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Очікуємо на якнайшвидшу 
активізацію двосторонніх 
зовнішньоекономічних 
відносин України  
й Канади

Указ Президента України «Про рішення Ради 
національної безпеки і оборони України 
від 10 липня 2017 року «Про невідкладні заходи 
щодо фінансування потреб національної безпеки 
і оборони України у 2017 році»

ДОКУМЕНТИ

Проекти, що посилять інфраструктуру
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. За кошти з Фонду регіонального розвитку зводитимуть 
дитсадки, школи й лікарні

Катерина МАЦЕГОРА, 
«Урядовий кур’єр»

Порядок денний роботи уря-
дового засідання включав 

різноманітні сфери розвитку 
країни. Його Прем’єр-міністр 
відкривав очікуваною фразою 

про те, що «головний акцент 
уряду ставиться на капіталь-
ному ремонті країни». Важли-
вим досягненням названо до-
мовленості в Лондоні з пред-
ставниками від 30 міжнарод-
них організацій. Тиждень тому 
наша делегація прибула з Ве-

ликої Британії, де презенту-
вала всі напрацювання в ході 
конференції, присвяченої ре-
формам в Україні. Тоді ж вда-
лося заручитися підтримкою 
сильних фінансових партне-
рів. У такий спосіб Володимир 
Гройсман поступово перейшов 

до поради безпосередньо для 
українців: «Нам слід позбува-
тися відчуття меншовартос-
ті. Хоч би що ми планували, за-
вжди з’являтимуться скепти-
ки, які чинитимуть опір. Треба 
мати віру, що ми багато може-
мо змінити самотужки. Украї-

на має неперевершений потен-
ціал, щоб стати успішною».

Тут виокремлюється рефор-
ма децентралізації. Урядов-
ці домовилися спрямувати 2,6 
мільярда гривень на 
конкретні проекти ре-
гіонального розвитку. 2

МОЖЛИВОСТІ. Розроблення перспективної зброї 
не менш важливе за тактичні завдання на передовій 

4

Заступник голови Адміністрації Президента про дії 
нашої країни на наступній сесії Генеральної Асамблеї 

Діалог проводять 
на найвищому рівні

ПАРТНЕРСТВО. У Києві проходить XIX саміт Україна — 
Євросоюз під головуванням Президента Петра Порошенка, 
Президента Ради ЄС Дональда Туска й Президента Євро-
комісії Жана-Клода Юнкера. До столиці також прибули ві-
це-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, єврокоміса-
ри Сесілія Мальмстрьом і Йоганнес Ган.

Учора відбулася робоча вечеря Петра Порошенка з очіль-
никами ЄС, а сьогодні розпочнеться пленарне засідання са-
міту, після якого Петро Порошенко, Дональд Туск і Жан-
Клод Юнкер дадуть спільну прес-конференцію.

За інформацією УНІАН, лідери ЄС та України обговорять 
процес реформ і виконання Угоди про асоціацію, безпекову 
ситуацію, включаючи стан виконання мінських домовленос-
тей, наслідки анексії Росією Криму та регіональну політику у 
світлі майбутнього саміту «Східного партнерства», який від-
будеться в листопаді у Брюсселі. Саміт, вважають експер-
ти, стане чудовою нагодою для ЄС підтвердити свою під-
тримку територіальній цілісності, суверенітету і незалежнос-
ті України. 

ЦИТАТА ДНЯ

КОСТЯНТИН ЄЛІСЄЄВ:

ЦИФРА ДНЯ

1693  
вітчизняних підприємства отримали 

право експорту своєї продукції 
на світові ринки  

«Україна 
вийде з конкретними 

ініціативами 
в межах ООН, 

які стосуватимуться 
Криму в частині 
його деокупації».

