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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЕКСАНДР ТУРЧИНОВ:
«Українські військові 
повинні отримати 

нові види техніки та 
озброєння: наші вороги 

здаватимуться,  
не чекаючи, поки буде 

відкрито вогонь».

Україна не відповідає 
за права людини  
в ОРДЛО

ВИРОК. Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ)  виніс рішення, 
що стосується справи, у якій йдеться про тимчасово окуповані те-
риторії сходу України. У позові «Хлебік проти України» позивач, за-
суджений за певні правопорушення до  позбавлення волі в Луган-
ській області 2013 року, скаржився на те, що національний суд не 
може розглянути його апеляційну скаргу, оскільки матеріали спра-
ви опинилася на території, яка перебуває поза контролем україн-
ського уряду. Розглянувши скаргу, судді ЄСПЛ ухвалили одностай-
не рішення. Україна не порушувала першого параграфа статті 6 Єв-
ропейської конвенції з прав людини, у якому йдеться про право на 
чесний судовий процес у прийнятних часових межах. Українська 
влада не несе відповідальності за нерозглянуту апеляційну скар-
гу, оскільки не має змоги вилучити матеріали кримінальної спра-
ви з території, яка перебуває поза її контролем, хоч і зробила для 
цього все можливе. Це рішення ЄСПЛ стало першим щодо позовів,  
пов’язаних із втратою Україною контролю над територією ОРДЛО. 

36 млрд грн
становить обсяг будівельних робіт у січні—

червні 2017 р., повідомляє Держстат.  
Це на 24,6% більше,  

ніж в аналогічному періоді 2016 р. 

КОНТРОЛЬ. З 20 вересня буде запроваджено жорстку систему 
оцінки ризиків продукції АПК, невиконання вимог якої 
матиме наслідком великі штрафи з підприємців

Напередодні дня ікс 

Голова РНБО про нові зразки озброєння,  
розробленого підприємствами українського ВПК
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ОРІЄНТИР

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження 
Положення   
про інклюзивно-ресурсний 
центр»

Українські та білоруські лісівники  
спільно шукали методи 
боротьби проти шкідників, 
які загрожують зеленим 
насадженням обох країн 

 ДОВКІЛЛЯ

Стомлені «республікою»
РЕАЛІЇ. Більшість жителів тимчасово окупованих територій Донеччини  
тільки згадують про доступний і повноцінний відпочинок

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»  

Трохи зверхню і недбалу від-
повідь «Та знову за кордо-

ном» на запитання «Де відпочи-
вали влітку?» тепер може собі 
дозволити абсолютна більшість 

жителів Донецька й інших тим-
часово окупованих територій 
краю. Різноманітні опитування 
свідчать, що люди прагнуть ви-
користати найменшу можли-
вість, щоб певний час провес-
ти за лінією розмежування, тоб-
то в Україні. Нині влітку найчас-

тіше вони планують залагодити 
тут якісь справи, поєднавши їх 
із перебуванням у рідних, зна-
йомих чи поїздкою на відпочи-
нок на морське узбережжя тощо. 

«Навіть на кілька днів просто 
виїхати з «ДНР» — це вже від-
пустка і непоганий відпочинок!» 

— запевняє знайомий донечча-
нин, лаштуючись до родичів у 
підконтрольному Україні сіль-
ському районі Донеччини. Як 
виявляється, це далеко не най-
гірший спосіб провести частину 
літнього сезону, бо багато земля-
ків через фінансові та інші при-

чини позбавлені навіть такої не-
вибагливої змоги.

Із настанням літа на терито-
рію України насамперед праг-
нуть вивезти дітей, щоб їх підго-
дувати чи оздоровити. По-
за «республікою» це до-
ступніше і краще. 
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документи
4) співпрацювати із закладом щодо поширення інформації про наставництво серед працівників закладу, батьків, відвідувачів;
5) контролювати дотримання прав та інтересів дитини;
6) забезпечувати захист персональних даних та інформації про дитину та наставника, що стали відомі під час провадження ді-

яльності з організації наставництва.
6. Центр має право:
1) отримувати від наставника та закладу інформацію з питань наставництва над дитиною;
2) надавати наставнику пропозиції щодо вдосконалення роботи з дитиною, зокрема її підготовки до самостійного життя, про-

форієнтації, формування навичок здорового способу життя;
3) відвідувати сім’ю наставника під час перебування в ній дитини у святкові та неробочі дні, під час канікул;
4) порушувати клопотання про притягнення до відповідальності наставника, посадових осіб, винних у порушенні вимог зако-

нодавства з питань забезпечення прав та інтересів дитини.
Обов’язки та права закладу

7. Заклад зобов’язаний:
1) сприяти наставнику у виконанні обов’язків з наставництва над дитиною;
2) проводити оцінку потреб дитини;
3) надавати наставнику вичерпну інформацію про стан здоров’я дитини, рівень її розвитку, особливості поведінки;
4) співпрацювати з наставником під час складання та коригування індивідуального плану роботи з дитиною;
5) проводити моніторинг процесу наставництва над дитиною та про результати інформувати центр та наставника (на вимогу);
6) виділяти наставнику на його прохання окрему кімнату для спілкування з дитиною, якщо така кімната наявна у закладі та на 

момент відвідування не зайнята іншими особами;
7) інформувати завчасно центр і наставника щодо можливого переміщення дитини із закладу;
8) інформувати батьків, інших законних представників дитини про діяльність наставника;
9) контролювати дотримання прав та інтересів дитини;
10) забезпечувати вжиття всіх заходів, зокрема негайне звернення до підрозділу Національної поліції за місцезнаходженням 

закладу, якщо наставник не повернув дитину до закладу у визначений час і не повідомив заклад про причини несвоєчасного по-
вернення дитини;

11) забезпечувати захист персональних даних та інформації про дитини та наставника, що стали відомі під час провадження 
діяльності з організації наставництва.

8. Заклад має право:
1) обмежувати чи забороняти відвідування наставником дитини у разі запровадження в закладі обмежувальних протиепіде-

мічних заходів;
2) забороняти чи обмежувати спілкування наставника з дитиною за допомогою телефону та інших засобів зв’язку після 22 го-

дини та в час, призначений для харчування дитини, відвідування нею навчальних, реабілітаційних та інших занять.
Відповідальність сторін

9. Сторони за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за договором несуть відповідальність відповідно до закону.
10. Спори між сторонами стосовно виконання договору розв’язуються шляхом переговорів.
У разі недосягнення сторонами згоди спори розв’язуються у судовому порядку.

Строк дії договору та інші умови
11. Договір набирає чинності з дати його підписання та дія договору припиняється в разі настання підстав, визначених зако-

нодавством та договором.
12. За згодою сторін до договору може бути внесено зміни та доповнення у письмовій формі, що оформляється додатковою 

угодою, яка є невід’ємною частиною договору.
13. Дія договору припиняється за згодою сторін у разі:
1) невиконання сторонами своїх обов’язків, передбачених договором;
2) повернення дитини на виховання до батьків, інших законних представників;
3) усиновлення дитини, встановлення над нею опіки чи піклування, влаштування дитини на виховання в сім’ю громадян (при-

йомну сім’ю чи дитячий будинок сімейного типу);
4) переведення дитини до іншого закладу;
5) відмови дитини від наставництва над нею;
6) досягнення дитиною повноліття.
14. Дія договору припиняється в односторонньому порядку за ініціативою центру або закладу в разі:
1) порушення наставником умов договору, зокрема обов’язків щодо наставництва, що призвело або могло призвести до по-

рушення прав і законних інтересів дитини;
2) умисного порушення наставником прав і законних інтересів дитини;
3) виникнення загрози для життя або здоров’я дитини з вини наставника.
15. У разі припинення дії договору в односторонньому порядку за ініціативою центру або закладу з підстав, визначених пунк-

том 14 договору, наставник позбавляється права провадити діяльність з організації наставництва.
16. Рішення про припинення дії договору та про поновлення його дії після припинення приймається комісією, до складу якої 

входять представники центру за його місцезнаходженням, закладу та служби у справах дітей.
17. За наявності підстав для припинення дії договору в односторонньому порядку за ініціативою центру або закладу дія дого-

вору припиняється з дня, наступного за днем прийняття відповідного рішення.
18. Дія договору поновлюється з дня, наступного за днем підтвердження відсутності вини наставника у виникненні обставин, 

що призвели до припинення договору.
19. У разі порушення або невиконання умов договору кожна із сторін має право звернутися до суду.
20. Договір укладається в трьох примірниках (по одному для кожної сторони), які мають однакову юридичну силу.

