглянута за її відсутності.

Яременко Леонід Анатолійович, 30.06.1981 року народження, останнє місце проживання 
чи мешкання: 51900, Дніпропетровська область, місто Кам’янське, проспект Д.Народів, буди-
нок 31, квартира 160, викликається у відкрите судове засідання як відповідач на 10.15 годи-
ну 12 червня 2017 року в цивільній справі за позовом Яременко Олени Вікторівни до Яремен-
ка Леоніда Анатолійовича про зміну способу стягнення аліментів.

Відкрите судове засідання у цивільній справі відбудеться під головуванням судді Решет-
ник Т.О. в приміщенні Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетров-
ської області за адресою: м. Кам’янське, вул. Тритузна, 166, 1 поверх, кабінет № 1.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі, відповідач Яре-
менко Леонід Анатолійович вважається повідомленим про час і місце розгляду справи. У ра-
зі неявки відповідача, справу буде розглянуто за його відсутності.

Сновський (Щорський) районний суд Чернігівської обл. (адреса суду: 
15200, Чернігівська обл., м. Щорс, вул. 30 років Перемоги, 37-б) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборго-
ваності, у судове засідання, яке відбудеться 08.06.2017 о 09:00 до Іцен-
ко Ніни Миколаївни (останнє відоме місце реєстрації: 15253, Чернігів-
ська обл., Сновський р-н, с. Рогізки, вул. Чернігівська, буд. 31) справа  
№ 749/389/17, суддя Чигвінцев М. С.

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

Ярмолинецький районний суд Хмельницької обл. (адреса суду: 32100, 
Хмельницька обл., смт Ярмолинці, вул. Чапаєва, 71) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судо-
ве засідання, яке відбудеться 08.06.2017 о 09:00 до Роспаченюк Мари-
ни Іванівни (останнє відоме місце реєстрації: 32100, Хмельницька обл., 
смт Ярмолинці, вул. Чапаєва, буд. 80, кв. 4) справа № 689/666/17, суд-
дя Соловйов А. В.

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

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області повідомляє, що 
12.06.2017 року о 12 год. 30 хв. відбудеться розгляд справи за позовом Управління со-
ціальної політики Тернопільської міської ради до Ситнікова Валентина Владиславови-
ча, за участю третьої особи Державної фінансової інспекції в Тернопільській області 
про стягнення надміру виплаченої щомісячної допомоги.

Просимо з’явитись в судове засідання відповідача Ситнікова Валентина Владисла-
вовича, останнє відоме місце проживання: м. Луганськ, вул. І.Франка, 71, на зазначену 
дату та число в приміщення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської об-
ласті за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34.

У разі неявки відповідача в судове засідання, справа буде розглядатися у його від-
сутності.

Суддя Р.М. Грицак

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 24 травня 2017 р. № 387 
Київ

Про Порядок функціонування інтегрованої автоматизованої системи 
державного нагляду (контролю), внесення відомостей до неї  

та строки розміщення цих відомостей 
Відповідно до частини десятої статті 41 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господар-

ської діяльності» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
Затвердити Порядок функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), внесення відо-

мостей до неї та строки розміщення цих відомостей, що додається.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України  

від 24 травня 2017 р. № 387

ПОРЯДОК  
функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), внесення відомостей  

до неї та строки розміщення цих відомостей

Загальні питання
1. Цей Порядок визначає механізм функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) 

(далі – система), внесення відомостей до неї та строки розміщення цих відомостей.
2. Терміни, що вживаються в цьому Порядку, мають таке значення:
користувач – суб’єкт господарювання, що провадить відповідний вид господарської діяльності, який підлягає державному на-

гляду (контролю) відповідно до закону, громадське об’єднання в особі його уповноваженого представника;
суб’єкт наповнення – посадова особа органу державного нагляду (контролю) або посадова особа ДРС, що уповноважена вно-

сити відомості до системи;
персональний електронний кабінет – індивідуальна персоніфікована веб-сторінка, за допомогою якої вносяться до системи 

відомості суб’єктом наповнення та здійснюється електронний обмін інформацією між користувачем та суб’єктом наповнення.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у 

сфері господарської діяльності» та «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».
3. Держателем системи є ДРС, що забезпечує її створення та функціонування.
4. Технічним адміністратором системи є державне підприємство «Національні інформаційні системи» (далі – державне під-

приємство), що здійснює заходи з адміністрування і програмного супроводження системи, несе відповідальність за збереження 
її даних, захищає їх від несанкціонованого доступу та знищення, а також забезпечує її цілодобову безперебійну роботу, здійснює 
заходи з надання/блокування доступу до системи, проводить навчання щодо роботи із системою.

5. Обробка та захист інформації в системі здійснюються відповідно до вимог Законів України «Про захист персональних да-
них» та «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

Призначення системи та основні вимоги до неї
6. Система забезпечує доступ суб’єктів господарювання та органів державної влади, органів місцевого самоврядування до ін-

формації про заходи державного нагляду (контролю) з використанням Інтернету.
7. Система призначена для:
збереження та систематизації відомостей про заходи державного нагляду (контролю);
автоматизованого виявлення суб’єктів господарювання, які на відповідний плановий період включені до річних планів здій-

снення заходів державного нагляду (контролю) одночасно кількох органів державного нагляду (контролю), та формування про-
екту плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на плановий період.

8. Система розміщується на програмно-апаратному комплексі державного підприємства.
Доступ суб’єктів наповнення до системи надається на підставі договору, укладеного з державним підприємством.
9. Усі суб’єкти наповнення представлені окремими персональними електронними кабінетами в системі, доступ до яких здій-

снюється з використанням електронного цифрового підпису з посиленим сертифікатом відкритих ключів на захищеному носії.
10. Персональні електронні кабінети є складовою частиною системи, мають єдиний формат розміщення інформації, стиль 

та інтерфейси.
11. Суб’єкти наповнення використовують єдині інформаційні довідники, реєстри та ідентифікатори.
12. Кожен користувач може мати персональний електронний кабінет у системі, ідентифікація та автентифікація в якому здій-

снюється за допомогою засобів електронного цифрового підпису, в тому числі посиленого сертифіката відкритого ключа елек-
тронного цифрового підпису та захищеного носія особистих ключів.

13. Система надає функціональні можливості для електронної комунікації в режимі реального часу між суб’єктами наповне-
ння та користувачами.

14. Система розроблена з урахуванням забезпечення сумісності та взаємодії з іншими інформаційними системами та мере-
жами, що складають державні інформаційні ресурси.

15. Система забезпечує можливість отримання відомостей з Єдиного державного порталу адміністративних послуг та Єдино-
го державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

16. Система функціонує цілодобово сім днів на тиждень.
17. Доступ до відомостей системи (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних), ви-

значених у частині другій статті 41 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської ді-
яльності», здійснюється через відкритий інформаційний ресурс Інтернету та є безоплатним.

18. Функціональні можливості системи забезпечують:
пошук за ключовими словами в полях опису найменування або ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ юридичних осіб та 

прізвища, імені, по батькові фізичних осіб – підприємців;
класифікацію та пошук заходів державного нагляду (контролю) за формою їх проведення;
формування річних планів органів державного нагляду (контролю), плану здійснення комплексних заходів державного нагля-

ду (контролю) на плановий період та звітів про стан виконання зазначених планів;
захист даних від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації шляхом здійснення організаційних і технічних заходів, 

упровадження засобів та методів технічного захисту інформації;
розмежування та контроль за доступом до інформації;
реєстрацію подій, що відбуваються в системі і стосуються її безпеки;
наявність зрозумілих для суб’єктів наповнення та користувачів інтерфейсів;
ідентифікацію суб’єктів наповнення;
ідентифікацію користувачів.

Структура системи
19. До структури системи входять:
підсистема управління змістовим наповненням системи, призначена для автоматизованого формування проекту плану здій-

снення комплексних заходів державного нагляду (контролю) органів державного нагляду (контролю) на плановий період та збе-
реження відомостей про заходи державного нагляду (контролю);

відкритий інформаційний ресурс, який забезпечує доступ до відомостей системи;
підсистема адміністратора системи для підтримки його функціонування та надання права на доступ до системи;
модулі адміністрування системи зареєстрованих суб’єктів наповнення;
компонент взаємодії з іншими інформаційними системами, реєстрами та класифікаторами;
модуль розсилки інформації;
модуль зворотного зв’язку;
підсистема взаємодії з інформаційною системою електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів;
комплексна система захисту інформації;
персональні електронні кабінети зареєстрованих користувачів та суб’єктів наповнення;
модуль забезпечення доступу та взаємодії між суб’єктами наповнення та користувачами.

Наповнення системи
20. У системі розміщуються відомості, визначені частиною другою статті 41 Закону України «Про основні засади державного на-

гляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
21. Наповнення системи забезпечується суб’єктами наповнення шляхом розміщення та оновлення відомостей про заходи дер-

жавного нагляду (контролю) через завантаження даних до системи.
22. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, до системи вноситься лише інформація, доступ до якої не є 

обмеженим.
23. Система забезпечує можливість розміщення та оновлення відомостей шляхом автоматичного завантаження даних.
24. Система забезпечує можливість перевірки суб’єктами наповнення відомостей перед їх розміщенням.

Внесення відомостей про заходи державного нагляду (контролю) до системи
25. Відомості, визначені абзацами другим – восьмим частини другої статті 41 Закону України «Про основні засади державно-

го нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», та зміни до них вносяться до системи суб’єктами наповнення не пізніше 
трьох робочих днів з дня прийняття рішення, в якому містяться відповідні відомості чи зміни до них.

Відомості, визначені абзацами дев’ятим – тринадцятим частини другої статті 41 Закону України «Про основні засади державно-
го нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», вносяться до системи суб’єктами наповнення не пізніше наступного ро-
бочого дня з дня прийняття рішення, в якому містяться відповідні відомості.

26. Суб’єкти наповнення органів державного нагляду (контролю) не пізніше 15 жовтня року, що передує плановому, забезпе-
чують внесення до системи відомостей про заходи державного нагляду (контролю) щодо тих суб’єктів господарювання, діяль-
ність яких підлягає плановим заходам державного нагляду (контролю) у плановому періоді, із зазначенням відомостей, визначе-
них пунктом 20 цього Порядку.

27. Проект плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на плановий період складається системою 
за формою згідно з додатком та оприлюднюється на веб-сторінці із загальним доступом не пізніше 17 жовтня року, що передує 
плановому.

28. У разі потреби органи державного нагляду (контролю) узгоджують між собою інші дати початку та строки здійснення комп-
лексних планових заходів державного нагляду (контролю).

29. Узгоджені пропозиції щодо зміни дати початку та строку здійснення комплексних планових заходів державного нагляду 
(контролю) надсилаються органами державного нагляду (контролю) до ДРС не пізніше 1 листопада року, що передує плановому.

30. Суб’єкти наповнення ДРС протягом одного робочого дня з моменту отримання відомостей, визначених у пункті 29 цього По-
рядку, вносять відповідні зміни до системи.

31. Суб’єкти наповнення ДРС вносять до 15 листопада року, що передує плановому, до системи відомості про дату і номер на-
казу про затвердженння плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на плановий період.

Загальний доступ до затвердженого плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на плановий пері-
од забезпечується системою шляхом його розміщення на веб-сторінці із загальним доступом.

32. Суб’єкти наповнення органів державного нагляду (контролю) вносять до 1 грудня року, що передує плановому, до систе-
ми акти органів державного нагляду (контролю), якими затверджені річні плани здійснення заходів державного нагляду (контро-
лю) на відповідний плановий період.

33. Звіт про виконання річних та комплексного планів заходів державного нагляду (контролю) за попередній рік суб’єкти напо-
внення вносять до системи до 1 квітня планового року.

Вимоги до захисту інформації, розміщеної в системі
34. Відомості, внесені до системи, повинні бути захищені відповідно до вимог законодавства у сфері захисту інформації.
35. Захист інформації, розміщеної в системі, забезпечується із застосуванням комплексної системи захисту інформації з під-

твердженою відповідністю. Підтвердження відповідності здійснюється за результатами державної експертизи в установленому за-
конодавством порядку.

36. Комплексна система захисту інформації повинна забезпечувати такі основні функції:
розмежування доступу суб’єктів наповнення та користувачів до захищених ресурсів системи;
регламентацію дій суб’єктів наповнення та користувачів під час доступу та обробки захищених ресурсів системи;
ідентифікацію та автентифікацію суб’єктів наповнення та користувачів;
перевірку повноважень суб’єктів наповнення та користувачів і надання їм права на виконання певних дій з обробки захищених 

ресурсів (читання, модифікація, знищення, внесення інформації тощо);
реєстрацію подій, пов’язаних із доступом до захищених ресурсів системи та дії з ними, результатів ідентифікації та автентифі-

кації суб’єктів наповнення та користувачів, фактів зміни повноважень суб’єктів наповнення та користувачів, результатів перевірки 
цілісності засобів захисту інформації тощо;

блокування несанкціонованих дій щодо захищених ресурсів системи;
захист захищених ресурсів системи під час їх передачі через незахищене середовище;
захист системи від мережевих атак з боку Інтернету;
антивірусний захист інформації, яка обробляється в системи;
забезпечення цілісності програмного забезпечення, яке використовується для обробки захищених ресурсів системи.
37. Забезпечення конфіденційності, цілісності і доступності інформації, яка обробляється в системі, здійснюється згідно з при-

йнятою політикою безпеки.
38. Реєстраційні дані системи повинні бути захищеними від несанкціонованої модифікації та знищення суб’єктами наповнення 

та користувачами, які не мають повноважень адміністратора безпеки.
39. Організація та проведення робіт із захисту інформації в системі здійснюється службою захисту інформації, яка забезпечує 

визначення вимог до захисту інформації в системі, проектування, розроблення і модернізацію системи захисту, а також виконан-
ня робіт з її експлуатації та контролю за станом захищеності інформації.