ДК «Укроборонпром» ДП «Київський бронетанковий завод» працює  
над новими зразками необхідної для ЗСУ техніки

Переозброїти армію 
допоможуть спільні проекти
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  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про рішення Ради національної безпеки 
і оборони України від 10 липня 2017 року 

«Про невідкладні заходи щодо фінансування 
потреб національної безпеки і оборони 

України у 2017 році»
Відповідно до статті 107 Конституції України ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 

липня 2017 року «Про невідкладні заходи щодо фінансування потреб націо-
нальної безпеки і оборони України у 2017 році».

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони 
України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національ-
ної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
11 липня 2017 року
№183/2017

Введено в дію 
Указом Президента України 

від 11 липня 2017 року № 183/2017
РІШЕННЯ 

Ради національної безпеки і оборони України 
від 10 липня 2017 року 

Про невідкладні заходи щодо фінансування потреб 
національної безпеки і оборони України у 2017 році

Розглянувши пропозиції щодо збільшення видатків для потреб національ-
ної безпеки і оборони України у 2017 році, Рада національної безпеки і оборо-
ни України ВИРІШИЛА:

1. Кабінету Міністрів України:
1) внести до Верховної Ради України пропозиції до проекту Закону Украї-

ни «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 
2017 рік» (реєстр. № 6600 від 21 червня 2017 року), який готується до другого 
читання, щодо встановлення додаткових бюджетних призначень для:

а) Міністерства оборони України:
за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України в обсязі 

352,838 млн гривень, у тому числі на виплату одноразової грошової допомоги 
у разі загибелі (смерті) або інвалідності військовослужбовців — 249,8 млн гри-
вень, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 100,0 млн гривень, на 
підготовку та участь збірної команди України в міжнародних спортивних зма-
ганнях «Ігри Нескорених» — 3,0 млн гривень;

за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України (кон-
фіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого 
за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією право-
порушення) в обсязі 4 000,0 млн гривень, у тому числі на закупівлю озброєння 
та військової техніки — 1 000,0 млн гривень, закупівлю та виробництво боєпри-
пасів — 1 400,0 млн гривень, будівництво житла для військовослужбовців — 
1 000,0 млн гривень, сучасне озброєння та військову техніку — 600,0 млн гри-
вень (зокрема, на виконання дослідно-конструкторських робіт з розробки но-
вітнього ракетного озброєння — 300,0 млн гривень, поставку бронетанкового 
озброєння БМ «Оплот» — 300,0 млн гривень);

б) Національної гвардії України:
за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України на спеці-

альні засоби в обсязі 230,0 млн гривень;
за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України (кон-

фіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфісковано-
го за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією пра-
вопорушення) на закупівлю озброєння та техніки в обсязі 200,0 млн гривень;

в) Головного управління розвідки Міністерства оборони України:
за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України в обсязі 

16,994 млн гривень, у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 
— 8,386 млн гривень, виплату одноразової грошової допомоги у разі загибелі 
(смерті) або інвалідності військовослужбовців — 8,608 млн гривень;

за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України (кон-
фіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого 
за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією право-
порушення) на здійснення видатків спеціального призначення (оперативно-тех-
нічні засоби, оперативні витрати) в обсязі 60,0 млн гривень;

г) Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту України за раху-
нок коштів загального фонду Державного бюджету України в обсязі 6,297 млн 
гривень, у тому числі на продовольче забезпечення військовослужбовців — 
5,297 млн гривень, на медичне забезпечення військовослужбовців — 1,0 млн 
гривень;

ґ) Національної поліції України:
за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України на ви-

плату грошового забезпечення (з нарахуваннями) та закупівлю пального в об-
сязі 1 500,0 млн гривень;

за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України (кон-
фіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого 
за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією право-
порушення) на закупівлю озброєння та техніки в обсязі 980,0 млн гривень, у то-
му числі на матеріально-технічні засоби — 470,0 млн гривень, придбання од-
нострою для поліцейських — 200,0 млн гривень, закупівлю спеціальних засо-
бів та засобів індивідуального захисту — 100,0 млн гривень, придбання спеці-
ального автотранспорту — 110,0 млн гривень, озброєння підрозділів спеціаль-
ного призначення — 100,0 млн гривень;