Реквізити сторін:
Наставник
_________________________________
               (прізвище, ім’я, по батькові,
_________________________________
 серія і номер паспорта громадянина України,
_________________________________
                    ким і коли виданий,
__________________________________
              місце постійного проживання,
__________________________________
                          номер телефону)
___________             ______________
      (підпис)                      (ініціали, прізвище)

__________________________________
    (найменування центру соціальних служб
________________________________
                для сім’ї, дітей та молоді,
________________________________
                адреса, номер телефону)
Розрахунковий рахунок  ____________
МФО  ___________________________
Код згідно з ЄДРПОУ  ______________
__________________________________
 (найменування посади уповноваженої особи)
___________             ______________
      (підпис)                      (ініціали, прізвище)
МП

_______________________________
   (найменування закладу для дітей-сиріт
________________________________
       та дітей, позбавлених батьківського 
________________________________
       піклування, іншого закладу для дітей,
________________________________
                 адреса, номер телефону)
Розрахунковий рахунок  __________
МФО __________________________
Код згідно з ЄДРПОУ ____________
________________________________
(найменування посади уповноваженої особи)
___________             ______________
      (підпис)                      (ініціали, прізвище)
МП

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 12 липня 2017 р. № 516 
Київ

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких 
актів Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 12 липня 2017 р. № 516

ЗМІНИ, 
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У пункті 56 Переліку категорій працівників, яким може бути надано службові жилі приміщення, затвердженого постановою 
Ради Міністрів УРСР від 4 лютого 1988 р., № 37 (ЗП УРСР, 1988 р., № 2, ст. 8; Офіційний вісник України, 2015 р., № 80, ст. 2664), 
слова «Вищої ради юстиції» замінити словами «Вищої ради правосуддя».

2. У Порядку тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках, затвердже-
ному постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 р. № 1102 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 98, ст. 3240; 2009 
р., № 11, ст. 339; 2015 р., № 55, ст. 1804, № 90, ст. 3023; 2016 р., № 82, ст. 2707):

1) друге речення пункту 8 після слів «державному виконавцю» доповнити словами «, приватному виконавцю»;
2) абзац другий пункту 12 після слів «державним виконавцем» доповнити словами «, приватним виконавцем»;
3) абзац другий пункту 13 після слів «державної виконавчої служби» доповнити словами «, приватним виконавцем».
3. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 р. № 1196 «Про кількість легкових автомобілів, що обслу-

говують Вищу раду юстиції» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 94, ст. 3225):
1) у назві розпорядження слова «Вищу раду юстиції» замінити словами «Вищу раду правосуддя»;
2) у тексті розпорядження слова «Вищій раді юстиції» і «чотирьох» замінити відповідно словами «Вищій раді правосуддя» і 

«восьми».
4. Пункт 4 Порядку присвоєння рангів державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 

квітня 2016 р. № 306 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 34, ст. 1329), після абзацу десятого доповнити новими абзацами та-
кого змісту:

«Головою Вищої ради правосуддя – щодо керівника секретаріату Вищої ради правосуддя та його заступників;
керівником секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – щодо своїх заступників. Заступниками керівника секре-

таріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – щодо керівника секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
Головою Державної судової адміністрації України – щодо заступників. Заступником Голови Державної судової адміністрації 

України – щодо Голови Державної судової адміністрації України;».
У зв’язку з цим абзаци одинадцятий і дванадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим і тринадцятим.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 12 липня 2017 р. № 516
ПЕРЕЛІК 

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 травня 1998 р. № 758 «Про фінансування Вищої ради юстиції».
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. № 1506 «Про затвердження Порядку виплати винагороди та 

відшкодування витрат на проїзд і наймання житла, виплати добових народним засідателям і присяжним за час виконання ними 
обов’язків у суді» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 42, ст. 1930).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 520 «Про оплату праці членів Вищої ради юстиції та членів Ви-
щої кваліфікаційної комісії суддів України» (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1555).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. № 1238 «Про внесення змін до пункту 2 Порядку виплати вина-
городи та відшкодування витрат на проїзд і наймання житла, виплати добових народним засідателям і присяжним за час виконан-
ня ними обов’язків у суді» (Офіційний вісник України, 2007 р., № 79, ст. 2956).

5. Пункти 1 і 4 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
2 вересня 2015 р. № 644 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 72, ст. 2366).

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

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОЇ 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрювана Філіппова Катерина Володимирівна, 20.01.1988 р.н., зареєстрована за адресою: До-
нецька область, м. Донецьк, вул. Собінова, буд. 160, проживає за адресою: Донецька область, м. До-
нецьк, вул. Краснофлотська, буд. 100, кв. 46, на підставі ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК України, вам необ-
хідно з’явитися 31 липня 2017 року в період часу з 09 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. до каб. 306 СВ Управ-
ління СБ України в Донецькій області, до слідчого Заїки Вадима Васильовича за адресою: Донецька об-
ласть, м. Маріуполь, вул. А. Нільсена, буд. 33, для отримання повідомлення про зміну підозри, допиту 
як підозрюваної, ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, отримання обвинувально-
го акта та реєстру матеріалів при здійсненні спеціального досудового розслідування у кримінальному 
провадженні №12015050000000441 за ч. 1 ст. 258-3 КК України. У разі неприбуття на виклик або ухи-
лення від явки на виклик настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

Оголошення про проведення аукціону №225Д з продажу енергоресурсів на базі ПрАТ «УМВБ»
31.07.2017 р. о 15-00 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» відбудеться аукціон №225Д з продажу енергоресурсів, які підлягають реалізації  

згідно з постановою КМУ №570 від 16.10.14 р. 
Обсяги нафти сирої та характеристики позицій запропоновані до продажу:

Поз. Продавець Видобуток Обсяг, що 
містить-
ся в од-

ному лоті, 
тонн

К-сть 
лотів, 
оди-
ниць

Стартова ці-
на за 1 тон-

ну, грн.     
(без ПДВ)

Стартова ціна 
за 1 тонну, грн.    

(з ПДВ)

Cтартова вартість 
одного лоту, грн.    

(з ПДВ)

Загаль-
ний обсяг, 

тонн

Загальна вартість, 
грн. (з ПДВ)

Умови транспортування

1 ПАТ «Укрнафта» НГВУ ”Бориславнаф-
тогаз“

3 000 1 8 967,82 10 761,38 32 284 140,00 3 000 32 284 140,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах. ТП ДППН НЗП 
 «Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ 
 «Бориславнафтогаз» (Ресурс липня 2017 p.)

2 ПАТ «Укрнафта» НГВУ ”Бориславнаф-
тогаз“

3 000 1 8 967,82 10 761,38 32 284 140,00 3 000 32 284 140,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах. ТП ДППН НЗП 
 «Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ 
 «Бориславнафтогаз» (Ресурс липня 2017 p.)

3 ПАТ «Укрнафта» НГВУ ”Бориславнаф-
тогаз“

3 000 1 8.967,82 10 761,38 32 284 140,00 3 000 32 284 140,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах. ТП ДППН НЗП 
 «Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ 
 «Бориславнафтогаз» (Ресурс липня 2017 p.)

4 ПАТ «Укрнафта» НГВУ ”Бориславнаф-
тогаз“

3 100 1 8.967,82 10 761,38 33 360 278,00 3 100 33 360 278,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах. ТП ДППН НЗП 
 «Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ 
 «Бориславнафтогаз» (Ресурс липня 2017 p.)

5 ПАТ «Укрнафта» НГВУ ”Долинанафтогаз“ 3 000 1 8 967,82 10 761,38 32 284 140,00 3 000 32.284.140,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ 
 «Долинанафтогаз» (Ресурс липня 2017 p.)

6 ПАТ «Укрнафта» НГВУ ”Долинанафтогаз“ 3 000 1 8 967,82 10 761,38 32 284 140,00 3 000 32.284.140,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ 
 «Долинанафтогаз» (Ресурс липня 2017 p.)

7 ПАТ «Укрнафта» НГВУ ”Долинанафтогаз“ 3 000 1 8 967,82 10 761,38 32 284 140,00 3 000 32 284 140,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ 
 «Долинанафтогаз» (Ресурс липня 2017 p.)

8 ПАТ «Укрнафта» НГВУ ”Долинанафтогаз“ 3 000 1 8 967,82 10 761,38 32 284 140,00 3 000 32 284 140,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ 
 «Долинанафтогаз» (Ресурс липня 2017 p.)

9 ПАТ «Укрнафта» НГВУ ”Долинанафтогаз“ 3 000 1 8 967,82 10 761,38 32 284 140,00 3 000 32 284 140,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ 
 «Долинанафтогаз» (Ресурс липня 2017 p.)

10 ПАТ «Укрнафта» НГВУ ”Долинанафтогаз“ 3 000 1 8 967,82 10 761,38 32 284 140,00 3 000 32 284 140,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ 
 «Долинанафтогаз» (Ресурс липня 2017 p.)

11 ПАТ «Укрнафта» НГВУ ”Долинанафтогаз“ 2 500 1 8 967,82 10 761,38 26 903 450,00 2 500 26 903 450,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ 
 «Долинанафтогаз» (Ресурс липня 2017 p.)

12 ПАТ «Укрнафта» НГВУ ”Надвірнанаф-
тогаз“

3 000 1 8 967,82 10 761,38 32 284 140,00 3 000 32 284 140,00 по трубопроводам:ПАТ «Укрнафта» на ПАТ 
 «Нафтохімік Прикарпаття» знах. ТП ДППН 
 «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз»  (Ресурс лип-
ня 2017 p.)

13 ПАТ «Укрнафта» НГВУ ”Надвірнанаф-
тогаз“

2 550 1 8 967,82 10 761,38 27 441 519,00 2 550 27 441 519,00 по трубопроводам:ПАТ «Укрнафта» на ПАТ 
 «Нафтохімік Прикарпаття» знах. ТП ДППН 
 «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз»  (Ресурс лип-
ня 2017 p.)