Функції служби захисту інформації покладаються на державне підприємство.

Додаток  
до Порядку

ПРОЕКТ ПЛАНУ 
здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) органів державного нагляду (контролю) 

на ____________ рік

Найменування 
суб’єкта господа-

рювання

Місце провадження  
господарської діяльнос-

ті суб’єкта господарюван-
ня або його відокремлених 

підрозділів

Ідентифікаційний код юридичної 
особи або реєстраційний номер 

облікової картки платника  
податків фізичної  

особи – підприємця (серія та  
номер паспорта*)

Предмет здійснен-
ня заходу державного 
нагляду (контролю)

Ступінь  
ризику

Дата початку  
здійснення заходу

Найменування 
органу  

державного  
нагляду 

(контролю)

_____________
*Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків, повідомили про це відповідному органу доходів і зборів та мають відмітку в паспорті.
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оголошення

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

Оголошення про проведення аукціону №224 з продажу енергоресурсів на базі ПрАТ «УМВБ»
15.06.2017 р. о 15-00 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» відбудеться аукціон №224 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  

лота, грн  
(з ПДВ)

Загальний 
обсяг, тонн

Загальна  
вартість, грн. 

(з ПДВ)
Умови транспортування

1 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ  
«Полтаванафтогаз» 2 000 1 10 564,02 12 676,82 25 353 640,00 2 000,00 25 353 640,00

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

ванафтогаз» (Ресурс липня 2017 p.)

2 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ  
«Полтаванафтогаз» 2 500 1 10 564,02 12 676,82 31 692 050,00 2 500,00 31 692 050,00

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

ванафтогаз» (Ресурс липня 2017 p.)

3 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ  
«Полтаванафтогаз» 2 500 1 10 564,02 12 676,82 31 692 050,00 2 500,000 31 692 050,00

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

 Качанівського ГПЗ (Ресурс липня 2017 p.)

4 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ  
«Охтирканафтогаз» 3 000 1 10 564,02 12 676,82 38 030 460,00 3 000,00 38 030 460,00

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

ГПЗ (Ресурс липня 2017 p.)

5 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ  
«Охтирканафтогаз» 3 000 1 10 564,02 12 676,82 38 030 460,00 3 000,00 38 030 460,00

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

ГПЗ (Ресурс липня 2017 p.)

6 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ  
«Охтирканафтогаз» 3 000 1 10 564,02 12 676,82 38 030 460,00 3 000,00 38 030 460,00

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

ГПЗ (Ресурс липня 2017 p.)

7 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ  
«Охтирканафтогаз» 3 000 1 10 564,02 12 676,82 38 030 460,00 3 000,00 38 030 460,00

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

ГПЗ (Ресурс липня 2017 p.)

8 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ  
«Охтирканафтогаз» 3 000 1 10 564,02 12 676,82 38 030 460,00 3 000,00 38 030 460,00

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

ГПЗ (Ресурс липня 2017 p.)

9 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ  
«Охтирканафтогаз» 3 000 1 10 564,02 12 676,82 38 030 460,00 3 000,00 38 030 460,00

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

ГПЗ (Ресурс липня 2017 p.)

10 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ  
«Охтирканафтогаз» 3 000 1 10 564,02 12 676,82 38 030 460,00 3 000,00 38 030 460,00

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

ГПЗ (Ресурс липня 2017 p.)

11 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ 
 «Охтирканафтогаз» 3 000 1 10 564,02 12 676,82 38 030 460,00 3 000,00 38 030 460,00

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

ГПЗ (Ресурс липня 2017 p.)

12 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ  
«Охтирканафтогаз» 3 000 1 10 564,02 12 676,82 38 030 460,00 3 000,00 38 030 460,00

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

ГПЗ (Ресурс липня 2017 p.)

13 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ  
«Охтирканафтогаз» 3 000 1 10 564,02 12 676,82 38 030 460,00 3 000,00 38 030 460,00

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

ГПЗ (Ресурс липня 2017 p.)

14 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ  
«Охтирканафтогаз» 2 070 1 10 564,02 12 676,82 26 241 017,40 2 070,00 26 241 017,40

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

ГПЗ (Ресурс липня 2017 p.)

15 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ  
«Охтирканафтогаз» 2 000 1 10 564,02 12 676,82 25 353 640,00 2 000,00 25 353 640,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
 «Чернігівнафтогаз» (Ресурс липня 2017 p.)

16 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ  
«Охтирканафтогаз» 1 990 1 10 564,02 12 676,82 25 226 871,80 1 990,00 25 226 871,80

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
 «Чернігівнафтогаз» (Ресурс липня 2017 p.)

17 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ  
«Чернігівнафтогаз» 3 000 1 10 564,02 12 676,82 38 030 460,00 3 000,00 38 030 460,00

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

нігівнафтогаз» (Ресурс липня 2017 p.)

18 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Чернігівнаф-
тогаз» 3 000 1 10 564,02 12 676,82 38 030 460,00 3 000,00 38 030 460,00

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

нігівнафтогаз» (Ресурс липня 2017 p.)

19 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ  
«Чернігівнафтогаз» 3 000 1 10 564,02 12 676,82 38 030 460,00 3 000,00 38 030 460,00

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

нігівнафтогаз» (Ресурс липня 2017 p.)

20 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ  
«Чернігівнафтогаз» 3 000 1 10 564,02 12 676,82 38 030 460,00 3 000,00 38 030 460,00

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

нігівнафтогаз» (Ресурс липня 2017 p.)

21 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ  
«Чернігівнафтогаз» 3 000 1 10 564,02 12 676,82 38 030 460,00 3 000,00 38 030 460,00

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

нігівнафтогаз» (Ресурс липня 2017 p.)

22 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ  
«Чернігівнафтогаз» 1 500 1 10 564,02 12 676,82 19 015 230,00 1 500,00 19 015 230,00

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

нігівнафтогаз» (Ресурс липня 2017 p.)

23 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ  
«Бориславнафтогаз» 3 000 1 10 564,02 12 676,82 38 030 460,00 3 000,00 38 030 460,00

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

тогаз» (Ресурс липня 2017 p.)

24 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Бориславнаф-
тогаз» 3 000 1 10 564,02 12 676,82 38 030 460,00 3 000,00 38 030 460,00

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

тогаз» (Ресурс липня 2017 p.)

25 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ  
«Бориславнафтогаз» 3 000 1 10 564,02 12 676,82 38 030 460,00 3 000,00 38 030 460,00

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

тогаз» (Ресурс липня 2017 p.)

26 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ  
«Бориславнафтогаз» 3 100 1 10 564,02 12 676,82 39 298 142,00 3 100,00 39 298 142,00

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

тогаз» (Ресурс липня 2017 p.)

27 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ  
«Долинанафтогаз» 3 000 1 10 564,02 12 676,82 38 030 460,00 3 000,00 38 030 460,00

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

линанафтогаз» (Ресурс липня 2017 p.)

28 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Долинанаф-
тогаз» 3 000 1 10 564,02 12 676,82 38 030 460,00 3 000,00 38 030 460,00

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

линанафтогаз» (Ресурс липня 2017 p.)

29 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Долинанаф-
тогаз» 3 000 1 10 564,02 12 676,82 38 030 460,00 3 000,00 38 030 460,00

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

линанафтогаз» (Ресурс липня 2017 p.)

30 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Долинанаф-
тогаз» 3 000 1 10 564,02 12 676,82 38 030 460,00 3 000,00 38 030 460,00

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

линанафтогаз» (Ресурс липня 2017 p.)

31 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ  
«Долинанафтогаз» 3 000 1 10 564,02 12 676,82 38 030 460,00 3 000,00 38 030 460,00

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

линанафтогаз» (Ресурс липня 2017 p.)

32 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ  
«Долинанафтогаз» 3 000 1 10 564,02 12 676,82 38 030 460,00 3 000,00 38 030 460,00

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

линанафтогаз» (Ресурс липня 2017 p.)

33 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ  
«Долинанафтогаз» 2 500 1 10 564,02 12 676,82 31 692 050,00 2 500,00 31 692 050,00

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

линанафтогаз» (Ресурс липня 2017 p.)

34 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ  
«Надвірнанафтогаз» 3 000 1 10 564,02 12 676,82 38 030 460,00 3 000,00 38 030 460,00

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

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

35 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ  
«Надвірнанафтогаз» 2 550 1 10 564,02 12 676,82 32 325 891,00 2 550,00 32 325 891,00

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

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

36 ПАТ  
«Укрнафта» ПАТ «Укрнафта» 1 850 1 10 564,02 12 676,82 23 452 117,00 1 850,00 23 452 117,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
 «Чернігівнафтогаз» (Ресурс травня 2017 p.)

37 ПАТ  
«Укрнафта»

СП  
«Каштан  

Петролеум ЛТД»
2 000 1 10 564,02 12 676,82 25 353 640,00 2 000,00 25 353 640,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
 «Чернігівнафтогаз» (ресурс травня 2017р.)

38 ПАТ  
«Укрнафта»

СП  
«Укр- 

КАРПАТОЙЛ ЛТД»
2 000 1 10 564,02 12 676,82 25 353 640,00 2 000,00 25 353 640,00

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

 «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз» (ресурс 
липня 2017р.)

39 ПАТ  
«Укрнафта»

СП «Укр- 
КАРПАТОЙЛ ЛТД» 2 300 1 10 564,02 12 676,82 29 156 686,00 2 300,00 29 156 686,00

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

сурс липня 2017р.)

40 ПАТ  
«Укрнафта»

СП «Бориславська  
нафтова компанія»  

у формі ТзОВ
1 000 1 10 564,02 12 676,82 12 676 820,00 1 000,00 12 676 820,00

по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах. НЗП «Уличне»-1 

НГВУ (ресурс червня-липня 2017р.) 

41

ПАТ  
«Укрнафта» НГВУ  
«Чернігівнафто-

газ» спільна  
діяльність  

за Договором 
№35/4

8 000 1 10 564,02 12 676,82 101 414 560,00 8 000 101 414 560,00
По трубопроводу ПАТ «УН» з подальшим від-
вантаженням по залізниці зі ст.Прилуки (Ре-

сурс червня-липня 2017 p.)

42

ПАТ  
«Укрнафта» НГВУ  

«Чернігівнаф-
тогаз»  
спільна  

діяльність  
за Договором 

№35/4

7 000 1 10 564,02 12 676,82 88 737 740,00 7 000 88 737 740,00
По трубопроводу ПАТ «УН» з подальшим від-
вантаженням по залізниці зі ст.Прилуки (Ре-

сурс червня-липня 2017 p.)

43
ПрАТ «Галс-К» 

Угода про спільну  
діяльність

500 1 10 564,02 12 676,82 6 338 410,00 500 6 338 410,00 По трубопроводу ПАТ «УТН» (Ресурс лип-
ня 2017 p.)

44
ПрАТ «Галс-К» 

Угода про спільну  
діяльність

500 1 10 564,02 12 676,82 6 338 410,00 500 6 338 410,00
По трубопроводу ПАТ «УН» з подальшим від-
вантаженням по залізниці зі ст.Прилуки (Ре-

сурс липня 2017 p.)

Загальний обсяг, тонн: 122 860
Загальна вартість (з ПДВ), грн.:  1 557 474 105,20

ПАТ  
«Укрнафта»

1) Продавець проводить продаж нафти  на умовах EXW-товарний парк НГВУ, ГПЗ.    
2) Транспортування нафти магістральними трубопроводами  ПАТ «Укртранснафта» забезпечує покупець за окреми-

ми договорами укладеними Покупцем з транспортними (транспортно-експедиційними) організаціями.
СП «Каштан  

Петролеум ЛТД» Транспортування нафти забезпечує покупець.

СП «УкрКАРПА-
ТОЙЛ ЛТД» Транспортування нафти забезпечує покупець.

СП «Борислав-
ська нафтова 

компанія» у фор-
мі ТзОВ

Транспортування нафти забезпечує покупець.

ПАТ «Укрнаф-
та» НГВУ «Чер-
нігівнафтогаз»            
спільна діяль-

ність за Догово-
ром №35/4

1) Продавець проводить продаж нафти на умовах франко-резервуар нафтозбірного пункту НГВУ.
2) Оплату за транспортування нафти трубопроводним транспортом здійснює покупець.

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

ПрАТ «Галс-К» 
Угода про спільну 

діяльність

1) Продавець проводить продаж нафти на умовах франко-резервуар нафтозбірного пункту НГВУ.
2) Оплату за транспортування нафти трубопроводним транспортом здійснює покупець.

3) При транспортуванні нафти залізницею поставку цистерн та оплату за налив нафти в цистерни здійснює покупець.
Обсяги газового конденсату та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

Поз. Продавець Видобуток 

Обсяг, що 
міститься в 
одному ло-

ті, тонн

К-сть ло-
тів, оди-

ниць

Стартова ці-
на за 1 тон-

ну (без ПДВ), 
грн.

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

грн.

Cтартова вар-
тість одно-

го лота, грн (з 
ПДВ)

Загаль-
ний обсяг, 

тонн

Загальна вар-
тість, грн.(з 

ПДВ)
Умови транспортування

1 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванаф-
тогаз» 800 1 11 352,45 13 622,94 10 898 352,00 800,00 10 898 352,00

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

ванафтогаз» (Ресурс липня 2017 p.)