д) Адміністрації Державної прикордонної служби України:
за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України на гро-

шове забезпечення військовослужбовців в обсязі 160,0 млн гривень;

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як 
відповідача Клименка Олександра Андрійовича (Луганська об-
ласть, м. Кремінна, вул. Банкова, буд. 30) у судове засідання з 
розгляду цивільної справи №428/4582/17 за позовом Клименко 
Катерини Олександрівни до Клименка Олександра Андрійови-
ча про розірвання шлюбу, яке відбудеться 14.07.2017 року о 14 
годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У разі не-
явки на вказане судове засідання суд розглядатиме справу без 
вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Макарівський районний суд Київської області викликає за 
адресою: смт Макарів, вул. Димитрія Ростовського, б. 35, на 
17.07.2017 року о 16.30 годині відповідача Манькова Василя 
Олександровича по цивільній справі 370/895/16-ц за позовною 
заявою Моторного (транспортного) страхового бюро України до 
Манькова Василя Олександровича про відшкодування в поряд-
ку регресу витрат, пов’язаних з виплатою страхового відшко-
дування.

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

Суддя Н. Б. Мазка

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

ТОВ «НВП «Інформаційні техноогії»

Номер лота: № Q3011657726b3474
Короткий опис активів (майна) в лоті: Земельна ділянка
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: 01.08.2017 

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/15157-01082017-5445

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бахмут Доне-
цької області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ 
«Державний ощадний банк України» в особі філії — Донецьке облас-
не управління AT «Ощадбанк» до Маркєєва Сергія Олександровича про 
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач по справі — Маркєєв Сергій Олександрович, який заре-
єстрований за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, вул. 60 років 
СРСР, 80/13, викликається на 14 липня 2017 року о 15 годині 40 хвилин 
до суду в каб. № 203, 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 розглядатися у його відсутність.

Суддя Дубовик Р. Є.

Томашпільський районний суд Вінницької області викликає Йолту-
хівського Володимира Миколайовича, що зареєстрований в будинку  
№ 73 по вул. Центральній в с.Ракова Томашпільського району Вінниць-
кої області, в судове засідання по справі за позовом Горохової Ганни 
Григорівни до Йолтухівського Володимира Миколайовича про визна-
ння особи такою, що втратила право користування жилим приміщен-
ням, яке відбудеться 17 липня 2017 року о 08.30 годині в Томашпіль-
ському районному суді Вінницької області за адресою: 24200, смт То-
машпіль, вул. І. Гаврилюка, 57 Томашпільського району Вінницької об-
ласті, під головуванням судді Пилипчука О. В.

Явка до суду обов’язкова.
У випадку неявки до суду справа може бути розглянута без участі від-

повідача на підставі ст.ст. 224-227 ЦПК України.

В Бобровицькому районному суді Чернігівської області знаходиться 
цивільна справа № 729/547/17; 2/729/321/17 р. за позовом ПАТ «Черні-
гівгаз» до Величко Ірини Петрівни про стягнення заборгованості за спо-
житий природний газ, останнім місцем реєстрації відповідачки є: м. Бо-
бровиця Чернігівської області, вул. М. Ярошевської, 65.

Величко Ірина Петрівна викликається в судове засідання Бобровиць-
кого районного суду Чернігівської області на 25 липня 2017 року о 10 
годині 00 хвилин, як відповідачка у справі за адресою: м. Бобровиця, 
вул. Незалежності, 47.

В разі неявки справа буде розглядатися на підставі наявних у ній до-
казів за відсутності відповідачки.

З часу опублікування оголошення в газеті, відповідачка являється 
належно повідомленою про час та місце слухання справи.

Суддя Демченко Л. М.