14 ПАТ «Укрнафта» СП «УкрКАРПАТОЙЛ 
ЛТД» НГВУ ”Надвірна-

нафтогаз“

4 200 1 8 967,82 10 761,38 45 197 796,00 4 200 45 197 796,00 по трубопроводам:ПАТ «Укрнафта» на ПАТ 
 «Нафтохімік Прикарпаття» знах. ТП ДППН 
 «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз»  (ресурс серп-
ня 2017р.)

15 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафто-
газ» Спільна дяльність 

№ 5/56

780 1 8 967,82 10 761,38 8 393 876,40 780 8 393 876,40 по трубопроводам:філії «ПМН» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах.ТП ЦППН і Г НГВУ 
 «Полтаванафтогаз» (Ресурс серпня 2017 p.)

16 ПАТ «Укрнафта» НГВУ “Чернігівнафто-
газ” Спільна дяльність 

№ 35/21

4 600 1 8 967,82 10 761,38 49 502 348,00 4 600 49 502 348,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
 «Чернігівнафтогаз» (Ресурс серпня 2017 p.)

17 ПАТ «Укрнафта» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» 
спільна діяльність за 

Договором №35/4

5 000 1 8 967,82 10 761,38 53 806 900,00 5 000 53 806 900,00 По трубопроводу ПАТ «УН» з подальшим відван-
таженням по залізниці зі ст.Прилуки (Ресурс серп-
ня 2017 p.)

18 ПрАТ «Галс-К» Угода 
про спільну діяльність

500 1 8 967,82 10 761,38 5 380 690,00 500 5 380 690,00 По трубопроводу ПАТ «УТН» (Ресурс серп-
ня 2017 p.)

Загальний обсяг, тонн: 53 230,00
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 572 828 257,40

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

СП «УкрКАРПАТОЙЛ ЛТД» Транспортування нафти забезпечує покупець.
ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чер-
нігівнафтогаз»            спіль-
на діяльність 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.

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

митись з яким можна на офіційному веб-сайті біржі: www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання заявок: до 18:00 28.07.2017р., за адресою: м.Київ, вул.Межигірська, 1. Довідки за телефоном: (044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00

Криничанський районний суд Дніпропетровської області викликає Похільченко Раїсу Миколаївну, яка заре-
єстрована за адресою: 52323, Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, с. Щорськ, вул. Польова, буд. 27, як 
відповідача по цивільній справі № 178/701/17 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Похільченко Раїси Микола-
ївни про стягнення заборгованості за кредитним договором у судове засідання на 27 липня 2017 року о 10 го-
дині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Дніпропетровська обл., смт Кринички, вул. Виконкомівська, 17.

У разі неявки відповідача Похільченко Раїси Миколаївни у судове засідання, справа буде розглянута у її від-
сутність.

Суддя Лісняк В.В.

В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду Черткової Н.І. знаходиться цивільна спра-
ва № 310/3771/17 за позовом Донцової Тамари Лазарівни до Донцова Андрія Геннадійовича, Донцова 
Дмитра Геннадійовича про визнання права власності на спадкове майно.

Розгляд справи призначено на 31.07.2017 року о 08.30 годині в приміщенні Бердянського міськра-
йонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 502, суддя Черт-
кова Н.І., тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідачів: Донцова Андрія Геннадійовича, Донцова Дмитра Геннадійовича.
У разі неявки відповідачів, справа буде розглянута за наявними в ній матеріалами.

Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області повідомляє, що 14.07.2017 року по ци-
вільній справі за позовом Скрипникова Юрія Вікторовича до Федорчука Віктора Павловича про від-
шкодування матеріальної та моральної шкоди, спричиненої ДТП, винесено заочне рішення. Відповіда-
чу Федорчуку В.П. роз’яснюється, що заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, 
за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом 
десяти днів з дня отримання його копії.

Суддя М.П. Полубан

Старобільський районний суд Луганської області викликає Гончарова Андрія Миколайовича, заре-
єстрованого за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, кв-л Ватутіна, буд. 42/7 – як відповідача 
в судове засідання по цивільній справі № 2/431/1127/2017 р. за позовом Бондарчук І.В. до Гончарова 
A.M. про надання дозволу дитині на тимчасові неодноразові поїздки за межі держави Україна разом з 
матір’ю без згоди та супроводу батька, яке відбудеться 27 липня 2017 року о 09 год. 00 хв. у приміщен-
ні суду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-«а».

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

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

Дніпровський районний суд м. Києва в зв’язку з розглядом ци-
вільної справи за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Євро-реконструкція» до Лозинської Олександри Георгіївни про стяг-
нення заборгованості, викликає в судове засідання, яке відбудеться 5 
вересня 2017 року о 09 годині 15 хвилин у приміщенні Дніпровського 
районного суду м. Києва (м. Київ, вул. І. Сергієнка, 3, каб. 39) як від-
повідачку Лозинську Олександру Георгіївну, останнє місце проживан-
ня за адресою: м. Київ, вул. Р. Окіпної, буд. 18, кв. 133.

В разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута без ва-
шої участі.

Суддя В.П. Катющенко

Оратівський районний суд Вінницької області викликає в судове 
засідання по цивільній справі відповідача Дем’янюка Юрія Михайло-
вича, останнє відоме місце проживання – вул. Приазовська, 1, с. Ско-
морошки Оратівського району Вінницької області, за позовом ПАТ 
«Страхова компанія «ПРОВІДНА» до Дем’янюка Юрія Михайловича 
про відшкодування матеріальної шкоди в порядку регресу.

Судове засідання відбудеться об 11 год. 00 хв. 01.08.2017 року.
Адреса суду: вул. Героїв Майдану, 88, смт Оратів Оратівського ра-

йону Вінницької області, 22600; тел. (04330) 2-12-59.
Явка до суду обов’язкова. У разі неявки, неповідомлення про при-

чини неявки, неявки без поважних причин в судове засідання, справа 
буде розглядатися без участі відповідача.

Суддя Лисак О.І.

Втрачені суднові квитки на 

човен № ЯДП 1835, ЯДП 1836, 

ЯДП 1837, ЯДП 1838, видані на 

ФОП Бородавко Оксана Микола-

ївна, вважати недійсними.

Хмельницький міськрайонний суд повідомляє, що цивільна справа 

№ 686/9954/17 за позовом Грівнак Людмили Валентинівни до Курга-

нової Зінаїди Михайлівни про визнання права власності за набуваль-

ною давністю слухатиметься 27 вересня 2017 року об 11 год. 20 хв. за 

адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54, каб. 310.

Явка відповідачки Курганової Зінаїди Михайлівни в судове засі-

дання – обов’язкова. В разі неявки відповідачки, справа буде розгля-

нута на підставі наявних у ній матеріалів.

Суддя Продан Б.Г.

Приморський районний суд м. Одеси викликає в судо-
ве засідання як відповідача Петренка Сергія Миколайовича 
у цивільній справі №522/24595/16-ц за позовом Мудрьоно-
вої З.В. до Петренка С.М. про стягнення коштів. Судове за-
сідання відбудеться 1 серпня 2017 року об 11 годині 10 хви-
лин у залі судових засідань №210 у приміщенні Приморсько-
го районного суду м. Одеси за адресою: 65029, м. Одеса, вул. 
Балківська, 33.

В разі неявки відповідача в судове засідання, суд розгля-
датиме справу за його відсутності; в разі неявки особи, суд 
зобов’язує повідомити про причини цього.

Суддя Ю.Б. Свячена

Краматорський міський суд Донецької області роз-
глядає цивільну справу № 234/8972/17 (провадження  
№ 2/234/3921/17) за позовом Барилко Тетяни В’ячеславівни 
до Барилка Василя Олександровича про розірвання шлюбу.

Викликається Барилко Василь Олександрович, 20.04.1982 
року народження, який проживає за адресою: 86125, Доне-
цька область, м. Макіївка, вул. Садова, буд. 31, на 3 серпня 
2017 року об 11 годині 00 хвилин, для участі в судовому за-
сіданні, яке відбудеться в приміщенні Краматорського місь-
кого суду Донецької області за адресою: Донецька область,  
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21, каб. № 21.

Вам пропонується надати свої заперечення щодо позову 
та докази.

Суддя А.О. Чернобай

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської 
області (суддя Гаврилов В.А.) викликає в судове засідання 
відповідачів:

цивільна справа № 185/2475/17 за позовом ПАТ «Комер-
ційний банк «Правекс-Банк» до Медведєва Володимира Ана-
толійовича, Медведєвої Ольги Василівни про стягнення бор-
гу за кредитним договором.

Останнє місце проживання відповідачів: м. Донецьк.
Судове засідання призначене на 19 вересня 2017 року о 

15.00 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, 
каб. 407.

У разі неявки відповідачів у судове засідання справа, згід-
но з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за їхньої 
відсутності.