Загальний обсяг, тонн:     800
Загальна вартість (з ПДВ), грн.:      10 898 352,00

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

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

Порядок подання заявок на участь в аукцоні та перелік документів, що додаються до них, розмір гарантійного внеску та порядок його сплати визначено в Регламенті організації та прове-
дення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобудку і скрапленого газу на ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа», що затверджений про-
токолом  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 14.06.2017 р. за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1. Довідки за телефоном: (044) 461-54-39 кожного робо-

чого дня з 9:00 до 18:00.

До уваги та відома всіх органів державної влади та третіх осіб!
Публічне акціонерне товариство «Інститут 

транспорту нафти» (код ЄДРПОУ 00148429, скорочене на-
йменування – ПАТ «ІТН») повідомляє, що в Єдиному державному ре-
єстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань (далі – Єдиний держаний реєстр) містяться недостовірні 
відомості про керівника Публічного акціонерного товариства «Інсти-
тут транспорту нафти». 

Керівником – Генеральним директором ПАТ «ІТН» з 08.07.2016 ро-
ку є Шпорчук Максим Петрович, якого повторно обрано на посаду 
Генерального директора ПАТ «ІТН» рішенням позачергових загаль-
них зборів акціонерів ПАТ «ІТН» 17.02.2017 року. 

 Повноваження Заворотнього Віктора Федоровича, відомості про 
якого, як керівника ПАТ «ІТН», містяться в Єдиному державному реє-
стрі, припинено 08.07.2016 року на підставі рішення наглядової ради 
Товариства, яке ніким не скасовувалось та є чинним.

Внесення достовірних відомостей до Єдиного державного реєстру 
про Генерального директора ПАТ «ІТН» Шпорчука М.П. наразі є не-
можливим, оскільки державним реєстраторам на підставі судового 
рішення в порядку забезпечення позову заборонено вчиняти будь-
які реєстраційні дії стосовно ПАТ «ІТН».

Відповідно до ч. 2 ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських форму-
вань» якщо відомості, що підлягають внесенню до Єдиного держав-
ного реєстру, є недостовірними і були внесені до нього, третя особа 
може посилатися на них у спорі як на достовірні. Третя особа не мо-
же посилатися на них у спорі у разі, якщо вона знала або могла зна-
ти про те, що такі відомості є недостовірними.

Додатково повідомляємо, що ухвалою Дарницького районного су-
ду міста Києва від 22 травня 2017 року у справі №753/9162/17, яка 
підлягає негайному виконанню, заборонено Заворотньому Віктору 
Федоровичу, а також будь-яким уповноваженим, призначеним ним 
особам розпоряджатися грошовими коштами та товарно-матеріаль-
ними цінностями ПАТ «Інститут транспорту нафти», вчиняти будь-які 
дії від імені ПАТ «Інститут транспорту нафти», укладати, змінювати, 
припиняти, розривати цивільно-правові, господарські, трудові, зо-
внішньоекономічні договори (контракти), відмовлятися від них, ви-
давати довіреності, вчиняти будь-які інші односторонні, та дво- чи 
багатосторонні правочини, а також виконувати повноваження ке-
рівника ПАТ «Інститут транспорту нафти». Також, заборонено Заво-
ротньому Віктору Федоровичу та Чепердаку Михайлу Григоровичу, 
будь-яким уповноваженим ними особам, а також будь-яким іншим 
особам перешкоджати генеральному директору Шпорчуку Макси-
му Петровичу, голові наглядової ради ПАТ «Інститут транспорту на-
фти» Рибалкіну Олександру Володимировичу та членам наглядової 
ради ПАТ «Інститут транспорту нафти» Василишину Сергію Анатолі-
йовичу, Марченко Наталії Юріївні, Розенфельду Олександру Йосипо-
вичу, Шаламовій Олені Валеріївні у доступі до виробничого корпу-
су ПАТ «Інститут транспорту нафти» за адресою: м. Київ, вул. Січо-
вих стрільців (Артема), 60, перебуванні у ньому, виконанні функцій 
посадових осіб ПАТ «Інститут транспорту нафти» (нотаріальна копія 
ухвали додається).

З урахуванням викладених фактів, просимо взяти до уваги та ві-
дома вказані обставини щодо недостовірних відомостей про керівни-
ка Публічного акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти», 
які містяться в Єдиному державному реєстрі, та утриматись від всту-
пу у правовідносини з будь-якими особами, що виступають від іме-
ні ПАТ «ІТН», крім уповноважених генеральним директором Шпор-
чуком М.П.

Добропільський міськрайонний 
суд Донецької обл. (адреса суду: 
85004, Донецька обл., м. Добропілля, 
вул. Радянська, 39) викликає відпові-
дача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, 
про стягнення заборгованості, у судо-
ве засідання, яке відбудеться:

09.06.2017 об 11:00 до Глоба Ми-
кити Володимировича (останнє ві-
доме місце реєстрації: 85062, До-
нецька обл., Добропільський р-н, 
с-ще Красноярське, вул. Степова, 
буд. 38) справа № 227/1179/17, суд-
дя Левченко А. М.

13.06.2017 о 09:15 до Виноградо-
ва Дмитра Володимировича (остан-
нє відоме місце реєстрації: 85010, 
Донецька обл., Добропільська місь-
ка рада, смт Новодонецьке, вул. Ком-
сомольська, буд. 8, кв. 4) справа  
№ 227/1356/17, суддя Тимофєєва Г. Л.

20.06.2017 о 09:00 до Демидець 
Яни Євгенівни (останнє відоме міс-
це реєстрації: 85000, Донецька обл., 
Добропільський р-н, с. Новоукраїн-
ка, пров. Урожайна, буд. 3) справа  
№ 227/1043/17, суддя Левченко А. М.

У разі неявки відповідача у призна-
чений час або неповідомлення про 
причини неявки справа буде розгля-
нута за його  відсутності за наявни-
ми доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.  З опублікуванням цього ого-
лошення відповідач по справі вважа-
ється належним чином повідомленим 
про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

В провадженні судді Бердянсько-
го міськрайонного суду Чертко-
вої Н.І. знаходиться цивільна справа  
№ 310/2098/17 за позовом Клюйко-
ва Валентина Вікторовича до Нікітіної 
Марії Пантелеєвни, Апаріної Тетяни 
Михайлівни, Кузьменко Ірини Олек-
сандрівни про визнання права влас-
ності на нерухоме майно. Розгляд 
справи призначено на 12.06.2017 ро-
ку о 16.00 годині в приміщенні Бер-
дянського міськрайонного суду за 
адресою: Запорізька область, м. Бер-
дянськ, вул. Консульська, 64, каб. 
502, суддя Черткова Н.І., тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідачку Нікі-
тіну Марію Пантелеєвну. У разі неяв-
ки відповідачки, справа буде розгля-
нута за наявними в ній матеріалами.

В провадженні судді Костянтинівського міськрайон-
ного суду Донецької області О.В. Стадченко знаходиться 
кримінальне провадження № 761/34991/16-к за обвину-
ваченням Устінова Федора Вікторовича у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, 
ч. 1 ст. 263 КК України проживаючого за адресою: Росій-
ська Федерація, Краснодарський край, м. Новоросійськ, 
вул. 4, кв. 7.

Суд викликає обвинуваченого Устінова Федора Вікто-
ровича у судове засідання на 14 червня 2017 року о 10 
годині 00 хвилин, яке відбудеться в приміщенні Костян-
тинівського міськрайонного суду Донецької області за 
адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломо-
носова, 157, корпус 2.

В провадженні судді Костянтинівського міськрайон-
ного суду Донецької області О.В. Стадченко знаходиться 
кримінальне провадження № 554/2708/17 за обвинува-
ченням Гайдамаченка Романа Ігоровича у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-
3 КК України, зареєстрованого за адресою: Донецька об-
ласть, м. Костянтинівка, вул. Громова, буд. 9а, кв. 32, 
фактично мешкає у м. Донецьку.

Суд викликає обвинуваченого Гайдамаченка Романа 
Ігоровича у судове засідання на 13 червня 2017 року о 
14 годині 00 хвилин, яке відбудеться в приміщенні Кос-
тянтинівського міськрайонного суду Донецької області 
за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ло-
моносова, 157, корпус 2.

Артемівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу за позовом №219/3742/17 Дурачен-
ко Вікторія Олександрівна до Дураченка Сергія Миколайови-
ча про розірвання шлюбу та стягнення аліментів на утриман-
ня дитини. Відповідач по справі Дураченко Сергій Микола-
йович, який зареєстрований за адресою: Донецька область, 
Бахмутський р-н, с. Серебрянка, вул. Піонерська, б/н, викли-
кається в судове засідання, яке відбудеться 12 червня 2017 
року о 09 год. 30 хв. Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття 
відповідача він повинен повідомити суд про причину неявки, 
інакше справа буде розглянута в його відсутність.

Суддя Любчик О.В.
Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бах-

мут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу 
за позовом Рубана Валерія Станіславовича до Відкритого акціо-
нерного товариства «Донбасканалбуд» про визнання трудового 
договору, трудового контракту № 7 від 01.10.2010р. розірваним.

Відповідач по справі Відкрите акціонерне товариство   «Дон-
басканалбуд», яке розташоване за адресою: Донецька область, 
м. Донецьк, пл. Конституції, б. 3, викликається на 12.06.2017 ро-
ку о 13 годині 00 хвилин до суду в каб. №308, для участі в роз-
гляді справи по суті. Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповіда-
ча він повинен повідомити суд про причину неявки, інакше спра-
ва буде розглянута в його відсутність.

Суддя Любчик О.В.

Оголошення
про проведення відкритих торгів (аукціону)  

з продажу активів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА  «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» 

на електронному торговельному майданчику  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ УКРАЇНИ»
Номер лота: Q82563b7660

Q82563b7661
Коротка назва  
лота/номер кредит-
ного договору:

Нежитлова будівля
Транспортний засіб з шинами

Місце проведення 
аукціону: www.prozorro.sale
Дата проведення 
аукціону:

Перші    відкриті   торги (аукціон)  – 
30.06.2017 
 Другі    відкриті   торги (аукціон)   – 
18.07.2017
 Треті  відкриті   торги (аукціон)      – 
03.08.2017
 Четверті відкриті   торги (аукціон)  – 
21.08.2017

Час проведення  
аукціону:

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

Детальна інформа-
ція по лоту 
(параметри, забез-
печення, початко-
ва ціна, 
правила участі  
в аукціоні):

Посилання на оголошення про проведення 
аукціону, розміщене на веб-сайті Фонду
http://torgi.fg.gov.ua:80/133661
http://torgi.fg.gov.ua:80/133664

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Правекс-
Банк» до Кузнєцової Л.А. про звернення стягнення на предмет 
іпотеки. Відповідачка у цивільній справі №233/80/17 Кузнєцова 
Лариса Анатоліївна, 10 вересня 1968 р.н., зареєстрована: Доне-
цька область, м. Макіївка, вул. Котовського, 129, викликається в 
судове засідання на 08.30 год. 13 червня 2017р. Розгляд відбу-
деться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду До-
нецької області (корп. №2, каб. №16).

У випадку неприбуття в судове засідання відповідачка повин-
на повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за її відсутності.

Суддя Т.О. Мартишева
Слов’янський міськрайонний суд Донецької області 

(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає 
цивільну справу за позовом Соловйова Артак Миколайовича 
до Григорян Арміне Едуардівни про розірвання шлюбу.

Відповідачка Григорян Арміне Едуардівна, останнє відо-
ме місце реєстрації: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. 
Українських воїнів, буд. 84, викликається 13 червня 2017 
року о 10 год. 30 хв. до суду для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачка повин-
на повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута в її відсутності.

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

В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду Черт-
кової Н.І. знаходяться цивільні справи за позовом Публічного 
акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» 
в особі філії Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» про 
стягнення заборгованості за кредитом: № 310/2757/17 до Івано-
ва Романа Вікторовича, № 310/2761/17 до Козакова Олександра 
Олександровича про стягнення заборгованості.

Розгляд справ призначено на 20.06.2017 року на 08.00, 08.20 
годин в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адре-
сою: м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 502, Запорізької 
області, суддя Черткова Н.І., тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідачів Іванова Романа Вікторовича на 
08.00 годин, Козакова Олександра Олександровича на 08.20 год.

У разі неявки відповідачів, справа буде розглянута за наявни-
ми в ній матеріалами.

Суддя Н. І. Черткова

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр. Ломоносова,  
№ 157) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Альфа-
Банк» до Базарненко М. М. про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Відповідач у цивільній справі № 233/1996/17 
Базарненко Микола Миколайович, 07.12.1987 р.н., зареєстрова-
ний за адресою: Донецька область, м. Макіївка, пос. Полініно, 
вул. Тітова, 9, викликається у судове засідання на 08.30 год. 12 
червня 2017 р. Розгляд зазначеної цивільної справи відбудеться 
в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької 
області (корп. № 2, каб. № 16).

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розгляну-
та за його відсутності.

Суддя Т. О. Мартишева

Оголошення
щодо продажу активів (майна)  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «ІМЕКСБАНК» 
Номер лота Короткий опис активів (майна) в лоті

Q82542b7663 Нерухоме майно за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 
буд. 17А та інші основні засоби у кількості 343 од.