за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України (кон-
фіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого 
за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією право-
порушення) на закупівлю озброєння та техніки в обсязі 700,0 млн гривень, у то-
му числі на придбання засобів ідентифікації — 300,0 млн гривень, закупівлю 
озброєння та техніки — 100,0 млн гривень, реалізацію заходів з інженерно-тех-
нічного облаштування кордону — 300,0 млн гривень;

е) Державної служби України з надзвичайних ситуацій за рахунок коштів за-
гального фонду Державного бюджету України в обсязі 177,0 млн гривень, у то-
му числі на грошове забезпечення особового складу — 100,0 млн гривень, по-
силення заходів з безпеки польотів — 77,0 млн гривень;

є) Служби безпеки України за рахунок коштів загального фонду Державного 
бюджету України на грошове забезпечення військовослужбовців та оплату пра-
ці в обсязі 250,0 млн гривень;

ж) Служби зовнішньої розвідки України за рахунок коштів загального фон-
ду Державного бюджету України на грошове забезпечення та розвідувальні за-
ходи в обсязі 100,0 млн гривень;

з) Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформа-
ції України за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України в 
обсязі 259,427 млн гривень, у тому числі на забезпечення функціонування дер-
жавної системи спеціального зв’язку та захисту інформації (зміцнення потен-
ціалу кібернетичної безпеки) — 250,0 млн гривень, на забезпечення урядовим 
зв’язком — 9,427 млн гривень;

и) Управління державної охорони України за рахунок коштів спеціального 
фонду Державного бюджету України (конфіскованих коштів та коштів, отри-
маних від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення ко-
рупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення) в обсязі 60,0 млн гри-
вень, у тому числі на закупівлю озброєння — 16,75 млн гривень, боєприпа-
сів — 14,65 млн гривень, спеціалізованої техніки — 9,65 млн гривень, засобів 
радіозв’язку — 18,95 млн гривень;

і) Міністерства юстиції України за рахунок коштів загального фонду Держав-
ного бюджету України за бюджетною програмою «Виконання покарань устано-
вами і органами Державної кримінально-виконавчої служби України» в обся-
зі 400,0 млн гривень;

2) розробити та затвердити до 15 вересня 2017 року програми, пов’язані з 
підвищенням обороноздатності та безпеки держави, що реалізуються із залу-
ченням кредитів (позик) під державні гарантії суб’єктами господарювання — 
резидентами України, та вжити заходів щодо притягнення в установленому по-
рядку до відповідальності посадових осіб, які допустили невиконання у визна-
чені строки відповідних завдань, передбачених рішенням Ради національної 
безпеки і оборони України від 27 січня 2017 року «Про основні показники дер-
жавного оборонного замовлення на 2017 рік та 2018, 2019 роки», уведеного в 
дію Указом Президента України від 13 лютого 2017 року № 31;

3) опрацювати до 1 вересня 2017 року питання щодо реформування пенітен-
ціарної системи України.

2. Міністерству фінансів України у тижневий строк опрацювати питання що-
до реєстрації зобов’язань головних розпорядників бюджетних коштів за довго-
строковими договорами (контрактами), укладеними для виконання програм, 
пов’язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, що реалізу-
ються із залученням кредитів (позик) під державні гарантії суб’єктами госпо-
дарювання.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України О. ТУРЧИНОВ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 4 липня 2017 р. № 444-р 
Київ

Про внесення змін до Всеохоплюючої 
стратегії імплементації Глави IV (Санітарні  

та фітосанітарні заходи) Розділу IV 
«Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» 

Угоди про асоціацію між Україною,  
з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським Співтовариством з атомної 

енергії і їхніми державами-членами,  
з іншої сторони

Внести до Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фіто-
санітарні заходи) Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди 
про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Євро-
пейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з ін-
шої сторони, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лю-
того 2016 р. № 228, зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 4 липня 2017 р. № 444-р

ЗМІНИ, 
що вносяться до Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV  

(Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані  
з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони,  