Виноградівський районний суд Закарпатської області по 
цивільній справі за позовом Болдога Андрія Андрійовича до 
Болдог Лорієн Дмитрівни про стягнення суми втрати від зне-
цінення грошей внаслідок інфляції, викликає Болдог Лорі-
єн Дмитрівну, 04.03.1980 року народження (зареєстроване 
місце проживання: вул. Ф.Раковці, 77, смт Вилок, Виногра-
дівський район, Закарпатська область) як відповідачку в су-
дове засідання, яке відбудеться 08.08.2017 року о 09.00 го-
дині в приміщенні Виноградівського районного суду за адре-
сою: 90300, Закарпатська область, м. Виноградів, вул. Тюль-
панів, 24.

В разі неявки на вказане судове засідання, суд розгляда-
тиме справу без вашої участі на підставі ст.ст. 169, 224 ЦПК 
України.

Суддя А.В. Кашуба

Публічне акціонерне товариство «АЙБОКС БАНК», яке є пра-
вонаступником щодо майна, прав і зобов’язань Публічного ак-
ціонерного товариства «Аграрний комерційний банк» (м. Київ, 
вул. Ділова, 9А, код за ЄДРПОУ 21570492), повідомляє Товари-
ство з обмеженою відповідальністю «ЮНІОН ПАК», ідентифіка-
ційний код 37593592 і Ціника Сергія Григоровича, реєстраційний 
номер облікової картки платника податків 2244011128, який ви-
ступає майновим поручителем Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «ЮНІОН ПАК», що у разі непогашення в повному обся-
зі в 30-денний строк заборгованості, яка станом на 10 липня 2017 
року становить 2 011 637,64 грн. (два мільйони одинадцять ти-
сяч шістсот тридцять сім гривень 64 копійки) за Договором про 
відкриття кредитної лінії № 07/2015 від 30 січня 2015 року, бан-
ком буде прийнято рішення про звернення стягнення на предмет 
іпотеки, а саме: відповідно до Іпотечного договору, посвідченого 
приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 
Кривенчуком С. В. 30 січня 2015 року за реєстровим № 104: садо-
вий будинок, що розташований за адресою: м. Київ, Дарницький 
район, Садове товариство «Берізка», вулиця Садова, 73, будинок 
32-А, та земельну ділянку, на якій розташований садовий буди-
нок, загальною площею 0,0311 га, яка розташована за адресою: 
м.Київ, Дарницький район, Садове товариство «Берізка», вулиця 
Садова 73, діл. 32-а, кадастровий номер 8000000000:90:868:0021, 
зареєстровану 30 січня 2015 року в Державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майно за реєстраційним номером об’єкта не-
рухомого майна 562285480000, № запису про право власності 
8556450, яким забезпечується дане зобов’язання, в позасудово-
му порядку, шляхом набуття його у власність, відповідно до ста-
тей 35–37 Закону України «Про іпотеку» та Іпотечного договору.

Менський районний суд Чернігівської області викликає в 
судове засідання відповідача Ворошила Олександра Васи-
льовича, 25 березня 1985 року народження, останнє відо-
ме місце реєстрації та проживання якого: село Бігач, вули-
ця 8-го Березня, 32 Менського району Чернігівської облас-
ті, у цивільній справі №738/2506/14-ц за позовом Публічного 
акціонерного товариства «Дельта банк» до Ворошила Олек-
сандра Васильовича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Судове засідання відбудеться 1 серпня 2017 року о 09 го-
дині 00 хвилин у приміщенні Менського районного суду Чер-
нігівської області за адресою: місто Мена, вулиця Сіверський 
шлях, 146 Чернігівської області, 15600.

Відповідачу запропоновано до початку розгляду справи 
подати письмові заперечення проти позову та посилання на 
докази, якими вони обґрунтовуються.

Роз’яснити відповідачу, що відповідно до положень ст. 74 
п. 9 ЦПК України, з опублікуванням оголошення про виклик, 
відповідач вважається повідомленим про час і місце розгля-
ду справи.

У випадку неможливості прибути в судове засідання, від-
повідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки.

У разі неявки в судове засідання відповідача, повідомле-
ного належним чином, суд вирішує справу на підставі наяв-
них у ній даних чи доказів.

Суддя Парфененко О.Я. 

Брусилівський районний суд Житомирської 
області викликає Приймаченка Вадима Оле-
говича, 28.02.1988 р.н., Приймаченка Едуарда 
Олеговича, 23.12.1985 р.н., які проживають за 
адресою: провулок Шкільний, 6, кв. 1, с. Софі-
ївська Борщагівка Києво-Святошинського райо-
ну Київської області, як відповідачів по цивіль-
ній справі № 275/315/17 за позовом Лаворчу-
ка Романа Васильовича до Каріки Олени Воло-
димирівни, Приймаченка Олега Анатолійовича, 
Брусилівської селищної ради Житомирської об-
ласті про визнання права власності на земель-
ну ділянку.

Судовий розгляд справи призначено 
31.07.2017 року о 10 годині в приміщенні суду 
за адресою: вул. Лермонтова, 41/6, смт Бруси-
лів Житомирської області.

В разі неявки відповідачів у судове засідання 
на вказаний час або неповідомлення про причи-
ни неявки, справа буде розглянута за їхньої від-
сутності за наявними в ній матеріалами та до-
казами.

Суддя В.О. Руденко

Брусилівський районний суд Житомирської 
області викликає Каріку Олену Володимирівну, 
28.09.1966 року народження, яка проживає за 
адресою: вул. Пролетарська, 13, с. Гусарка Куй-
бишевського району Запорізької області, як від-
повідачку по цивільній справі № 275/315/17 за 
позовом Лаворчука Романа Васильовича до Ка-
ріки Олени Володимирівни, Приймаченка Оле-
га Анатолійовича, Брусилівської селищної ради 
Житомирської області про визнання права влас-
ності на земельну ділянку.

Судовий розгляд справи призначено 
31.07.2017 року о 10 годині в приміщенні суду 
за адресою: вул. Лермонтова, 41/6, смт Бруси-
лів Житомирської області.

В разі неявки відповідачки в судове засідан-
ня на вказаний час або неповідомлення про при-
чини неявки, справа буде розглянута за її від-
сутності за наявними в ній матеріалами та до-
казами.

Суддя В.О. Руденко

Білокуракинський районний суд Луганської 
області викликає в судове засідання відповідача 
по справі № 409/1132/17 за позовом ПАТ «Дер-
жавний ощадний банк України» в особі філії – 
Луганського обласного управління AT «Ощад-
банк» до Бакуліна Володимира Олександровича 
та Бакуліної Ірини Анатоліївни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 17.10.2017 ро-
ку об 11.00 год. (резервна дата на 19.10.2017 
року об 11.00 год.) у залі суду за адресою: Лу-
ганська область, смт Білокуракине, пл. Шевчен-
ка, 2.

Викликається відповідач Бакулін Володи-
мир Олександрович, адреса: Луганська область,  
м. Лутугине, вул. 40 років Перемоги, 4/9.

У випадку неявки відповідача справу буде 
розглянуто за його відсутності за наявними до-
казами.

Суддя Третяк О.Г.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької 

області (84112, м. Слов’янськ, вул. Доброволь-

ського, 2) розглядає цивільну справу за позо-

вом Звєрєва Олександра Володимировича до 

Кононенка Сергія Вікторовича про стягнення 

безпідставно отриманих коштів та збитків.

Відповідач: Кононенко Сергій Вікторович, 

останнє відоме місце реєстрації: Донецька об-

ласть, м. Краматорськ, бульвар Краматорський, 

буд. 15, кв. 149, викликається 3 серпня 2017 ро-

ку о 13 год. 00 хв. до суду для участі у розгля-

ді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запе-

речення щодо позову та докази. У випадку не-

прибуття відповідач повинен повідомити суд 

про причини неявки, інакше справа буде роз-

глянута у його відсутність.

Суддя Кузнецов Р.В.

Ухвалою Біловодського районного суду Лу-

ганської області викликаються як відповідачі: 

Башилов Андрій Володимирович, Патрищев Вік-

тор Валентинович для участі в цивільній справі 

за позовом ПАТ «Правекс-Банк» про стягнення 

заборгованості, яке відбудеться 8 серпня 2017 

року о 16.30 годині в приміщенні суду за адре-

сою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. 

Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик 

сторін, вони вважаються повідомленими про 

час та місце слухання справи.

У разі неявки суд розглядатиме справу без 

вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В.А. Карягіна

Старобільський районний суд Луганської об-
ласті викликає відповідачку по цивільній спра-
ві за провадж. 2/431/781/17: Колігаєву Валенти-
ну Олександрівну, яка зареєстрована за адре-
сою: вул. Первомайська, 24, коп. А, селище Ма-
ломиколаївка Антрацитівського району Луган-
ської області, яка фактично мешкає за адресою: 
вул. Урицького (Василя Липківського), буд. 17, 
кв. 47, м. Київ, у судове засідання по цивільній 
справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Державний ощадний банк України» 
в особі філії – Головне управління по м. Києву 
та Київській області AT «Ощадбанк» до Колігає-
вої Валентини Олександрівни про стягнення су-
ми кредитної заборгованості.

Судове засідання відбудеться 18 серпня 2017 
року о 09 годині 30 хвилин у приміщенні суду за 
адресою: Луганська область, м. Старобільськ, 
вул. Миру, 38-а, судова зала №4.