Електронна адреса для доступу до відкритих  
торгів (аукціону)/електронного аукціону

www.prozorro.sale 

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону

Перші відкриті торги (аукціон) – 21.06.2017
Другі відкриті торги (аукціон) – 06.07.2017
Треті відкриті торги (аукціон) – 20.07.2017
Четверті відкриті торги (аукціон) – 03.08.2017
П’яті відкриті торги (аукціон) – 17.08.2017
Шості відкриті торги (аукціон) – 31.08.2017
Сьомі відкриті торги (аукціон) – 14.09.2017
Восьмі відкриті торги (аукціон) – 28.09.2017

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/96-imexbank

Чернівецький  районний суд (вул. Незалежності, 20,  
с. Мазурівка, Чернівецького району, Вінницької облас-
ті) викликає як відповідача Крижанівського Антона Анато-
лійовича, 27.09.1982 року народження по цивільній справі  
№ 150/236/17 (головуючий суддя Суперсон С. П.) за позовом 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Комплекс Агро-
марс» до Крижанівського Антона Анатолійовича про відшко-
дування матеріальних збитків, заподіяних підприємству пра-
цівником. Судовий розгляд справи призначено на 10 год. 30 
хв. 15 червня 2017 року за вищевказаною адресою. Явка від-
повідача обов’язкова. В разі неявки до суду справу може бу-
ти розглянуто у його відсутність на підставі наявних у спра-
ві доказів.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового розгляду

Обвинувачений Рудік Павло Миколайович, 29.04.1965 
р.н., відповідно до вимог ст. 314 КПК України викликаєть-
ся о 09.00 годині 22 та 29 червня 2017 року до Куп’янського 
міськ районного суду Харківської області за адресою: Харків-
ська область, м. Куп’янськ, пл. Центральна, 16-а, для прове-
дення судового засідання у провадженні № 1-кп/628/336/16р. 
справа № 628/3745/16-к. Поважні причини неприбуття особи 
на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України. Наслідки 
неприбуття обвинуваченого, передбачені статтями 139, 323 
КПК України.

Головуючий суддя Волчек О. О.

Краснолиманським міським судом Донецької 
області (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) 
розглядається цивільна справа за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства «Державний 
експортно-імпортний банк України» до Скурато-
вої Ганни Миколаївни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Відповідачка Скуратова Ганна Миколаївна ви-
кликається до каб. № 16 суду на 12 червня 2017 
року на 11 годину 00 хвилин для участі у розгля-
ді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У разі неявки 
відповідачки, справа буде розглянута у її відсут-
ності за наявними доказами.

Суддя Шаньшина М. В.

Сватівський районий суд Луганської об-
ласті, розташований за адресою: Луганська 
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 
34, повідомляє, що 16 травня 2017 року по 
цивільній справі № 426/5890/17 за позовною 
заявою Бородіна Григорія Васильовича, Бо-
родіної Людмили Володимирівни до Луган-
ської міської ради про визнання права влас-
ності в порядку спадкування було винесене 
заочне рішення про задоволення позовних 
вимог позивачів.

Суддя Л. М. Осіпенко

Марківський районний суд Луганської облас-
ті повідомляє про те, що 05.08.2016 р. по цивіль-
ній справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Правекс-Банк» до Таранухи Станіслава 
Івановича, Таранухи Лейли Ахмедівни про стягнен-
ня заборгованості за кредитним договором, справа  
№ 417/2334/16-ц (Суддя Шкиря В. М.), ухвалено за-
очне рішення, позовні вимоги задоволені повністю 
або частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачам по справі, 
що заочне рішення може бути переглянуто Марків-
ським районним судом Луганської області шляхом 
подання відповідачем заяви про перегляд заочного 
рішення до цього суду протягом десяти днів з дня 
опублікування цієї заяви.

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтав-
ської області викликає: Погудіна Олександра Миколайо-
вича (останнє відоме місце його проживання: м. Кремен-
чук, вул. Київська, 117), та Погудіну Наталію Василівну 
(останнє відоме місце її проживання: 28132, с. Мар’ївка, 
Онуфріївський р-н, Кіровоградська обл.) як відповідачів 
у судове засідання по цивільній справі за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» до По-
гудіна Олександра Миколайовича та Погудіної Наталії Ва-
силівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 04 липня 2017 року о 09 
годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: м. Кре-
менчук, вул. Першотравнева, 29/5, кабінет № 18.

Явка до суду відповідачів є обов’язковою. В разі неяв-
ки, справу буде розглянуто за вашої відсутності.

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

Суддя Ж. О. Кривич

Оріхівський районний суд Запорізької області викли-
кає Щурову Ірину Миколаївну, 30.08.1968 року народжен-
ня, яка проживає за адресою: Донецька область, м. Амв-
росіївка, вул. Куйбишева, буд.28, у судове засідання по ци-
вільній справі № 323/1321/17-ц (2/323/503/17) за позовом 
Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний 
банк України» в особі філії Донецьке обласне управління AT 
«Ощадбанк» до Щурової Ірини Миколаївни про стягнення за-
боргованості.

Судове засідання відбудеться о 13.00 годині 13 черв-
ня 2017 року у приміщенні суду за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Оріхів, вул. Травнева, 23, під головуванням судді 
Смоковича Михайла Васильовича, кабінет № 9.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідачка 
вважається повідомленою про час та місце розгляду справи 
та у випадку неявки до суду справу може бути розглянуто за 
її відсутності на підставі наявних у ній даних чи доказів (по-
становляє заочне рішення) на підставі ст. 169 ЦПК України.

Бучацький районний суд Тернопільської області 
викликає в судове засідання як відповідача Крижа-
нівського Григорія Йосифовича, місце знаходжен-
ня якого невідоме, останнє місце проживання: с. Під-
замочок, вул. Коротка, 20, Бучацького району, Тер-
нопільської області, по справі за позовом Крижанів-
ської Надії Григорівни до Крижанівського Григорія 
Йосифовича про поділ спільного майна подружжя.

Розгляд справи призначено на 12 год. 00 хв. 19 
червня 2017 року в приміщенні Бучацького районно-
го суду Тернопільської області за адресою: м. Бучач, 
вул. Міцкевича, 11. Явка до суду є обов’язковою. Від-
повідачу пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У разі неявки відповідач пови-
нен повідомити суд про причини.

В разі неявки без поважної причини справу буде 
розглянуто у відсутності відповідача згідно із ч. 4.  
ст. 169 ЦПК України за наявними в ній доказами.

Суддя В. Б. Федорончук

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований 
за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримі-
нальні провадження за обвинуваченням Левченко Романа Олек-
сійовича, 03.04.1978 року народження, який підозрюється у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвину-
вачений по справі Левченко Роман Олексійович (зареєстрований 
за адресою: Донецька обл., Волноваський район, с. Дмитрівка, 
вул. Шкільна (Дзержинського), 32), викликається на 12.06.2017 
року на 11.00 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи 
по суті, головуючий суддя Ткач Г.В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здій-
снюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), який пе-
реховується від органів слідства та суду з метою ухилення від 
кримінальної відповідальності (спеціальне судове проваджен-
ня) та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масо-
вої інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обви-
нувачений вважається належним чином ознайомленим з її зміс-
том.

Суддя Г. В. Ткач

Орджонікідзевський районний суд міста Маріупо-
ля (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає 
справу за кримінальним провадженням відносно Горді-
єнка Тараса Івановича, який обвинувачується у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. ст. 258 КК України, 
Швець Олени Костянтинівни, Лифенка Олексія Володи-
мировича, який обвинувачується у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК 
України.

Обвинувачені Гордієнко Тарас Іванович, Швець Олена 
Костянтинівна, Лифенко Олексій Володимирович викли-
каються на 13 червня 2017 року на 10.40 годину, на 11 
липня 2017року на 09.00 годину, на 12 липня 2017 року 
на 09.00 годину, на 20 липня 2017 року на 09.00 годину 
до Орджонікідзевського районного суду міста Маріупо-
ля Донецької області для участі в розгляді справи по суті.

Суддя Щербіна А. В.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області 
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) роз-
глядає кримінальне провадження № 1-кп/243/366/2017 
(12017050000000027) за підозрою Якімчука Олексан-
дра Володимировича у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2  
ст. 366 КК України. Підозрюваний Якімчук Олександр Во-
лодимирович, останнє відоме місце мешкання якого: м. 
Донецьк, пр. Кремлівський, будинок 76, викликається до 
суду на 13 годину 00 хвилин 15 червня 2017 року для 
участі у розгляді кримінального провадження.

Запасні дати судових засідань 07 липня 2017 р. о 13 
годині 00 хвилин та 05 вересня 2017 року о 13 годині 30 
хвилин, у залі судового засідання № 12.

У випадку неприбуття підозрюваний повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за його відсутністю.

Суддя М. О. Гусинський

Добропільський міськрайонний суд Донецької області 
(85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Банкова, 
буд. 39а) розглядає цивільну справу № 248/2448/13-ц за 
заявою Публічного акціонерного товариства «ПУМБ» до 
Нестеренка Сергія Олеговича, Нестеренко Тетяни Сергіїв-
ни, про вчинення необхідних процесуальних дій.

Відповідач Нестеренко Сергій Олегович, 02.04.1964 
р.н., останнє відоме місце мешкання: м. Харцизьк, вул. 
Бірюзова, 1/11, третя особа: Нестеренко Тетяна Сергіївна 
останнє відоме місце мешкання: м. Харцизьк, вул. Бірю-
зова, 1/11 викликаються в судове засідання на 14.00 год. 
15 червня 2017 року, кабінет № 1.

У випадку неприбуття до судового засідання відпові-
дача та третьої особи необхідно повідомити суд про при-
чини неявки, інакше справа буде розглянута у їх відсут-
ність на підставі наявних у ній даних чи доказів і ухвале-
но заочне рішення.

Суддя Тітова Т. А.

Оголошення щодо продажу активів (майна)  
ПАТ «ВБР»

Номер лота: Q81517b7601 
Короткий опис акти-
вів (майна) в лоті:

Права вимоги за кредитним  
договором та договорами забезпечення 
виконання зобов’язань

Електронна адреса 
для доступу до від-
критих торгів (аукці-
ону)/ електронного 
аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення від-
критих торгів (аук-
ціону)/електронного 
аукціону:

29.06.2017 р.

Час проведення від-
критих торгів  
(аукціону)/електро-
нного аукціону:

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

Детальна інформація 
щодо лота:

http://torgi.fg.gov.ua:80/133327

Тернопільський міськрайонний суд Тернопіль-
ської області повідомляє, що 12.06.2017 року о 12 
год. 20 хв. відбудеться розгляд справи за позовом 
Управління соціальної політики Тернопільської місь-
кої ради до Рибалка Валентини Степанівни, за участю 
третьої особи Державної фінансової інспекції в Тер-
нопільській області про стягнення надміру виплаче-
ної щомісячної допомоги.

Просимо з’явитись в судове засідання відпові-
дачку Рибалка Валентину Степанівну, останнє відо-
ме місце проживання: м. Тернопіль, вул. Л.Українки, 
13/36, на зазначену дату та час в приміщення Терно-
пільського міськрайонного суду Тернопільської об-
ласті за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревсько-
го, 34.

У разі неявки відповідачки в судове засідання, 
справа буде розглядатися в її відсутності.

Суддя Р.М. Грицак

Тернопільський міськрайонний суд Тернопіль-
ської області повідомляє, що 12.06.2017 року о 12 
год. 10 хв. відбудеться розгляд справи за позовом 
Управління соціальної політики Тернопільської місь-
кої ради до Тихоненко Інни Олександрівни, за участю 
третьої особи Державної фінансової інспекції в Тер-
нопільській області про стягнення надміру виплаче-
ної щомісячної допомоги.

Просимо з’явитись в судове засідання відповіда-
чку Тихоненко Інну Олександрівну, останнє відоме 
місце проживання: м. Тернопіль, вул. Тролейбусна, 
2/13, на зазначену дату та час в приміщення Терно-
пільського міськрайонного суду Тернопільської об-
ласті за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревсько-
го, 34.

У разі неявки відповідачки в судове засідання, 
справа буде розглядатися в її відсутності.

Суддя Р.М. Грицак

Тернопільський міськрайонний суд Тернопіль-
ської області повідомляє, що 12.06.2017 року о 12 
год. 00 хв. відбудеться розгляд справи за позовом 
Управління соціальної політики Тернопільської місь-
кої ради до Шпаковської Олени Сергіївни, за участю 
третьої особи Державної фінансової інспекції в Тер-
нопільській області про стягнення надміру виплаче-
ної щомісячної допомоги.

Просимо з’явитись в судове засідання відповіда-
чку Шпаковську Олену Сергіївну, останнє відоме міс-
це проживання: м. Тернопіль, просп. Злуки, 31/43, на 
зазначену дату та час в приміщення Тернопільського 
міськрайонного суду Тернопільської області за адре-
сою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34.

У разі неявки відповідачки в судове засідання, 
справа буде розглядатися в її відсутності.

Суддя Р.М. Грицак

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНКОРД» (ТОВ «КОНКОРД»)
повідомляє про проведення 12 липня 2017 року чергових загальних зборів учасників   

ТОВ «КОНКОРД» ( далі – збори).
Збори відбудуться в адміністративному приміщенні ТОВ «КОНКОРД» за адресою: 
Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Северинівка, вул. Заводська, 1.
Початок зборів об 11.00.
Пропонований  порядок денний зборів:
1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів. 
2. Про затвердження регламенту проведення  загальних зборів. 
3. Про поточний стан фінансово-господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальніс-

тю «КОНКОРД». 
4. Про наявні ускладнення в управлінні товариства з обмеженою відповідальністю «КОНКОРД» . 
5. Про виключення учасника Якубовича І.В. зі складу учасників товариства з обмеженою 
відповідальністю «КОНКОРД» у разі його чергової неучасті в загальних зборах. 
6. Про зміну розміру статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «КОНКОРД».
7. Про затвердження змін до статуту товариства з обмеженою відповідальністю «КОНКОРД» (нової 

редакції статуту) . 
8. Про подання документів для державної реєстрації змін до статуту товариства з обмеженою відпові-

дальністю «КОНКОРД» (нової редакції статуту) . 
З матеріалами до загальних зборів можна ознайомлюватися в період з 05 червня до 05 липня 2017 ро-

ку в адміністративному приміщенні ТОВ «КОНКОРД» за адресою: 
Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Северинівка, вул. Заводська, 1 у робочі дні тижня з 10.00 до 

16.00. Обідня перерва з 13.00 до 14.00.
Контактна особа Лабунський Віктор Михайлович, тел. 0433220165.
Зауваження та пропозиції стосовно порядку проведення зборів та пропонованого порядку денного 

просимо надати терміном до 05 липня 2017 року до ТОВ «КОНКОРД» на адресу: 23126, Вінницька обл., 
Жмеринський р-н, с. Северинівка, вул. Заводська, 1.