та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії  
і їхніми державами-членами, з іншої сторони

1. У пункті 21 в абзаці першому:
1) у графі «Строк підготовки, рік» цифри «2016» замінити цифрами «2019»;
2) у графі «Строк впровадження, рік» цифри «2018» замінити цифрами 

«2021».
2. У пункті 26 в абзаці третьому:

у графі «Строк підготовки, рік» цифри «2016» замінити цифрами «2017»;
у графі «Строк впровадження, рік» цифри «2018» замінити цифрами 

«2019».
3. Пункт 64 доповнити абзацом такого змісту:

«Регламент Ради (ЄС) № 1/2005 від 22 грудня   2017             2019»
2004 р. щодо захисту тварин під час 
транспортування та проведення відповідних 
процедур, які вносять зміни до Деректив 
64/432/ЄС та 93/119/ЄС і Регламенту ЄС 
№ 1255/97

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 4 липня 2017 р. № 478 
Київ

Про внесення змін до Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті 
для виконання державних цільових програм 

реформування та розвитку  
оборонно-промислового комплексу, 

розроблення, освоєння і впровадження 
нових технологій, нарощування наявних 

виробничих потужностей  
для виготовлення продукції оборонного 

призначення
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бю-

джеті для виконання державних цільових програм реформування та розвитку 
оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження 
нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготов-
лення продукції оборонного призначення, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 544 (Офіційний вісник України, 2016 
р., № 69, ст. 2329), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 4 липня 2017 р. № 478

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених  

у державному бюджеті для виконання державних цільових програм  
реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу,  

розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування  
наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції  

оборонного призначення
1. Пункт 3 викласти в такій редакції:
«3. Одержувачами бюджетних коштів є суб’єкти господарської діяльності, 

які відповідають таким критеріям:
наявність бездефіцитного фінансового плану на поточний рік, фінансово-

економічних розрахунків (обґрунтувань) здійснення заходів за бюджетною 
програмою;

незбиткова діяльність за останні два роки, відсутність простроченої заборго-
ваності за наданими банками кредитами;

наявність ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяль-
ності у разі, коли вона підлягає ліцензуванню згідно із законодавством;

наявність спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з 
державною таємницею.

Одержувачем бюджетних коштів не може бути суб’єкт господарської діяль-
ності, який має заборгованість з виплати заробітної плати, із сплати податків, 
зборів (обов’язкових платежів) до бюджету та Пенсійного фонду України, якого 
визнано в установленому порядку банкрутом, стосовно якого порушено справу 
про банкрутство чи який перебуває у стадії ліквідації.».

2. У пункті 5:
1) в абзаці першому слова «державного оборонного замовлення» замінити 

словами «державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-
промислового комплексу»;

2) доповнити пункт абзацами такого змісту:
«розвиток інституційних спроможностей підприємств, організацій і установ 

оборонно-промислового комплексу та навчальних закладів, які здійснюють 
для них підготовку фахівців;

капітальне будівництво об’єктів і споруд оборонного та спеціального при-
значення;

покриття витрат на утримання служби замовника, яка здійснює функції з 
виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-
промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових техно-
логій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення про-
дукції оборонного призначення, у межах, визначених законодавством.

Гранична норма покриття витрат на утримання служби замовника за відпо-
відними напрямами, визначеними абзацами другим — дев’ятим пункту 5 цьо-
го Порядку, встановлюється рішенням головного розпорядника бюджетних ко-
штів та не може перевищувати 2,5 відсотка вартості товарів, робіт, послуг.».