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

Суддя В.О. Озеров

Ковпаківський районний суд м. Суми в осо-

бі судді Хитрова Б.В. викликає Коваленко Те-

тяну Володимирівну, як відповідачку в судове 

засідання по цивільній справі № 592/6340/17, 

провадження № 2/592/1725/17 за позовом ПАТ 

«Дельта Банк» до Коваленко Тетяни Володими-

рівни про стягнення заборгованості за кредит-

ною лінією.

Судове засідання по справі відбудеться 14 

серпня 2017 року о 09.00 год. у приміщенні Ков-

паківського районного суду м. Суми за адре-

сою: м. Суми, вул. Першотравнева, 12, зал судо-

вих засідань № 10.

У випадку неявки відповідачки в судове засі-

дання, справу буде розглянуто на підставі наяв-

них у ній доказів.

В провадженні Жовтневого районного суду 
м. Маріуполя Донецької області (87500, м. Ма-
ріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться ци-
вільна справа за позовом Грученкової Ганни Во-
лодимирівни до Полянського Геннадія Володи-
мировича, третя особа – Служба у справах ді-
тей Центральної районної адміністрації Маріу-
польської міської ради, про позбавлення бать-
ківських прав та стягнення аліментів.

Відповідач: Полянський Геннадій Володими-
рович, 30.09.1965 року народження, який заре-
єстрований за адресою: Україна, Донецька об-
ласть, м. Сніжне, вул. 8-го Березня, буд. 15, ви-
кликається для участі у розгляді справи, що від-
будеться 2 серпня 2017 року о 10.00 годині в 
приміщенні суду за адресою: Донецька область, 
м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 14.

Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази, якими вони 
обґрунтовуються. У випадку неприбуття відпо-
відач повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у його від-
сутність.

Суддя Мельник І.О.

Марківський районний суд Луганської об-
ласті викликає відповідачів: Бондаренка Євге-
на Григоровича, Шестерню Олександра Ігорови-
ча на судове засідання для розгляду цивільної 
справи за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Державний ощадний банк України» в 
особі філії – Луганського обласного управління 
AT «Ощадбанк» до Бондаренка Євгена Григоро-
вича, Шестерні Олександра Ігоровича про стяг-
нення заборгованості.

Судове засідання відбудеться в приміщен-
ні Марківського районного суду Луганської об-
ласті 21.08.2017р. о 09.00 год. за адресою: смт 
Марківка, пл. Соборна, буд. 31 Луганської об-
ласті.

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

Суддя А.П. Чернік

Новопсковський районний суд Луганської 

області викликає Міготіна Олександра Вікторо-

вича, як відповідача в судове засідання для роз-

гляду цивільної справи за позовом Публічно-

го акціонерного товариства «Державний ощад-

ний банк України» в особі філії – Луганського 

обласного управління АТ «Ощадбанк» до Міго-

тіна Олександра Вікторовича про стягнення за-

боргованості, яке відбудеться 31 липня 2017 ро-

ку о 08 год. 00 хв. (резервна дата судового за-

сідання – 3 серпня 2017 року о 08 год. 00 хв.) у 

приміщенні Новопсковського районного суду за 

адресою: вул. Українська, 28, смт Новопсков Лу-

ганської області.

У разі неявки, суд розглядатиме справу без 

вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя О.С. Стеценко

Оголошення
про проведення конкурсу з визначення організатора аукціону

Замовник: Арбітражний керуючий Терещук Олександр Володимирович, свідоцтво 
№1319 від 17.07.2013, адреса електронної пошти: ovtnil@ukr.net, поштова адреса: вул. 
Велика Бердичівська, 112, контора арбітражних керуючих, м. Житомир, 10002.

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгівельна фірма «Нова 
справа», код ЄДРПОУ 31363286.

Назва та початкова вартість майна: Цілісний майновий комплекс, рухоме та нерухо-
ме майно частинами, що розташоване за адресою: вул. Польова, 57-Б, м. Львів, 79024, 
53 325,5 тис. грн.

Критерії для виявлення переможця конкурсу:
1. Наявність досвіду проведення торгів не менше 3 років.
2. Наявність необхідних технічних засобів, програмного забезпечення для проведен-

ня торгів.
3. Запропонована найменша ціна за проведення аукціону у відсотках від вартості 

продажу, але не більше 5%.
Перелік необхідних документів для участі у конкурсі:
1. Заява про участь в конкурсі довільної форми, із зазначенням електронної адре-

си заявника.
2. Свідоцтво/виписка про державну реєстрацію.
3. Витяг з ЄДР з датою отримання не більше 3 місяців до дати подання заявки.
4. Копія наказу про призначення керівника та/або директора філії.
5. Довідка довільної форми про наявність досвіду проведення торгів.
Строк прийняття заявок: до 18 год.00 хв. 31 липня 2017 року.
Спосіб подання заявок: у письмовій формі за адресою: вул. Велика Бердичівська, 

112, контора арбітражних керуючих, м. Житомир, 10002.
Дата підбиття підсумків проведення конкурсу: 1 серпня 2017 року.
Спосіб повідомлення учасників про визначення переможця конкурсу:
Повідомлення про результати конкурсу направляються усім заявникам на електро-

нну та поштову адресу, зазначену у заявці.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях 
№ 42016010000000272 за підозрою Кубалова К.Т. та № 42017010000000054 за підозрою Андреєва О.В. у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

В межах вказаних кримінальних проваджень стосовно вказаних осіб зібрано достатньо доказів для зміни раніше повідомленої підозри, у зв’язку із викла-
деним на виконання положень ст. 297–5 КПК України пропоную підозрюваним Кубалову К.Т. та Андреєву О.В. прибути разом зі своїми захисниками до про-
куратури Автономної Республіки Крим (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) у період з 28.07.2017 по 31.07.2017 (з 09:00 по 18:00) для проведення вка-
заної процесуальної дії, а саме:

- Кубалов Казбек Таймурович, 30.06.1964 року народження – до прокурора відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Ковальчак В.В.;
- Андреєв Олексій Веніамінович, 05.04.1960 року народження – до прокурора відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Джегеріс Д.В. 
Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального 

акта, прокурор або слідчий за його дорученням зобов’язаний повідомити підозрюваному, його захиснику про завершення досудового розслідування та на-
дання доступу до матеріалів досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного повідомляємо, що у вказаних кримінальних провадженнях зібрано усі необхідні докази для складання обвинувальних актів.
У зв’язку з цим інформуємо, що вказані вище підозрювані можуть ознайомитись з матеріалами кримінального провадження з можливістю здійснення ко-

піювання та інше відповідно до вимог ч. ч. 2, 3 ст. 290 КПК України.
Ураховуючи строки досудового розслідування та положення ст. 28 КПК України, обсяг матеріалів кримінального провадження (4 томи кожне), пропону-

ємо підозрюваним Кубалову К.Т. та Андреєву О.В. прибути разом із своїми захисниками до прокуратури Автономної Республіки Крим (м. Київ, вул. Ділова, 
24, перший поверх) у період з 28.07.2017 по 31.07.2017 включно (з 09:00 по 18:00) для проведення процесуальних дій, у тому числі ознайомлення з матері-
алами кримінальних проваджень в порядку ст. 290 КПК України, а саме:

- Кубалов Казбек Таймурович, 30.06.1964 року народження – до прокурора відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Ковальчак В.В.;
- Андреєв Олексій Веніамінович, 05.04.1960 року народження – до прокурора відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Джегеріс Д.В. 
Разом з цим, пропоную вам в цей же строк відповідно до ч. 6 ст. 290 КПК України надати прокурору у кримінальному провадженні доступ та можли-

вість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази, документи або копії з них, які ви маєте намір використовувати як докази в суді.  
Відповідно до ч. 9 ст. 290 КПК України сторони кримінального провадження зобов’язані письмово підтвердити протилежній стороні - прокурору факт на-

дання їм доступу до матеріалів із зазначенням найменування таких матеріалів.
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оголошення

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

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Дані про мету і засоби здійснення проектувальної діяльності. Даною частиною проекту передбачається  будівництво автомо-

більного газозаправного пункту (АГЗП) модульного типу з двома надземними резервуарами об’ємом 5 м3 кожен, за адресою: Київ-
ська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Чорновола, 51.

2. Перелік найзначніших впливів на стан навколишнього середовища, підсумки їх кількісної та якісної оцінки з урахуванням 
можливих аварійних ситуацій та перелік заходів, що забезпечують нормативний стан навколишнього середовища. Атмосферне 
повітря:Буде відбуватись забруднення атмосферного повітря при експлуатації –технологічне обладнання АГЗП, при наливанні в ре-
зервуари, зберіганні та заправці в автомобілі.Кількісний та якісний склад забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне по-
вітря.