До  уваги Учасників (засновників)
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОГІСТІК ДЕЛІВЕРІ ЕКСПРЕС»

(код ЄДРПОУ 36610585, місцезнаходження: 66300, Одеська  обл., м. Котовськ, вул. 50 років Жовтня, 216A)
Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів учасників (засновників) Товарис-

тва.
Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних зборів: 66300, Одеська  обл., м. Ко-

товськ, вул. 50 років Жовтня, 216A.
Дата та час початку і закінчення реєстрації учасників (представників учасників (засновників)) для 

участі у позачергових загальних зборах: 08 липня 2017 року, з 9 години 00 хвилин до 10 години 00 хви-
лин.

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 08 липня 2017 року о 10 годи-
ні 00 хвилин.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
2.Про примусове виключення Шаміна Євгена Олександровича із складу учасників товариства з обме-

женою відповідальністю «ЛОГІСТІК ДЕЛІВЕРІ ЕКСПРЕС» у відповідності до умов Статуту Товариства та 
положень чинного законодавства.

3. Про виплату частки статутного капіталу Шаміну Євгену Олександровичу.
4.Про збільшення частки Гусєва Василя Борисовича та перерозподіл часток учасників товариства з 

обмеженою відповідальністю «ЛОГІСТІК ДЕЛІВЕРІ ЕКСПРЕС».   
 5.Про внесення змін до установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОГІСТІК 

ДЕЛІВЕРІ ЕКСПРЕС»  у новій редакції та проведенням державної реєстрації у відповідних органах з до-
триманням вимог чинного законодавства України.

Даний проект порядку денного позачергових загальних зборів Товариства вважати порядком ден-
ним позачергових загальних зборів Товариства, які скликаються на 08 липня 2017 року, у разі відсутнос-
ті пропозицій до нього від інших учасників (засновників).

Білокуракинський районний суд Луган-
ської області викликає в судове засідан-
ня відповідача по справі № 409/403/17 за 
позовом ПАТ «Правекс-Банк» до Трушина 
Сергія Володимировича, Трушиної Алев-
тіни Володимирівни про стягнення забор-
гованості.

Судове засідання відбудеться 
12.06.2017 року о 13.00 год. (резервна да-
та 01.08.2017 року о 13.00 год.) у залі су-
ду за адресою: Луганська область, смт Бі-
локуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликаються відповідачі Трушин 
Сергій Володимирович, останнє відоме 
місце реєстрації: м. Луганськ, кв-л Юж-
ний, буд. 3, кв. 32;

Трушина Алевтіна Володимирівна, 
останнє відоме місце реєстрації: м. Лу-
ганськ, кв-л Зарічний, буд. 3, кв. 41.

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

Суддя Максименко О.Ю.
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Сєвєродонецький міський суд Луганської області по-
відомляє Астахова Ігоря Олександровича, мешканця міс-
та Алчевськ Луганської області, про винесення ухвали від 
05.05.2017 року по справі № 428/4036/17-ц за заявою Гру-
би Дмитра Ігоровича в інтересах Астахової Ірини Володи-
мирівни про видачу дублікату виконавчого листа по цивіль-
ній справі Стахановського міського суду Луганської області  
№ 2-2029/09.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Лу-
ганської області через Сєвєродонецький міський суд шля-
хом подачі апеляційної скарги на ухвалу суду протягом п’яти 
днів з дня її проголошення. У разі, якщо ухвалу було поста-
новлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга 
подається протягом п’яти днів з дня отримання копії ухвали.

Суддя І. О. Юзефович

Білозерський районний суд Херсонської області 
повідомляє, що 15 червня 2017 року о 09.00 год. суд-
дя Бугрименко В.В. буде розглядати цивільну справу 
за позовом Горбаньова Дениса Олеговича до Бойко 
Ірини Іванівни про розірвання шлюбу.

Бойко Ірина Іванівна викликається в судове засі-
дання. В разі неявки останньої в судове засідання, 
справа буде розглянута за її відсутністю, за наявними 
у справі доказами. Крім того, суд роз’яснює відпові-
дачці її обов’язок повідомити суд про причини неяв-
ки в судове засідання.

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

Суддя В. В. Бугрименко

Ізюмський міськрайонний суд Харківської області викли-
кає як відповідача Велічкіна Сергія Вікторовича, який меш-
кає: Харківська область, м. Ізюм, вул. В. Висоцького, буд. 25, 
кв. 43 по справі № 623/897/17 року за позовом Ізюмське ко-
мунальне виробниче водопровідно-каналізаційне підприєм-
ство до Велічкіна Сергія Вікторовича, Велічкіної Анастасії 
Сергіївни про стягнення заборгованості в судове засідання, 
яке відбудеться 30 червня 2017 року о 12 годині 30 хвилин.

Явка відповідача Велічкіна Сергія Вікторовича є 
обов’язкова.

У разі неявки справу буде розглянуто за вашої відсутності 
відповідно до ст. 169 ч. 4 ЦПК України.

Адреса суду: 64309, Харківська область, м. Ізюм, вул. Со-
борна, 52.

Суддя Т. Д. Бєссонова

Кегичівський районний суд Харківської області викли-
кає у судове засідання, яке відбудеться 20 червня 2017 
року о 09.00 у приміщенні Кегичівського районного суду 
по вул. Миру, 26, смт Кегичівка Харківської обл., відпо-
відача Бондаренка Миколу Сергійовича, 29.11.1983 р.н. 
по цивільній справі № 624/250/17 за позовом Бондарен-
ка Сергія Миколайовича  до Бондаренка Миколи Сергійо-
вича про позбавлення права користування жилим примі-
щенням. Відповідно з ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опублі-
куванням оголошення про виклик відповідач вважаєть-
ся повідомленим про час та місце розгляду справи. У ра-
зі неявки відповідача до суду справу буде розглянуто на 
підставі наявних у справі матеріалів.

Суддя Н. М. Куст

Шевченківський районний суд м. Києва викли-
кає в судове засідання Серебряника Олександра Іл-
ліча як відповідача по цивільній справі за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Акціо-
нерний комерційний банк «Траст-капітал» до Сере-
бряника Олександра Ілліча про звернення стягнен-
ня на предмет іпотеки, яке відбудеться 27.07.2017 р. 
о 14.30 год. за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська,  
31-А, 4-й поверх, каб. 408. Явка до суду є 
обов’язковою. У разі неявки справа буде розгляда-
тися за наявними у справі доказами.

Суддя Піхур О. В.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Літвіненка Сергія Сергійовича, 
(Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вулиця Горько-
го, буд. 11, кв. 14) у судове засідання з розгляду цивіль-
ної справи за позовом Державного підприємства «Сєвє-
родонецька теплоелектроцентраль» до Літвіненка Сергія 
Сергійовича про стягнення заборгованості з оплати ко-
мунальних послуг з централізованого опалення, яке від-
будеться 14.06.2017 року об 11 годині 30 хвилин у примі-
щенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У разі неявки на вка-
зане судове засідання суд розглядатиме справу без ва-
шої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Київ, 
Вознесенський узвіз, 10-Б, каб. 38) викликає Маці-
єнко Тетяну Василівну та Шторгіну Олену Анатоліїв-
ну на 14 год. 30 хв. 09 жовтня 2017 року як відпові-
дачів у цивільній справі № 760/2963/16-ц (2-2422/17) 
за позовом Януш Карпінскі до Мацієнко Тетяни Ва-
силівни, Шторгіної Олени Анатоліївни, Державної 
служби інтелектуальної власності України про визна-
ння недійсним свідоцтва України на знак для товарів 
та послуг № 36428, зобов’язання вчинити дії.

У разі неявки, справу буде розглянуто за відсут-
ності відповідачів.

Суддя В. В. Українець

Марківський районний суд Луганської області повідомляє 
про те, що 01.07.2016 по цивільній справі за позовом Управ-
ління служби у справах дітей Департаменту праці та соціаль-
ної політики Харківської міської ради до Билкової Тетяни Ле-
онідівни, Билкова Дмитра В’ячеславовича про  позбавлення 
батьківських прав та стягнення аліментів на утримання не-
повнолітньої дитини, справа № 417/2406/16-ц, було ухвале-
но заочне рішення, позовні вимоги задоволено. (Суддя Л. О. 
Сурніна). Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що 
заочне рішення може бути переглянуто Марківським район-
ним судом Луганської області шляхом подання відповідачем 
заяви про перегляд заочного рішення до цього суду протя-
гом десяти днів з дня опублікування цієї заяви.

Суддя А. Е. Дідоренко 

Зарічний районний суд м. Суми відповідно до ч. 9 ст. 74 
ЦПК України викликає як відповідача Хаминіч Романа Віталі-
йовича, 29 вересня 1993 року народження, останнє відоме 
зареєстроване місце проживання: м. Суми, вул. Купріна, 4, 
по цивільній справі за позовом Приватного акціонерного то-
вариства «Страхова Компанія «Уніка» до Хаминіч Романа Ві-
талійовича про стягнення суми виплаченого страхового від-
шкодування, в судове засідання на 20 липня 2017 року на 
15.00 годину за адресою: м. Суми, вул. Академічна, 13, кабі-
нет № 506, головуючий по справі суддя Кривцова Г. В.

До зазначеної дати відповідачу пропонується надати по-
яснення або заперечення на позов та докази на їх підтвер-
дження. У разі неявки відповідача справа буде розглядатися 
у його відсутність в заочному порядку.

Святошинський районний суд м. Києва викликає 
як відповідача Головача Романа Петровича, останнє 
відоме місце проживання: м. Київ, вул. Чорнобиль-
ська, 19, кв. 16 для участі в цивільній справі за по-
зовом Головач О. С. до Головач Р. С. про розірван-
ня шлюбу.

Судове засідання відбудеться 14.06.2017 року о 10 
год. 25 хв. за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142 
зал № 6, суддя Войтенко Ю. В.

У разі неявки відповідача до суду без поважних 
причин або у разі неповідомлення про причини не-
явки, справа буде розглядатись за його відсутності.

Викликаються в судове засідання як відпові-

дач Шумицький Віталій Миколайович, мешканець  

с. Вільна Слобода, вул. Ватутіна, 8, Глухівського ра-

йону, Сумської області для розгляду заяви Ласкавої 

Світлани Петрівни до Шумицького Віталія Миколайо-

вича про стягнення аліментів на 09 годину 30 хви-

лин 29 червня 2017 року в Хустський районний суд  

(м. Хуст, вул. І. Франка, 18).

Суддя Савицький С. А.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Примака 
Олександра Володимировича, 01.08.1965 р.н., останнє відо-
ме місце реєстрації: м. Київ, пр-т. Г. Сталінграда, 7-Б, кв. 18, 
як відповідача по цивільній справі Соболєвої Лариси Мико-
лаївни до Примака Олександра Володимировича, треті осо-
би: Соболева Елеонора Юріївна, яка діє в своїх інтересах та 
інтересах своєї неповнолітньої дитини: Примак Дар’ї Олек-
сандрівни, Житлово-будівельний кооператив «Шовковик-2» 
про визнання особи такою, що втратила право користуван-
ня житловим приміщенням. Судове засідання відбудеться 25 
вересня 2017 р. о 10 год. 00 хв. в приміщенні Оболонського 
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимо-
шенка, 2-є, каб. 19.

Суддя А. В. Шевчук

Бердянським міськрайонним судом, що знаходиться 
за адресою: вул. Консульська, 64, м. Бердянськ, 14 черв-
ня 2017 року о 08.30 годині буде проведено судове засі-
дання у цивільній справі № 310/2742/17 за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства «Державний ощадний 
банк України» в особі філії Донецьке обласне управлін-
ня AT «Ощадбанк» до Бабічевої Інни Олександрівни про 
стягнення заборгованості за кредитом.

Суд викликає Бабічеву Інну Олександрівну, як відпо-
відачку.

Явка відповідачки до суду є обов’язковою. У разі неяв-
ки відповідачки в судове засідання судове засідання буде 
проведене за наявними матеріалами.

Суддя О. М. Вірченко

Чернігівський районний суд Запорізької облас-
ті викликає в судове засідання, яке відбудеться 16 
червня 2017 року о 10.00 годині в приміщенні Чер-
нігівського районного суду Запорізької області за 
адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул. 
Соборна, буд. 391, Огієнка Артема Володимирови-
ча, зареєстрованого за адресою: Донецька область, 
м. Хрестівка (Кіровське), вул. Пархоменка, буд. 7, кв. 
2, як відповідача по цивільній справі № 329/383/17 
за позовом ПАТ «Державний Ощадний банк Украї-
ни» до Огієнка Артема Володимировича про стягнен-
ня заборгованості за кредитним договором.

Суддя В. В. Ломейко

Шепетівський міськрайонний суд Хмельниць-
кої області (вул. Героїв Небесної Сотні, 30, м. Ше-
петівка, Хмельницької обл.) викликає на 10 годину 
29 червня 2017 року як відповідача Бушуєва Віталія 
Олексійовича по справі № 688/647/17/2/688/43З/17 
за позовом Музалевського Сергія Олександрови-
ча до Бушуєва Віталія Олексійовича про стягнення 
боргу за договором купівлі-продажу. Явка до суду є 
обов’язковою. У разі неявки відповідача справа буде 
розглядатись за його відсутності на підставі зібраних 
по справі доказів. При публікації оголошення про ви-
клик до суду, відповідач вважається повідомленим 
про час і місце розгляду справи.