Можливі викиди:  шкідливих речовин:                 пропан-0,2196г/сек., 0,2866т/рік
                                                                                         бутан-0,322г/сек., 0,45т/рік                                               
Для зменшення впливу на атмосферу  передбачаються заходи; установка газоурівнюючої системи;впровадженння сучасної тех-

нології; на австоцистерні зрідженого газу на зливній лінії встановлено швидкісний клапан,який в свою чергу автоматично відключає 
потік газу із АЦЗГ при розриві гумотакневого рукава; для автоматичного відключення потоку газу з автоцистерни на зливний магі-
стралі станції на трубопроводі парової фази встановлюється швидкісний клапан.

Оцінка екологічного ризику проектної діяльності:
- геологічне середовище – не впливає;
- атмосферне повітря – впливає. Вплив незначний, вклад в фонові концентрації не перевищуватиме 1 ГДК;
- грунти – не впливає;
- соціальне середовище – має позитивний вплив – розвиток сучасної інфраструктури;створення робочих місць
- техногенне середовище – не впливає;
- мікроклімат – не впливає;
- рослинний та тваринний світ – не впливає.
 - водне средовище – впливає в межах нормативів.
3. Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень:
  ГІП забезпечує проектування і авторський нагляд над будівництвом у відповідності з погодженою проектно-кошторисною доку-

ментацією, яка розроблена з урахуванням всіх діючих норм і правил по охороні навколишнього середовища. Замовник разом з під-
рядною організацією забезпечує будівництво  у відповідності з екологічними вимогами. Замовник забезпечує безаварійну роботу  у 
відповідності з нормами і правилами охорони праці з врахуванням техніки безпеки, промсанітарії і охорони навколишнього середо-
вища, за що несе відповідальність у встановленому законом порядку.

4. Участь громадськості - ознайомлення громадськості через засоби масової інформації з  заявою про екологічні наслідки. Скар-
ги та пропозицій приймаються протягом 30 днів з моменту публікації. Громадські слухання не проводились. Звернення та пропози-
ції приймаються за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Святошинська, буд. 29. Тел: (04598) 
51-621 з 09:00-18:00.

До уваги Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-Комерційна Компанія «Київміськтара – 2»  
(Ідентифікаційний код 24922997):

Рубаха Федір Іванович (далі – Заявник), є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-Комерційна Компанія «Київ-
міськтара – 2» (Ідентифікаційний код 24922997) (далі – Товариство), та володіє часткою в статутному капіталі Товариства у розмірі 251 460 
гривень, що становить 23,7%.

П. 8.7. Статуту Товариства передбачає, що позачергові загальні збори учасників скликаються головою товариства у разі неплатоспромож-
ності товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси товариства в цілому, зокрема, якщо виникає загро-
за значного скорочення статутного капіталу. Учасники товариства, що володіють у сукупності не менш як 10% голосів, мають право вимагати 
скликання позачергових загальних зборів учасників у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності товариства. Якщо протя-
гом 25 днів голова товариства не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати загальні збори учасників.

Листом від 31.03.2017 року Рубаха Ф.І. реалізував своє право вимагати скликання позачергових загальних зборів учасників, однак після 
спливу встановленого строку Директор (Голова) Товариства загальні збори учасників не скликав.

Керуючись викладеним, а також положеннями Закону України «Про господарські товариства», Господарського кодексу України, Стату-
ту Товариства,

Повідомляю:
І. Про скликання позачергових загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-Комерційна Компанія 

«Київміськтара – 2» (Ідентифікаційний код 24922997) 28.08.2017 року і винесення на розгляд таких Загальних Зборів наступних питань:
1. Про розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії про діяльність Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-

Комерційна Компанія «Київміськтара – 2» (Ідентифікаційний код 24922997) за період 2011-2016 роки.
2. Про розгляд та затвердження звіту Директора про господарську діяльність Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-Ко-

мерційна Компанія «Київміськтара – 2» (Ідентифікаційний код 24922997) за період 2011-2016 роки.
3. Про звільнення з посади Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-Комерційна Компанія «Київміськтара – 2» 

(Ідентифікаційний код 24922997).
4. Про обрання на посаду Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-Комерційна Компанія «Київміськтара – 2» 

(Ідентифікаційний код 24922997).
5. Про затвердження Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-Комерційна Компанія «Київміськтара – 2» (Ідентифі-

каційний код 24922997) в новій редакції.
II. Позачергові загальні збори Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-Комерційна Компанія «Київміськтара – 2» (Іденти-

фікаційний код 24922997) відбудуться 28 серпня 2017 р. за місцезнаходженням товариства (вул. Проектна, будинок 3, м. Київ, Україна) у при-
міщенні адміністративного корпусу (А). Початок зборів – об 11 год. 00 хв. Реєстрація учасників зборів (їх представників) з 10.45 год. за тією 
ж адресою.

Для реєстрації та участі у загальних зборах учасників Товариства необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу та належним чином 
оформлену довіреність (для представників учасників).

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
1.Дані про мету і засоби здійснення проектувальної діяльності. Даною частиною проекту передбачається  будівництво газозаправ-

ного пункту на проспекті Броварському, 11, Дніпровського району міста Києва.
2. Перелік найзначніших впливів на стан навколишнього середовища, підсумки їх кількісної та якісної оцінки з урахуванням 

можливих аварійних ситуацій та перелік заходів, що забезпечують нормативний стан навколишнього середовища. Атмосферне 
повітря:Буде відбуватись забруднення атмосферного повітря при експлуатації –технологічне обладнання АГЗП, при наливанні в ре-
зервуари, зберіганні та заправці в автомобілі.Кількісний та якісний склад забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне по-
вітря.

Можливі викиди:  шкідливих речовин:                 пропан-0,655г/сек., 0,655т/рік
                                                                                          бутан-0,94г/сек., 0,94т/рік                                               
Для зменшення впливу на атмосферу  передбачаються заходи; установка газоурівнюючої системи;впровадженння сучасної тех-

нології; на австоцистерні зрідженого газу на зливній лінії встановлено швидкісний клапан,який в свою чергу автоматично відключає 
потік газу із АЦЗГ при розриві гумотакневого рукава; для автоматичного відключення потоку газу з автоцистерни на зливний магі-
стралі станції на трубопроводі парової фази встановлюється швидкісний клапан.

Оцінка екологічного ризику проектної діяльності:
-геологічне середовище — не впливає;
-атмосферне повітря — впливає. Вплив незначний, вклад в фонові концентрації не перевищуватиме 1 ГДК;
-грунти — не впливає;
-соціальне середовище — має позитивний вплив — розвиток сучасної інфраструктури;створення робочих місць;
-техногенне середовище — не впливає;
-мікроклімат — не впливає;
-рослинний та тваринний світ — не впливає.
 -водне средовище — впливає в межах нормативів.
3. Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень:
  ГІП забезпечує проектування і авторський нагляд над будівництвом у відповідності з погодженою проектно-кошторисною доку-

ментацією, яка розроблена з урахуванням всіх діючих норм і правил по охороні навколишнього середовища. Замовник разом з під-
рядною організацією забезпечує будівництво  у відповідності з екологічними вимогами. Замовник забезпечує безаварійну роботу  у 
відповідності з нормами і правилами охорони праці з врахуванням техніки безпеки, промсанітарії і охорони навколишнього середо-
вища, за що несе відповідальність у встановленому законом порядку.

4. Участь громадськості- ознайомлення громадськості через засоби масової інформації з  заявою про екологічні наслідки. Скар-
ги та пропозицій приймаються протягом 30 днів з моменту публікації. Громадські слухання не проводились. Звернення та пропозиції 
приймаються за адресою: 02094, м. Київ, бульвар Праці, 1/1. Тел: (044) 559-10-73 з 09:00-18:00.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Дані про мету і засоби здійснення проектувальної діяльності. Даною частиною проекту передбачається  будівництво газоза-

правного пункту на проспекті Броварському 3-а , Деснянського району міста Києва.
2. Перелік найзначніших впливів на стан навколишнього середовища, підсумки їх кількісної та якісної оцінки з урахуванням 

можливих аварійних ситуацій та перелік заходів, що забезпечують нормативний стан навколишнього середовища. Атмосферне 
повітря:Буде відбуватись забруднення атмосферного повітря при експлуатації –технологічне обладнання АГЗП, при наливанні в ре-
зервуари, зберіганні та заправці в автомобілі.Кількісний та якісний склад забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне по-
вітря.

Можливі викиди:  шкідливих речовин:                 пропан-0,655г/сек., 0,655т/рік
                                                                                          бутан-0,94г/сек., 0,94т/рік                                               
Для зменшення впливу на атмосферу  передбачаються заходи; установка газоурівнюючої системи;впровадженння сучасної тех-

нології; на австоцистерні зрідженого газу на зливній лінії встановлено швидкісний клапан,який в свою чергу автоматично відключає 
потік газу із АЦЗГ при розриві гумотакневого рукава; для автоматичного відключення потоку газу з автоцистерни на зливний магі-
стралі станції на трубопроводі парової фази встановлюється швидкісний клапан.

Оцінка екологічного ризику проектної діяльності:
-геологічне середовище – не впливає;
-атмосферне повітря – впливає. Вплив незначний, вклад в фонові концентрації не перевищуватиме 1 ГДК;
-грунти – не впливає;
-соціальне середовище – має позитивний вплив – розвиток сучасної інфраструктури;створення робочих місць;
-техногенне середовище – не впливає;
-мікроклімат – не впливає;
-рослинний та тваринний світ – не впливає.
 -водне средовище –впливає в межах нормативів.
3. Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень:
  ГІП забезпечує проектування і авторський нагляд над будівництвом у відповідності з погодженою проектно-кошторисною доку-

ментацією, яка розроблена з урахуванням всіх діючих норм і правил по охороні навколишнього середовища.Замовник разом з під-
рядною організацією забезпечує будівництво  у відповідності з екологічними вимогами.Замовник забезпечує безаварійну роботу  у 
відповідності з нормами і правилами охорони праці з врахуванням техніки безпеки, промсанітарії і охорони навколишнього середо-
вища, за що несе відповідальність у встановленому законом порядку.

4. Участь громадськості- ознайомлення громадськості через засоби масової інформації з  заявою про екологічні наслідки. Скарги 
та пропозицій приймаються протягом 30 днів з моменту публікації.Громадські слухання не проводились.

 Звернення та пропозиції приймаються за адресою: 02225, м. Київ, проспект Маяковського, 29. Тел: (044) 546-08-70 з 09:00-18:00.

Заява про наміри
1. Інвестор (замовник) – ТОВ «ВАЛЬМАСЕРВІС»
- Юридична адреса: 19400, Україна Черкаська обл., м. Корсунь-Шевченківський, вул. Комуністична, 12/А. 
- Поштова адреса: 08200,  Україна, Київська обл., м. Ірпінь, вул.Cоборна, 105-Б, каб.215
2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти) – Київська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, вул. Свято-

Покровська, 215.
3. Характеристика діяльності об’єкта - Даним проектом передбачається будівництво багатопаливного автомобільного за-

правного комплексу (БП АЗК). Резервуар газ - 20 м3 підземного розташування. Бензин – 36,16 м3 надземне розташування  
8 резервуарів. Дизель генератор FG Wilson P20P2- 17 кВт.

4. Соціально-економічна необхідність запропонованої діяльності – працевлаштування місцевого населення.
5. Потреба в ресурсах при виробництві і експлуатації:
земельних: площа ділянки–існуюча, сировинних: не потребує, енергетичних (паливо, електроенергія, тепло): електрична 

потужність - від існуючих мереж згідно ТУ, -дизельгенератор-17 кВт, водних: від існуючих мереж згідно ТУ; трудових: 9 чол.
6. Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації) – за необхідністю.
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: атмосферне повітря, поверхневі і підземні води, зе-

лені насадження, грунти.
8. Необхідна  еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами: необхідна підготовка стандартна для дано-

го виду робіт.
9. Можливі впливи планованої  діяльності (при будівництві й експлуатації)  на навколишнє середовище: клімат і мікроклі-

мат: не впливає; повітряне: впливає - вплив незначний, концентрація шкідливих речовин в атмосферному повітрі не пере-
вищує нормативів ГДК. водне: не впливає; грунт: не впливає; рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: не впливає, на-
вколишнє соціальне середовище (населення): вплив позитивний – забезпечення автопаливом та працевлаштування. навко-
лишнє техногенне середовище - не впливає

10. Відходи виробництва – відсутні.
11. Необхідність і обсяг виконання ОВНС – за вимогами ДБН А.2.2.1-03. “Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на на-

вколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проекту-
вання”.

12. Участь громадськості - ознайомлення громадськості через засоби масової інформації з  заявою про екологічні наслід-
ки та наміри будівництва БП АЗК. Громадські слухання не проводились. Звернення та пропозиції приймаються за адресою: 
Київська область, м. Ірпінь, смт Гостомель, вул. Свято-Покровська, 220. Тел: (04597) 32-008 з 08:00-17:00.

Оболонський районний суд м. Києва викликає, як відпо-

відачку Терещенко Світлану Василівну по цивільній спра-

ві № 2/756/2976/17 за позовом Публічного акціонерного то-

вариства «Державний ощадний банк України» до Терещен-

ко Світлани Василівни про стягнення заборгованості по кре-

диту, розгляд якої призначено на 05.12.2017р. о 16.45 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. №18, суд-

дя Васалатій К.А. У разі неявки, справу буде розглянуто у від-

сутності відповідачки.

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізич-

них осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» 

(код ЄДРПОУ 20057663) Брайко С.А. повідомляє про скасу-

вання всіх довіреностей на представництво інтересів ПАТ 

«БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ», виданих до 20 липня 2017 

року (включно).

 Бахмацький районний суд Чернігівської області викликає 
в судове засідання  Степаненка Сергія Григоровича, який є 
відповідачем  у справі  за позовом ПАТ «Дельта Банк» до 
Степаненка Сергія Григоровича про стягнення заборгованос-
ті за кредитним договором. Судове засідання відбудеться 07 
серпня 2017 року о 08 год. 00 хв. в приміщенні Бахмацького 
районного суду  Чернігівської області  за адресою: вул. Со-
борності, 42, м.  Бахмач, Чернігівська область. Головуючий 
суддя Костенко О.Ф.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вва-
жається повідомленим про день, час та місце розгляду спра-
ви і у випадку неявки до суду справа може бути розглянута 
за його відсутності.

Дирекція Моторного (транспортного) страхового бюро 

України (МТСБУ) інформує, що з 14 липня 2017 року При-

ватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ЮНІ-

СОН-СТРАХУВАННЯ» втратило статус асоційованого члена 

МТСБУ.

ПрАТ «СК «ЮНІСОН-СТРАХУВАННЯ» втратило право 

укладати договори обов’язкового страхування цивільно-

правової відповідальності власників наземних транспортних 

засобів та зобов’язане виконати свої зобов’язання згідно з 

укладеними ним договорами.

Оболонський районний суд м. Києва викликає, як відповідачку 

Сміхун Ірину Вікторівну по цивільній справі № 2/756/3169/17 за позо-

вом Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Арсе-

нал Страхування» до Сміхун Ірини Вікторівни про стягнення грошових 

коштів, розгляд якої призначено на 23.08.2017 о 09.10 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. №18, суддя Ва-

салатій К.А.

У разі неявки, справу буде розглянуто у відсутності відповідачки.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як від-
повідача Гончарова Юрія Михайловича (прож.: м. Сєвєродонецьк Лу-
ганської області, пр. Хіміків, 44-а/73) у судове засідання з розгляду 
цивільної справи за позовом КП «Житлосервіс Світанок» до Гончаро-
ва Юрія Михайловича про визнання особи такою, що втратила право 
користування жилим приміщенням, яке відбудеться 20.09.2017 року 
об 11 годині 20 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19.

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

Суддя І.О. Юзефович

Втрачений судновий кви-

ток на човен Казанка-5, борто-

вий номер ХКВ-0569-К, на ім’я 

Шульга Олександр Микитович, 

зареєстрований за адресою:  

м. Київ, вул. Галицька, 16, кв. 15, 

вважати недійсним.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як від-
повідача Стоянова Андрія Борисовича (прож.: м. Сєвєродонецьк Лу-
ганської області, пр. Хіміків, 44-а/97) у судове засідання з розгляду 
цивільної справи за позовом КП «Житлосервіс Світанок» до Стояно-
ва Андрія Борисовича про визнання особи такою, що втратила право 
користування жилим приміщенням, яке відбудеться 12.09.2017 року 
об 11 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19.

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

Суддя І.О. Юзефович
Печерський районний суд м. Києва повідо-

мляє, що судове засідання у справі за позовом 
Марунич Олени Юріївни до Мельничука Дмитра 
Івановича, третя особа, що не заявляє самостій-
них вимог: Комунальне підприємство житлово-
го фонду Печерського району м. Києва Житло-
во-експлуатаційна дільниця «Печерська брама», 
про визнання особи такою, що втратила право 
користування житловим приміщенням, призна-
чено на 07.08.2017 року о 16 год. 30 хв. за адре-
сою: 01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А, каб. 24 
(головуючий суддя Підпалий В.В.).

В разі неявки в судове засідання відповіда-
ча Мельничука Дмитра Івановича, місцезнахо-
дження якого невідоме, справа буде розгляну-
та за його відсутності, відповідно до ст. 169 ЦПК 
України.

Козелецький районний суд Чернігівської об-

ласті викликає відповідача Котова Віталія Леоні-

довича, 8 жовтня 1993 року народження, остан-

нє відоме місце проживання: Чернігівська об-

ласть, Козелецький район, м. Остер, вул. Зай-

цева, 62, у судове засідання на 09 год. 30 хв. 8 

серпня 2017 року за адресою: Чернігівська об-

ласть, смт Козелець, вул. Свято-Преображен-

ська, 7, по цивільній справі за позовом Публіч-

ного акціонерного товариства «Страхова компа-

нія «Універсальна» до Котова Віталія Леонідо-

вича про відшкодування матеріальної шкоди.

Суддя Іванюк Т.І.

Білокуракинський районний суд Луган-

ської області повідомляє, що 17.07.2017 ро-

ку було винесено заочне рішення по цивіль-

ній справі №409/773/17 за позовом Харчен-

ко Валентини Сергіївни до Герасименка Євге-

на Юрійовича про надання дозволу на виїзд з 

України громадянину, який не досяг 16-річ-

ного віку без згоди та супроводу другого з 

батьків, яким позовні вимоги позивача задо-

волено.