Суддя Н. В. Мазур

В Ірпінський міський суд Київської області на 
27.06.2017 р. о 09 год. 00 хв. (справа № 367/1207/17), 
викликається: Пилипенко Людмила Вадимівна по 
справі за позовом Органу опіки та піклування ви-
конавчого комітету Ірпінської міської ради в інтере-
сах малолітньої дитини Пилипенко Софії Вадимівни 
до Пилипенко Людмили Вадимівни про позбавлення 
батьківських прав та стягнення аліментів на її утри-
мання.

В разі неявки Пилипенко Л. В. (Київська обл.,  
м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7), справа буде розгляда-
тися у її відсутність.

Суддя Л. П. Саранюк

Мартинов Артем Вячеславович, останнє місце проживання чи 
мешкання: м. Кам’янське, пр. Металургів, буд. 14, кв. 70 викли-
кається у відкрите судове засідання як відповідач на 11.00 годину 
19.06.2017 року у цивільній справі за позовом  Мартинової Світла-
ни Анатоліївни до Мартинова Артем Вячеславовича про розірван-
ня шлюбу.

Відкрите судове засідання у цивільній справі відбудеться під го-
ловуванням судді Лобарчук О. О., в приміщенні Дніпровського ра-
йонного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області за 
адресою: м. Кам’янське, вул. Тритузна, 166, 2 поверх, кабінет № 1.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголо-
шення в пресі відповідач  Мартинов Артем Вячеславович вважа-
ється повідомленим про час і місце розгляду справи.

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

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, 
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивіль-
ну справу № 2-в/219/2/2017 за заявою ПАТ «Банк Фамільний» 
про відновлення втраченого судового провадження по цивільній 
справі № 2-3210/2011 Єнакіївського міського суду Донецької об-
ласті.

Відповідач у справі Гречишкіна Тамара Анатоліївна, останнє 
місце реєстрації: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Турутіна, 
221, викликається на 15.06.2017 року на 16.15 годину до суду, 
каб. № 309 для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розгляда-
тися у його відсутність.

Суддя Л. І. Хомченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу № 2/219/3061/2017 за позовом Ли-
чак Аліси Федорівни до Кошевого Олега Вікторовича про по-
збавлення батьківських прав.

Відповідач у справі Кошевой Олег Вікторович, останнє 
місце реєстрації: Донецька область, м. Єнакієве, п. Карло-
Марксове, вул. Ювілейна, 3/16, викликається на 15.06.2017 
року на 09.30 годину до суду, каб. № 309 для участі у роз-
гляді справи по суті.

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

Суддя Л. І. Хомченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу № 2/219/2999/2017 за позовом Бочаро-
вої Олени Віталіївни до Бочарова Павла Віталійовича про ро-
зірвання шлюбу.

Відповідач у справі Бочаров Павло Віталійович, останнє 
місце реєстрації: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Сибір-
ська, 45, викликається на 14.06.2017 року на 09.30 годину до 
суду, каб. № 309 для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Л. І. Хомченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 5) роз-
глядає цивільну справу за позовною заявою Пахомова Єв-
гена Володимировича до Косоногової Катерини Анатоліївни 
про розірвання шлюбу.

Відповідачка по справі Косоногова Катерина Анатоліїв-
на (останнє відоме реєстрації за адресою: Донецька обл.,  
м. Бахмут, вул. Полярна, буд. 5) викликається 13 червня 
2017 року на 08 годину 30 хвилин до суду, каб. 301, для учас-
ті в розгляді справи по суті.

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

Суддя Конопленко О. С.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, 
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу за позовною заявою Кудлай Сергія Васильовича до Куд-
лай Людмили Юріївни про розірвання шлюбу.

Відповідачка по справі № 219/843/17 Кудлай Людмила Юріїв-
на, 28 червня 1960 року народження, проживає за адресою, вка-
заною в позовній заяві: Донецька область, м. Донецьк, вул. Шек-
спіра, 1/4, викликається на 14 червня 2017 року на 09 годину 00 
хвилин до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці по даній справі пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дачки, вона повинна повідомити суд про причину неявки, інакше 
справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Т. В. Давидовська

Артемівський міськрайонний суду Донецької області (84500, 
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу за заявою Директора Бахмутського психоневрологічно-
го інтернату Костян Людмили Іванівни, зацікавленої особи – Ши-
роких Андрія Володимировича про звільнення опікуна від опіки.

Зацікавлена особа по справі № 219/3658/17 Широких Андрій 
Володимирович, проживає за адресою, вказаною в позовній за-
яві: м. Донецьк, вул. Естонська, 15/1 викликається на 15 червня 
2017 року на 10 годину 00 хвилин до суду для участі у розгля-
ді справи по суті.

Зацікавленій особі по даній справі пропонується надати свої 
заперечення щодо заяви та докази. У випадку неприбуття заці-
кавленої особи, вона повинна повідомити суд про причину неяв-
ки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Т. В. Давидовська

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, 
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу за позовною заявою Абашидзе Міхаіл до Шкаринської 
Ольги Миколаївни про розірвання шлюбу.

Відповідачка по справі № 219/476/17 Шкаринська Ольга Ми-
колаївна, 11 грудня 1981 року народження, проживає за адре-
сою, вказаною в позовній заяві: Донецька область, м. Вугле-
гірськ, вул. Дружби, б. 14, кв. 32, викликається на 14 червня 2017 
року на 09 годину 30 хвилин до суду для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідачці по даній справі пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дачки, вона повинна повідомити суд про причину неявки, інакше 
справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Т. В. Давидовська

Марківський районний суд Луганської області повідомляє про те, що 
01.12.2015 р. по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного 
товариства «Державний експортно-імпортний банк України» в особі фі-
лії AT «Укрексімбанк» в м. Луганськ до Лещука Олександра Івановича, 
третя особа: Луганська виробнича фірма Товариство з обмеженою від-
повідальністю «Контур-дельта» про стягнення заборгованості, справа 
№ 417/1029/15-ц (Суддя Шкиря В. М) ухвалено заочне рішення, позовні 
вимоги задоволені повністю.

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що заочне рішення 
може бути переглянуто Марківським районним судом Луганської об-
ласті шляхом подання відповідачем заяви про перегляд заочного рі-
шення до цього суду протягом десяти днів з дня опублікування цієї за-
яви.

Бучацький районний суд Тернопільської області викликає в судове за-
сідання як відповідача Джерджа Михайла Михайловича, місце перебуван-
ня якого невідоме, останнє місце проживання: м. Бучач, вул. Шкільна, 23, 
Тернопільської області, по справі за позовом Джердж Лесі Мирославівни до 
Джерджа Михайла Михайловича про розірвання шлюбу.

Розгляд справи призначено на 10 год. 00 хв. 12 червня 2017 року в примі-
щенні Бучацького районного суду Тернопільської області за адресою: м. Бу-
чач, вул. Міцкевича, 11. Явка до суду є обов’язковою. Відповідачу пропону-
ється надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі неявки, відпові-
дач повинен повідомити суд про причини.

В разі неявки без поважної причини справу буде розглянуто у його відсут-
ності згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК України за наявними в ній доказами.

Суддя В. Б. Федорончук

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає Маріна Сергія Во-
лодимировича, 1983 року народження, який проживає за адресою: Донецька 
область, Амвросіївський район, с-ще Металіст, вул. Калініна, буд. 46, у судо-
ве засідання по цивільній справі № 323/1321/17-ц (2/323/503/17) за позовом 
Беседіної Катерини Володимирівни до Маріна Сергія Володимировича про 
надання дозволу на тимчасовий виїзд дитини за кордон без згоди батька.

Судове засідання відбудеться об 11.00 годині 14 червня 2017 року у при-
міщенні суду за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Травнева, 23, під 
головуванням судді Смоковича Михайла Васильовича, кабінет № 9.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідо-
мленим про час та місце розгляду справи та у випадку неявки до суду спра-
ву може бути розглянуто за його відсутності на підставі наявних у ній даних 
чи доказів (постановляє заочне рішення) на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя М. В. Смокович

Дарницький районний суд м. Києва викликає як відповідачку Кіперманн Ірину 
Валеріївну, місце проживання якої невідоме, в судове засідання, яке відбудеться 
18 липня 2017 року о 10.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 124, 
для участі у судовому розгляді цивільної справи за позовом Сліпанова Дмитра Ва-
лерійовича до Баришівської селищної ради Баришівського району Київської об-
ласті, Київської міської ради, Кіперманн Ірини Валеріївни, третя особа: Державний 
нотаріус 16-ої Київської державної нотаріальної контори Трапезнікова З. О. про 
визнання права власності на нерухоме майно в порядку спадкування за законом.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідачка вважається повідомле-

ною про день, час та місце розгляду справи і в разі неявки її до суду справа може 
бути розглянута за її відсутності.

Відповідачка у випадку неявки в судове засідання зобов’язана повідомити суд 
про поважність причини неявки.

Суддя В. В. Даниленко

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судо-
ве засідання відповідача по справі № 409/30/17 за позовом ПАТ «Ідея 
Банк» до Дудника Миколи Арсентійовича про звернення стягнення на 
предмет застави.

Судове засідання відбудеться 14.06.2017 року о 13.00 год. (резервна 
дата 02.08.2017 року о 13.00 год.) в залі суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається як відповідач Дудник Микола Арсентійович, останнє 
відоме місце реєстрації: м. Луганськ, вул. 3-я Строітельная, буд. 86-А.

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

Суддя Максименко О. Ю.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добро-
пілля, Донецької області, вул. Банкова, 39А) розглядає цивільну справу № 
227/1577/17 за позовом ПАТ «Державний Ощадний банк України» в особі фі-
лії Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Саєнка Ігоря Васильовича 
про стягнення заборгованості за договором.

Відповідач: Саєнко Ігор Васильович, місце реєстрації: 86600, Донецька об-
ласть, м. Іловайськ, вул. Войкова, буд. 291а; викликається на 20 червня 2017 
року о 13.15 годині до Добропільського 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, необхідно пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його від-
сутність на підставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

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

Селидівський міський суд Донецької області повідомляє, 
що кримінальне провадження № 42015050000000361 від 
21.07.2015 року у відношенні Дузенка Олександра Вікторо-
вича, який обвинувачується у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України, призначено до судового роз-
гляду на 15.06.2017 р. о 14 годині 00 хвилин.

Селидівський міський суд Донецької області здійснює 
виклик до суду, який розташовано за адресою: м. Селидо-
ве, вул. Пушкіна, 4 (тел.: 06237-7-22-24) Дузенка Олексан-
дра Вікторовича, останнє відоме місце проживання якого  
м. Донецьк, Донецька область, вул. Генерала Антонова, 
5/104, який обвинувачується у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України, для участі у судовому засідан-
ні по кримінальному провадженню № 42015050000000361, 
яке відбудеться 15.06.2017 р. о 14 годині 00 хвилин.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації обвинувачений вважається належним 
чином ознайомлений з її змістом.

У разі неприбуття Дузенка О. В. до суду за викликом без 
поважних причин, на нього може бути накладено грошове 
стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної 
плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати, або засто-
совано привід, або здійснено спеціальне судове проваджен-
ня.

Суд роз’яснює, що поважними причинами, через які осо-
ба може не з’явитися на виклик згідно ст. 138 КПК України 
є: 1) затримання, тримання під вартою або відбування пока-
рання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії за-
кону або судового рішення; 3) обставини непереборної сили 
(епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні об-
ставини); 4) відсутність особи у місці проживання протягом 
тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 5) 
тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я 
у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості 
тимчасово залишити цей заклад; 6) смерть близьких роди-
чів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загро-
за їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про 
виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють 
з’явлення особи на виклик. 

Дузенку О. В. обов’язково необхідно заздалегідь повідо-
мити про неможливість з’явитись до суду.

Суддя Л. В. Пирогова

Селидівський міський суд Донецької області повідомляє, 
що на підставі ухвали Селидівського міського суду Донецької 
області від 23.05.2017 року по кримінальному провадженню 
№ 22014220000000338 від 10.12.2014 року відносно Каранді-
на Ігоря Леонідовича, який обвинувачується у вчиненні злочи-
нів, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 263 КК України, поста-
новлено здійснювати спеціальне судове провадження.

Селидівський міський суд Донецької області здійснює ви-
клик до суду, який розташовано за адресою: Донецька об-
ласть, м. Селидове, вул. Пушкіна, 4 (тел.: 06237-7-22-24) Ка-
рандіна Ігоря Леонідовича, останнє відоме місце проживан-
ня якого: Донецька область, м. Авдіївка, вул. Добролюбова, 
буд. 4, який обвинувачується у вчиненні злочинів, передбаче-
них ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 263 КК України, для участі у підготов-
чому судовому засіданні по кримінальному провадженню № 
22014220000000338 від 10.12.2014 року, яке відбудеться 12 
червня 2017 року о 13 годині 30 хвилин.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації обвинувачений вважається належним чи-
ном ознайомлений з її змістом.

У разі неприбуття Карандіна І. Л. до суду за викликом без 
поважних причин, на нього може бути накладено грошове 
стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мі-
німуму для працездатних осіб, або здійснено спеціальне су-
дове провадження.

Суд роз’яснює, що поважними причинами, через які особа 
може не з’явитися на виклик згідно ст. 138 КПК України є: 1) 
затримання, тримання під вартою або відбування покарання; 
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або 
судового рішення; 3) обставини непереборної сили (епідемії, 
військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини); 4) 
відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу 
внаслідок відрядження, подорожі тощо; 5) тяжка хвороба або 
перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуван-
ням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залиши-
ти цей заклад; 6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи ін-
ших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю; 7) не-
своєчасне одержання повістки про виклик; 8) інші обставини, 
які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Карандіну І. Л. обов’язково необхідно заздалегідь повідо-
мити про неможливість з’явитись до суду.

Суддя В. Г. Черков

Оголошення орендодавця — Інституту програмних систем  НАН   України 
про намір передати в оренду державне майно, щодо якого надійшли заяви

№
п/п

Назва органу  
управління

Балансоутримувач
(назва, юридична адреса, телефон)

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

Найменування та  місцезнаходження
об’єкта оренди

Реєстровий  
номер майна

Загальна 
площа, 
кв.м.

Вартість  
майна  

за незалеж-
ною  

оцінкою, грн

Максималь-
но можливий 
строк оренди

Мета  
викорис-

тання

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Національна  

академія наук 
України

05540149, Інститут програмних систем 
НАН України; м. Київ, 

пр-т Академіка Глушкова, 40;
тел. (044) 526-22-49

Нежитлове приміщення  
(кімната №117) на 1-му поверсі 5-го 

корпусу; м. Київ, пр-т Академіка 
Глушкова, 40

05540149.1. 
АААДЖЕ986 9,9 76 226 грн. 

(без ПДВ)
до 01.05.2020
(до 3-х років)

Офісні  
примі-
щення

2
Національна  

академія наук 
України

05540149, Інститут програмних систем 
НАН України; м. Київ,

пр-т Академіка Глушкова, 40;
тел. (044) 526-22-49

Нежитлове приміщення (кімната 
№619) на 6-му поверсі 5-го корпусу; 
м. Київ, пр-т Академіка Глушкова, 40

05540149.1. 
АААДЖЕ986 9,6 73 916 грн.

(без ПДВ)
до 01.05.2020
(до 3-х років)

Офісні  
примі-
щення

3
Національна  

академія наук 
України

05540149, Інститут програмних систем 
НАН України; м. Київ,

пр-т Академіка Глушкова, 40;
тел. (044) 526-22-49

Нежитлове приміщення (кімната 
№119) на 1-му поверсі 5-го корпусу; 
м. Київ, пр-т Академіка Глушкова, 40

05540149.1. 
АААДЖЕ986 9,8 75 456 грн. 

(без ПДВ)
до 01.05.2020
(до 3-х років)

Офісні  
примі-
щення

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих днів після  опублікування оголошення за 
адресою: м. Київ, пр-т Академіка Глушкова, 40, корпус 5, кімната №214.  Додаткова інформація за тел: (044) 526-22-49.

У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди буде оголошено конкурс на право оренди. 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ТЕХНО»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 30398674, Місцезнаходження: 08150, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Бо-

ярка, ВУЛИЦЯ ВОКЗАЛЬНА, будинок 45
Повідомлення 

про проведення позачергових загальних зборів учасників товариства
Повідомляємо Ільїна Олександра Олексійовича, місце проживання за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. 

Боярка, вул. Гоголя, 58, кв. 93, учасника ТОВ «Компанія «ТЕХНО» та інших зацікавлених осіб, що 27 червня 2017 року о 12 годині 15 
хвилин відбудуться позачергові загальні збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «ТЕХНО» (надалі – То-
вариство). Місце проведення: місто Боярка, ВУЛИЦЯ ВОКЗАЛЬНА, будинок 45.

Реєстрація учасників зборів – з 12.00 до 12.15 год.
Порядок денний позачергових загальних зборів:

1. Про обрання голови та секретаря зборів.
2. Про зміну керівника Товариства.
3. Про розгляд позовної заяви до Господарського суду Київської області від ТОВ «Сіріус Екстружен» місцезнаходження: 29010, 

м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд. 20, ЄДРПОУ 31617387, про стягнення заборгованості, пені, інфляційних витрат та 3% річних.
4. Про вирішення питання представників для переговорів з ТОВ «Сіріус Екстружен».
5. Про вирішення питання, щодо заборгованості, яка виникла між ПАТ «Елопак-Фастів» та ТОВ «Компанія «Техно» згідно акту 

звірки.
6. Про вирішення питання стосовно неявки учасників ТОВ «Компанія «Техно».
7. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
8. Про виконання прийнятих рішень.
Додаткову інформацію можна отримати за адресою: 08150, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, ВУЛИЦЯ 

ВОКЗАЛЬНА, будинок 45. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення з документами - Журавленко Юлія Володимирівна.
Тел. +38 (067)238-85-35.

Печерський районний суд м. Києва викликає в 
судове засідання як відповідачів Об’єднання спів-
власників багатоквартирного будинку «Старонавод-
ницька 6-Б», яке знаходиться за адресою: м. Ки-
їв, вул. Старонаводницька, 6-Б, по цивільній справі  
№ 757/7529/17-ц за позовом Щербак Надії Іванівни, 
Сухецької Ніни Петрівни, Гритчина Володимира Іл-
ліча, Ханіна Михайла Ремовича до Об’єднання спів-
власників багатоквартирного будинку «Старонавод-
ницька 6-Б», Державного реєстратора юридичних та 
фізичних осіб – підприємців Печерської районної в 
м. Києві державної адміністрації Іванюха Олега Во-
лодимировича, третя особа: Хижняк Ольга Федорів-
на про визнання недійсним рішення установчих збо-
рів та скасування державної реєстрації, яке відкладе-
но на 10 липня 2017 року на 14.30 год. і відбудеться 
за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42а, каб. 14, суд-
дя Остапчук Т. В.

Пропонуємо подати всі раніше не подані докази.
Ви зобов’язані повідомити суд про причини неяв-

ки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання 

без поважних причин або не повідомлення суд про 
причини неявки, справу буде розглянуто у вашу від-
сутність на підставі наявних у ній доказів.

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

Повістка про виклик обвинувачених
Головуючий по справі суддя Селидівського місь-

кого суду Донецької області Черков В.Г. здійснює ви-
клик до суду, який розташовано за адресою: м. Се-
лидове, вул. Пушкіна, 4 (тел.: 06237-7-22-41) обви-
нуваченого:

Кострубицького Олексія Олександровича, остан-
нє відоме місце проживання якого: м. Донецьк, вул. 
Роздольна, 28/126, який обвинувачується у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, 
для участі у спеціальному судовому засіданні по кри-
мінальному провадженню № 12015050000000442 від 
02.06.2015 p., яке відбудеться 14.06.2017 року об 11 
годині 00 хвилин.

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації обвинувачені вважають-
ся належним чином ознайомлені з її змістом.

У разі неприбуття обвинуваченого до суду за ви-
кликом без поважних причин, може бути накладе-
но грошове стягнення в розмірі від 0,5 до 2 розмірів 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, або 
застосовано привід, здійсненено спеціальне судове 
провадження.

Обвинуваченому обов’язково необхідно заздале-
гідь повідомити про неможливість з’явитись до суду.

Головуючий суддя В. Г. Черков

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. 
Добровольського, буд. 2) знаходиться криміналь-
не провадження № 4201505000000046 (номер спра-
ви 1-кп/243/65/2016) за обвинуваченням Сталенно-
го Владислава Юрійовича у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК 
України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Хаустова Т.А. викликає обвинуваченого 
Сталенного Владислава Юрійовича, який зареєстро-
ваний за адресою: Донецька область, м. Горлівка, 
вул. Перемоги, будинок № 162, квартира № 47, у під-
готовче судове засідання, яке відбудеться 15 червня 
2017 року о 14 годині 30 хвилин, у залі судового за-
сідання № 19.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Суддя Т. А. Хаустова

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 22016050000000205 (номер справи 
1-кп/243/157/2017) за обвинуваченням Поліщука Ан-
дрія Валерійовича у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Кузнецов Р.В. викликає обвинувачено-
го Поліщука Андрія Валерійовича, який зареєстрова-
ний за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. 
Зелена, будинок № 51, квартира № 184, у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться 12 червня 2017 
року о 15 годині 30 хвилин, у залі судового засідан-
ня № 04.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Суддя Р. В. Кузнецов

Втраченний паспорт, серія ВТ 089463,
виданий Орджонікідзевським 

РВ Маріупольського МУ ГУМВС України 
в Донецькій області на ім’я Авхадєєва 

Павла Ігоревича, 
вважати недійсним.

Втрачений Державний акт на пра-
во власності на земельну ділянку пло-
щею 0,042 га, серії ЯЙ № 926019 
від 05.11.2012 року, видане Вишго-
родською міською радою Вишго-
родського району Київської облас-
ті на ім’я Осадчої Оксани Олександрівни,  
вважати недійсним.

Дзержинський міський суд Донецької облас-
ті викликає Кулешу Наталію В’ячеславівну по 
кримінальному провадженню № 296/7656/16-
к як обвинувачену у вчиненні злочинів за ч. 1  
ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України у судове засі-
дання, яке відбудеться 12.06.2017 р. о 10.00 год. 
Явка обвинуваченої обов’язкова.

Суддя Качаленко Є. В.

Втрачений судновий білет 

на моторний човен «Прогрес», 

бортовий номер ХЕН 0409К, виданий 

на ім’я Дідик Юрій Павлович, 

вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво на право власності 
на квартиру за адресою: м. Київ, 

пр. 40-річчя Жовтня, буд. 100/2, кв. 83, 
видане Голосіївським районом 

на ім’я Кривчик Ольга Гаврилівна, 
вважати недійсним.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85110, м. Костянтинівка, Донецької області 
пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне про-
вадження № 233/3432/16-к за обвинуваченням Ве-
селко О. М. за ч. 1 ст. 258-3 КК України за відсутнос-
ті обвинуваченого (in absentia) в порядку спеціаль-
ного судового провадження. Обвинувачений Веселко 
Олександр Михайлович, 22.08.1967 р.н., останнє ві-
доме місце проживання: Донецька область, Бахмут-
ський район, смт Миронівський вул. Леніна 28/4, ви-
кликається до суду на 09.15 год. 12 червня 2017 ро-
ку (корп. № 2, каб. № 18), для участі у судовому за-
сіданні.

Суддя А.І. Міросєді

Новогродівський міський суд Донецької області (85483, 
м. Новогродівка, вул. Риночна, 110) розглядає цивільну 
справу за позовом Горбачової Любові Іллівни до Баланюка 
Василя Миколайовича про визнання особи такою, що втра-
тила право користування жилим приміщенням. Відповідач 
у справі Баланюк Василь Миколайович (зареєстрований за 
адресою: 85483, Донецька область, місто Новогродівка, вул. 
Маяковського, 1) викликається на 14 червня 2017 року на 13 
год. 00 хв. до суду в каб. № 6 для участі у розгляді справи.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову. У випадку неприбуття відповідач повинен повідоми-
ти суд про причини неявки, в іншому випадку справу буде 
розглянуто у його відсутність, на підставі наявних у справі 
даних чи доказів.

Суддя Грідяєва М. В.

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) роз-
глядається кримінальне провадження по обвинува-
ченню Маринченка Юрія Миколайовича у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 
ст. 110 КК України.

Обвинувачений Маринченко Юрій Миколайович 
викликається до каб. № 16 суду на 12 червня 2017 
року на 13 годину 00 хвилин для участі у розгляді у 
підготовчому судовому засіданні.

Суддя Шаньшина М. В.

Новогродівський міський суд Донецької області (85483, 
м. Новогродівка, вул. Риночна, 110) розглядає цивільну 
справу за позовом Котелевського Володимира Миколайо-
вича до Сініциної Світлани Вікторівни про розірвання шлю-
бу. Відповідачка у справі Сініцина Світлана Вікторівна (заре-
єстрована за адресою: 85483, Донецька область, місто Но-
вогродівка, вул. Мічуріна, 15/13) викликається на 12 черв-
ня 2017 року на 16 год. 15 хв. до суду в каб. № 6 для учас-
ті у розгляді справи.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо 
позову. У випадку неприбуття відповідачка повинна повідо-
мити суд про причини неявки, в іншому випадку справу бу-
де розглянуто у її відсутність, на підставі наявних у справі да-
них чи доказів.

Суддя Грідяєва М. В.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу про розірвання шлюбу за позовом 
Веліжаніної Олени Олександрівни до:

Відповідач: Веліжанін Олег Юрійович, останнє місце 
проживання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Великан, 
буд. 7, кв. 47, викликається 12 червня 2017 року о 08 год. 
30 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Кузнецов Р. В.

Дружківський міський суд Донецької області ви-
кликає як відповідачку Онищенко Олександру Вікто-
рівну, останнє відоме місце проживання: Донецька 
обл., м. Дружківка, вул. Петліна, 7, кв. 98, по спра-
ві за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Онищенко 
Олександри Вікторівни про стягнення заборгованос-
ті за кредитним договором, в судове засідання, яке 
відбудеться 14 червня 2017 року о 09.00 год. в при-
міщенні суду за адресою: Донецька обл., м. Дружків-
ка, вул. Енгельса, 45. В разі неявки в судове засідан-
ня суд розглядатиме справу у відсутності відповіда-
чки за наявними у справі доказами.

Суддя Т. Л. Панова

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає 
цивільну справу про стягнення заборгованості за позовом 
ПАТ «Донецькоблгаз» в інтересах філії Слов’янського управ-
ління по газопостачанню та газифікації, де третя особа Луза-
нова Вікторія Степанівна до:

Відповідач: Єрьоменко Юрій Ігорович, останнє місце ре-
єстрації та проживання: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. 
Маломіська, буд. 132, викликається 14 червня 2017 року о 
09 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Кузнецов Р. В.