Суддя Третяк О.Г.

Сєвєродонецький міський суд Луганської об-
ласті повідомляє про ухвалення заочного рішен-
ня від 06.07.2017 року по справі № 428/3351/17 
за позовом Сидоренко Ольги Миколаївни до Си-
доренка Юрія Олександровича (відоме місце ре-
єстрації: Луганська область, м. Кадіївка (Стаха-
нов), м. Алмазна, вул. Щоколова, 63), третя осо-
ба – Служба у справах дітей Сєвєродонецької 
міської ради, про надання дозволу на тимчасо-
вий виїзд малолітньої дитини за межі території 
України без згоди батька та надання дозволу на 
оформлення документів. Особа, яка знаходить-
ся у населеному пункті України, який не конт-
ролюється органами влади України, може отри-
мати копію рішення безпосередньо в Сєвєродо-
нецькому міському суді Луганської області осо-
бисто або через уповноваженого представника.

Суддя Т.С. Журавель

Сєвєродонецький міський суд Луганської об-
ласті повідомляє про ухвалення заочного рішен-
ня від 04.04.2017 року по справі № 428/1855/17 
за позовом Бачуриної Альони Миколаївни до 
Сличенка Петра Олександровича (відоме місце 
реєстрації: Луганська область, м. Кадіївка (Ста-
ханов), вул. Сєрова, 115) про розірвання шлюбу.

Особа, яка знаходиться у населеному пункті 
України, який не контролюється органами вла-
ди України, може отримати копію рішення без-
посередньо в Сєвєродонецькому міському суді 
Луганської області особисто або через уповно-
важеного представника.

Суддя Т.С. Журавель
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Вінницький гопак 
сподобався у Туреччині

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ФЕСТИВАЛЬ. Зразковий ансамбль народного танцю «Квіти 
Поділля» Вінницького міського палацу мистецтв з гарними вра-
женнями повернувся з двох міжнародних фестивалів у Туреч-
чині «Бурса — Юньє — Стамбул», у яких брали участь колекти-
ви з 9 країн. Виступи на різноманітних майданчиках просто не-
ба, участь у фестивальних парадах, вечори дружби проходили 
майже щодня. Подоляни демонстрували глядачам мистецтво 
українського народного танцю. Виступи наших земляків супро-
воджувались гучними оплесками, вигуками «Україно, браво!» 

У місті Юньє запальний гопак у виконанні ансамблю тран-
слювали в прямому ефірі на національному телебаченні. Гля-
дачі були в захопленні від самобутньої програми, високої ви-
конавської майстерності й артистизму юних вінницьких артис-
тів. А компетентне журі фестивалю відзначило зразковий ан-
самбль «Квіти Поділля» дипломом І ступеня. 

3D-туром — 
до резиденції Богдана

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ВІРТУАЛЬНІ МАНДРИ. Компанія Google разом з Міністер-
ством культури України оцифрували сім музеїв просто неба в різ-
них регіонах країни і створили віртуальний тур ними. Відтепер 
3D-туром можна помандрувати і в резиденцію Богдана Хмель-
ницького в Чигирині. На спеціальному сайті «Музеї просто неба» 
можна здійснити віртуальну подорож, дізнатися про історію жит-
тя в різних регіонах, а також ознайомитися з народною архітекту-
рою та побутом. 3D-тури музеями доступні в режимі Street View на 
Картах Google. Віртуальна екскурсія доступна трьома мовами — 
українською, російською та англійською. 360-градусні панорами 
дають змогу прогулятися територією музеїв, зазирнути в будинки 
й ознайомитися з експозиціями. Проект — частина кампанії «Ав-
тентична Україна». До нього увійшли музеї народної архітектури 
та побуту в Києві (Пирогів), Львові («Шевченківський гай»), Пере-
яслав-Хмельницькому та Ужгороді, Центр народознавства «Ма-
маєва Слобода» (Київ), Запорозька Січ — заповідник «Хортиця» 
(Запоріжжя) та резиденція Богдана Хмельницького в Чигирині.
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Організатор 
і спонсор 
фестивалю 

Юрко 
Фединський

Взяв би я бандуру...
НАРОДНІ ТРАДИЦІЇ. У селі Крячківка на Полтавщині відбувся 
III міжнародний фестиваль «Древо роду кобзарського»

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Фестиваль, у якому 
взяли участь музи-

ки зі Сполучених Шта-
тів, Канади та різних міст 
України, тривав три дні. 
Він пройшов на сільсько-
му подвір’ї виключно за 
кошти його організатора 
бандуриста — американця 
ірландського походження, 
який має українське ко-
ріння, Юрія Фединського 
(Бревера). Пан Юрій три-
валий час жив у Сполу-
чених Штатах, згодом по-
вернувся на Батьківщину. 
І тепер відроджує україн-
ські народні традиції. 

Уже сім років у селі, де 
він оселився з родиною, 
Фединський організовує 
кобзарський табір. Це сво-
єрідна школа для моло-
дих майстрів, які приїж-
джають до нього навчити-
ся виготовляти традицій-
ні українські інструмен-
ти і грати на них. У Кряч-
ківці Пирятинського райо-
ну за цей час демонстру-
вали майстерність числен-
ні етноколективи, зокрема 
місцевий гурт «Древо» 
(не плутати з київ-
ським «Древом», 
який співав на 
зйомках мульт-
фільму «Жив-був 
пес»), «Троє Зі-
лля» зі Львова, 
с т о л и ч н и й 
гурт «Бут-
тя». Але 
в і д о м и м 
ф е с т и -
валь став 
після то-
го, як у 
2015 ро-
ці на ньо-
му побу-
вав гість 
з Америки 
Юліан Ки-
тастий. Він 
тоді грав, 
ділився ін-

формацією, проводив май-
стер-класи. Композитор, 
співак, диригент, кобзар, 
бандурист, мистецький 
керівник Нью-Йоркської 
школи гри на бандурі, ан-

самблів «Гомін степів», 
New York Bandura 
Ensemble та аван-
гардного ансамблю 

Experimental Bandura 
Trio зізна-
вався, що по-
їздку в Укра-
їну плану-
вав фактич-
но заради 

фестивалю.
— Це дій-

ство — подія 
для всієї дер-
жави. Я під-
лаштовував 
свої спра-
ви в Украї-

ні під цей мистецький за-
хід. Не приїхати не міг. 
Тут знайшли одне одного 
дуже багато людей, яких 
об’єднує улюблена спра-
ва. Сюди приїхали неви-
падкові люди: хтось по 
пораду, хтось по науку, 
хтось по натхнення. Понад 
20 років поодинокі ентузі-
асти намагаються зліпити 
розкидані рештки тради-
ційних музичних культур. 
Кажу в множині, бо цих 
культур багато. Але те-
пер тут, у Крячківці, від-
бувається дуже важливий 
захід, свідками якого нам 
пощастило бути. Знищи-
ти кобзарство не вдалося, 
але його дуже понівечили. 
Триває масштабна інфор-
маційна війна, усвідом-
люю, що є частиною ціє ї 
війни, тому намагаюся до-
нести українські тради-
ції до спільноти в Амери-
ці. Тамтешній слухач від-
недавна дуже зацікавив-
ся українською культу-
рою й музикою. Він ду-

же добре сприймає це, — 
сказав про мету приїзду 
на перший фестиваль пан 
Китастий.

«Древо роду кобзар-
ського» не схожий на жо-
ден інший фестиваль, 
який будь-коли відбував-
ся у нашій країні. Його 
програма була довільною, 
без часових обмежень ви-
ступів, уроків чи майстер-
класів. Хтось майстрував, 
хтось співав, хтось спіл-
кувався чи вчився гра-
ти. Такий формат робо-
ти до душі організаторам 
і учасникам: «Сюди тяг-
не молодь, бо це не інтер-
нет, а живе спілкування», 
— говорили вони.

Свою бандуру Андрій 
Де м’я нович, канадець 
українського походження, 
зробив власноруч: «Моя 
саморобна бандура поста-
ла з колишнього столу в 
їдальні». Грати на банду-
рі почав ще замолоду. Те-
пер прославляє україн-
ську творчість, кобзарство 
не тільки в Україні, а й за її 
межами. 

«Це явище, яке було, ма-
буть, в усіх культурах, але 
збереглося тільки в кіль-
кох. У нас воно відроджу-
ється. Бачимо тільки по-
чатки цього», — каже Ан-
дрій Дем’янович.

На цьогорічному фес-
тивалі гостей було неба-
гато. Але Юрій Федин-
ський тим не перейма-
ється. Для нього головне 
— духовність, а не кар-
навали. Приїжджим та-
ка атмосфера подобаєть-
ся. Усі три дні вони про-
вели як у родинному колі. 
У такому форматі плану-
ють зібратися й наступ-
ного року. Запрошують 
усіх охочих. Гостям не 
обов’язково вміти грати 
на бандурі чи лірі. Голо-
вне, щоб цього свята пра-
гла душа. 

Київський гурт «Буття» продовжує традиції українського автентичного співу

Виконавці народних пісень завжди з радістю діляться своїм мистецтвом 
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