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205,  
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну спра-
ву № 2/229/684/2017 за позовом Струначової Наталі Ярос-
лавівни до Атенашвілі Тимура Романовича про позбавлення 
батьківських прав на дитину. Відповідач у справі Атенашвілі 
Ти мур Романович, 21 січня 1985 року народження (останнє 
місце проживання: м. Дружківка, Донецька обл., вул. Беля-
кова, 42), викликається на 15 червня 2017 р. на 14.00 годи-
ну до суду, зал судового засідання № 1 для участі у розгля-
ді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. В разі неявки відповідача справа буде роз-
глянута у його відсутності.

Суддя А. Л. Гонтар

Представництво «ХАРВЕСТ ІНВЕСТМЕНТС СОЛЮШНС ЛІМІТЕД» 
код 26612893, юридична адреса: м. Київ, 04073, вул. Марка Вовчка, 

будинок 12/14.
Оголошує про закриття представництва в Україні, згідно рішення 

Ради директорів від 12 квітня 2017 року.
Претензії приймаються протягом двох місяців з дати виходу 

оголошення.
За телефоном (044) 581-32-74.

Вінницький міський суд Вінницької області викликає як відповідачів 

Мізраха Ігоря Анатолійовича, Ткачука Дмитра Володимировича у ци-

вільній справі № 127/26231/16-ц за позовом ТОВ «Кредитні Ініціативи» 

до Бойдаченко Ж. В., Мізраха І. А., Ткачука Д. В. про стягнення заборго-

ваності в судове засідання на 21.06.2017 р. на 11.30 год., яке відбудеть-

ся в приміщенні суду за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, зал 

№ 23. Справу розглядає суддя Венгрин О. О.

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає Федченко 
Юлію Ігорівну, як відповідачку в цивільній справі за номером прова-
дження № 2/323/455/17, справа № 323/1114/17, за позовом ПАТ «Дер-
жавний ощадний банк України» в особі філії Донецьке обласне управ-
ління AT «Ощадбанк» до Федченко Юлії Ігорівни про стягнення забор-
гованості, яку призначено до розгляду об 11 год. 30 хв. 12 червня 2017 
року у приміщенні суду за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. 
Йохана Янцена (К. Маркса), 27а, каб. № 14.

Суддя М. М. Мінаєв
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 9 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +11  +16 +22  +27 Черкаська +11  +16 +22  +27
Житомирська +10  +15 +22  +27 Кіровоградська 11  +16 +22  +27
Чернігівська +10  +15 +22  +27 Полтавська +13  +18 +22  +27
Сумська +11  +16 +21  +26 Дніпропетровська +13  +18 +23  +28
Закарпатська +7  +12 +22  +27 Одеська +12  +17 +22  +27
Рівненська +8  +13 +21  +26 Миколаївська +12  +17 +22  +27
Львівська +7  +12 +20  +25 Херсонська +13  +18 +23  +28
Івано-Франківська +7  +12 +19  +24 Запорізька +13  +18 +23  +28
Волинська +8  +13 +21  +26 Харківська +13  +18 +23  +28
Хмельницька +8  +13 +20  +25 Донецька +14  +19 +24  +29
Чернівецька +8  +13 +21  +26 Луганська +13  +18 +23  +28
Тернопільська +8  +13 +20  +25 Крим +13  +18 +22  +27
Вінницька +9  +14 +21  +26 Київ +12  +14 +23  +25

Укргiдрометцентр

Австрійський урок: 
три дні на засвоєння

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

КОНТРОЛЬНИЙ МАТЧ. Футболісти національної збірної 
України покликані виправляти турнірне становище коман-
ди в матчі з аутсайдером групи Фінляндією, готуючись до 
відбірної гри  чемпіонату світу-2018, зазнали поразки в то-
вариській  від 182-ї збірної у світовому рейтингу — Мальти. 

Зустріч відбулася  у вівторок на нейтральному полі в ав-
стрійському Граці, де команда Андрія Шевченка готується 
до матчу проти фінів. І завершилася з мінімальною перева-
гою мальтійців, адже наші футболісти так і не змогли відігра-
тися,  пропустивши на 14-й хвилині зовсім необов’язковий 
м’яч від  Зака Муската.

Зазначимо, що у товариських матчах збірна України не про-
гравала протягом 5 років, зазнавши останньої поразки ще  
5 червня 2012-го від Туреччини (0:2). Відтоді «синьо-жовта» 
команда перемагала у дванадцяти з шістнадцяти контроль-
них поєдинків і чотири  рази завершувала зустрічі внічию.

Утім, головний тренер «синьо-жовтих» назвав поразку 
від Мальти «хорошим уроком». Коментуючи перебіг і ре-
зультат матчу,  Андрій Шевченко зокрема зазначив: «Усі 
казали, що Мальта — слабка команда.  А Мальта вміє за-
хищатися. Ми  створили моменти, та не реалізували. Десь 
спробували дати зіграти всім. Це інформативна гра, футбо-
лісти були під навантаженням.

Стовідсоткових моментів практично не виникало, однак  
ми мали повну перевагу. Мальта забила свій гол зі стан-
дартного положення, ми десь помилилися. В принципі, це 
для нас хороший урок.

Це товариська гра. Ті, хто сьогодні не прокинувся, пови-
нні якнайшвидше прокидатися. Попереду у нас важливий 
матч. Ми повинні до нього підготуватися, але не так, як сьо-
годні.

Ні перед ким відповідальність не знімається. Ми отрима-
ли дуже багато інформації, тепер знаємо, хто в якому стані. 
Ми повинні здригнутися. Попереду дуже важлива гра в Фін-
ляндії. Цей дзвіночок пролунав, всі повинні це зрозуміти».  

Нагадаємо, відбірний матч ЧС-2018 Фінляндія — Україна 
відбудеться 11 червня в Тампере. В інших поєдинках групи 
I Ісландія прийматиме Хорватію, а Косово на нейтральному 
полі в Албанії зустрінеться з Туреччиною.

Турнірне становище після 5-ти турів: Хорватія — 13 очок, 
Ісландія — 10, Україна — 8, Туреччина — 8, Фінляндія — 1, 
Косово — 1.

Смачний рекорд встановив… бутерброд
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

ФЕСТИВАЛЬ. У місті Олеш-
ки, що на Херсонщині, впер-
ше відбувся фестиваль сім’ї, 
спорту, музики, смачної їжі 
та гарного настрою «Олешшя 
green day». Він зібрав сотні го-
родян і гостей, порадував по-
зитивом і рекордним досяг-
ненням. 

Дійство розпочалося на го-
ловній сцені на Набережній 
з виступів юних танцюваль-
них і співочих талантів краю. 
Водночас на майданчику пе-
ред сценою готувалися до го-
ловної родзинки свята — ви-
готовлення найбільшого бу-
терброда у вигляді тризуба. 
Сотні кулінарів викладали за 
макетом хліб із салом. Хліб 
випікали самі, сало марину-
вали й засолювали за влас-
ними рецептами. У підсумку 
вийшов величезний бутерб-
род із чотирьох тисяч шма-
точків традиційної української 
страви загальною вагою  200 
кілограмів. 

Так в Олешках встанови-
ли рекорд України — най-
більший бутерброд із салом 
у формі тризуба. Рекорд опу-
блікують в Національному ре-
єстрі рекордів України наступ-
ного року. А відповідні дипло-
ми про досягнення вже вида-
ли Олешківській районній ра-
ді та Олешківській районній 
державній адміністрації. 

За словами голови райдерж-
адміністрації Олени Кравчен-

ко-Скалозуб, такі заходи при-
вертають увагу до турист-
ського потенціалу Олешків-
ського району і Херсонщини 
загалом, що сприятиме збіль-
шенню потоку гостей. А фес-
тиваль, який стане традицій-
ним,   популяризуватиме  здо-
ровий спосіб життя і дозвілля, 
культивуватиме сімейні цін-
ності й плекатиме підростаю-
че покоління. 

До речі, під час проведен-
ня фестивалю на прилеглій 
території було заборонено 
продавати міцні алкогольні 
напої.  А місць для розваг, 
пізнавального, цікавого й 
корисного відпочинку виста-

чило і дітям, і дорослим. На 
локаціях можна було позма-
гатися у стрільбі з рушни-
ці та  лука, настільному те-
нісі, спробувати сили у вес-
луванні, заняттях фітнесом 
та йогою. Дітям пропонува-
ли взяти участь у «Веселих 
стартах», конкурсі малюн-
ка на асфальті, заняттях ру-
коділлям. Місцеві майстрині 
не лише пропонували на яр-
марку власну продукцію, а й 
з радістю ділилися досвідом 
з відвідувачами. Приміром, 
пані Ольга з «Марійчиної са-
диби» навчала виготовля-
ти із засушеної трави і мор-
ських водоростей птахів-мо-

танок. Водночас пригощала 
гостей смачним узваром та 
домашньою випічкою. 

Різноманітне смачне час-
тування пропонували місце-
ві виробники. Торти, випічка, 
плов, шашлики, запашна по-
луниця — ніхто не залишився 
голодним. Зрештою всі змо-
гли спробувати бутерброди із 
салом, які було зафіксовано 
як рекорд.

Перший фестиваль вдав-
cя, а Олешки запрошують 
гостей. Адже літо тільки по-
чинається і Херсонщина 
пропонує безліч цікавинок 
для туристів протягом усьо-
го сезону.

«А ми удвох неначе причаровані…»
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

СПІВОЧИЙ ДУЕТ. Вокаль-
ний  дует братів Андрія і Васи-
ля Томіленків з Черкащини «А 
ми удвох» намагаюся не ви-
пускати з поля зору багато ро-
ків. Вдячність заслуженим ар-
тистам нині  висловлюють лю-
ди, яким не вірити важко. Бій-
ці із зони АТО нерідко дякують 
співакам не тільки за гарну ду-
шевну пісню, яку військові час-
то слухають по радіо, а й за во-
лонтерську роботу.

Хоч і не дуже люблять розпо-
відати брати про свою допомо-
гу фронтовикам, та правду ні-
куди не подінеш. Скільки бла-
годійних концертів організова-
но на користь української армії! 
Люди охоче відгукуються на за-
клики улюблених артистів, са-
мі виявляють ініціативу чимось 
підсобити нашим бійцям. 

Один із таких благодійних 
концертів відбувся в малесень-
кому селі Хильки на Корсунщи-
ні. Невеличкий будинок культу-
ри ледве вмістив усіх охочих. 
Зрозуміло, вхід до глядацької 
зали був вільним. Селяни про-
сили співати ще й ще, адже ду-
ет своїм мистецтвом зачіпав 
найпотаємніші струни душі. 
А наприкінці концерту глядачі 
принесли Томіленкам коробку 
з грошима. Люди самі назбира-
ли хто скільки міг на допомогу 
бійцям української армії. Хтось 
висловив пропозицію відвезти 

зібрані гроші до міста, де нині 
живе сім’я бійця Івана Журав-
льова. Сам він не тільки успіш-
но воював на сході України, а й 
зазнав тортур російського по-
лону. Нині ж сім’я, у складі якої 
троє дітей, потребує матеріаль-
ної допомоги. 

— Доклавши до зібраних 
і власні гроші, — розповідає 
Василь Томіленко, — ми від-
везли їх сім’ї українського во-
їна й від імені громади вкло-
нилися йому.

Подібних історій про цих ве-
селих і чуйних співаків розпові-
дають безліч. Нині обидва вже 

на заслуженому відпочинку. 
Однак не сидиться їм удома. 
Та й як усидиш, коли душа спі-
ває, зізнаються артисти. Ще ко-
ли почалася війна на Донбасі, 
вони не змовляючись подали-
ся до військкомату. Та не допо-
могли ні військові звання, ні ми-
нулі заслуги на армійській ниві 
— їм відмовили, аргументуючи 
поважним віком. Пропонували  
просто ділитися досвідом і зна-
нням військової справи з мо-
лодими хлопцями. Однак жод-
ні аргументи не переконали су-
ворих військових. А повернув-
шись додому, застали дружин 

також із рюкзаками — вони зі-
бралися на фронт. Погомонів-
ши, зрозумівши, що тут потрі-
бен інший підхід, вирішили хоч 
волонтерством допомагати бій-
цям. І це успішно їм вдається.  

Брати-близнюки Андрій і Ва-
силь Томіленки родом із се-
ла Сухини Корсунь-Шевчен-
ківського району. З’явилися на 
світ 13 грудня 1946 року. Зрос-
тали у співочій родині. Батько 
гарно грав на балалайці й гіта-
рі, мати знала безліч народних 
пісень. Брати жартують, що спі-
вати почали ще в колисці. А як 
підросли, то жоден концерт у 
селі не обходився без них. Та  в 
артисти тоді не пішли. Мабуть, 
далися взнаки козацькі гени, 
тому відразу після школи по-
дали документи у прикордон-
не училище. А призначення на 
службу одержали в Західний 
прикордонний округ.

Не розлучалися з піснею і в 
армії. Весь вільний від служби 
час проводили в Будинку офі-
церів у Чернівцях. Завдяки піс-
ні познайомилися з тоді ще спі-
вачкою-початківцем Софією 
Ротару, талановитим компози-
тором Володимиром Івасюком. 
До речі, саме брати Томіленки 
першими з ансамблем «Кар-
пати» заспівали його чарів-
ну «Червону руту». Згодом по-
знайомилися з композитором 
Олександром Зуєвим і поетом 
Анатолієм Кудрявцевим, які по-
дарували братам пісню «А ми 
удвох». 

Володимирів тризуб тепер є і з сала
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Пісня на багато років стала хітом і дала назву співочому 
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