3. Доповнити Порядок пунктом 61 такого змісту:
«61. Видатки, пов’язані з фінансуванням капітального будівництва, здійсню-

ються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівни-
цтва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. 
№ 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374).».
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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 №225 з продажу енергоресурсів на базі ПрАТ «УМВБ»
20.07.2017 р. о 15-00 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» відбудеться аукціон №225 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 

міститься в 
одному ло-

ті, тонн

К-сть ло-
тів, оди-

ниць

Стартова  
ціна за 1 тон-
ну, грн.     (без 

ПДВ)

Стартова ці-
на за 1 тон-

ну, грн.     
(з ПДВ)

Cтартова вар-
тість одного ло-

ту, грн.     
(з ПДВ)

Загальний 
обсяг, тонн

Загальна вар-
тість, грн.  
(з ПДВ)

Умови транспортування

1 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 3 000 1 8 870,77 10 644,92 31 934 760,00 3 000,00 31 934 760,00
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 «Бориславнафтогаз» 3 000 1 8 870,77 10 644,92 31 934 760,00 3 000,00 31 934 760,00
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 «Бориславнафтогаз» 3 000 1 8 870,77 10 644,92 31 934 760,00 3 000,00 31 934 760,00
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 «Бориславнафтогаз» 3 100 1 8 870,77 10 644,92 32 999 252,00 3 100,00 32 999 252,00
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 8 870,77 10 644,92 31 934 760,00 3 000,00 31 934 760,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 

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

6 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 8 870,77 10 644,92 31 934 760,00 3 000,00 31 934 760,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 

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

7 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 8 870,77 10 644,92 31 934 760,00 3 000,00 31 934 760,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 

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

8 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 8 870,77 10 644,92 31 934 760,00 3 000,00 31 934 760,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 

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

9 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 8 870,77 10 644,92 31 934 760,00 3 000,00 31 934 760,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 

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

10 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 8 870,77 10 644,92 31 934 760,00 3 000,00 31 934 760,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 

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

11 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 2 500 1 8 870,77 10 644,92 26 612 300,00 2 500,00 26 612 300,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 

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

12 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 3 000 1 8 870,77 10 644,92 31 934 760,00 3 000,00 31 934 760,00
по трубопроводам: ПАТ «Укрнафта» на ПАТ 
 «Нафтохімік Прикарпаття» знах. ТП ДППН 

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

13 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 2 550 1 8 870,77 10 644,92 27 144 546,00 2 550,00 27 144 546,00
по трубопроводам: ПАТ «Укрнафта» на ПАТ 
 «Нафтохімік Прикарпаття» знах. ТП ДППН 

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

14 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 2 000 1 8 870,77 10 644,92 21 289 840,00 2 000,00 21 289 840,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранс-

нафта» знах.ТП ЦППН і Г НГВУ «Полтаванафтогаз» 
(Ресурс серпня 2017 p.)

15 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 2 600 1 8 870,77 10 644,92 27 676 792,00 2 600,00 27 676 792,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранс-

нафта» знах.ТП ЦППН і Г НГВУ «Полтаванафтогаз» 
(Ресурс серпня 2017 p.)

16 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 2 400 1 8 870,77 10 644,92 25 547 808,00 2 400,00 25 547 808,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

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

17 ПАТ «Укрнафта» НГВУ »Охтирканафтогаз« 3 000 1 8 870,77 10 644,92 31 934 760,00 3 000,00 31 934 760,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранс-

нафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс 
серпня 2017 p.)

18 ПАТ «Укрнафта» НГВУ »Охтирканафтогаз« 3 000 1 8 870,77 10 644,92 31 934 760,00 3 000,00 31 934 760,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранс-

нафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс 
серпня 2017 p.)

19 ПАТ «Укрнафта» НГВУ »Охтирканафтогаз« 3 000 1 8 870,77 10 644,92 31 934 760,00 3 000,00 31 934 760,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранс-

нафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс 
серпня 2017 p.)

20 ПАТ «Укрнафта» НГВУ »Охтирканафтогаз« 3 000 1 8 870,77 10 644,92 31 934 760,00 3 000,00 31 934 760,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранс-

нафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс 
серпня 2017 p.)

21 ПАТ «Укрнафта» НГВУ »Охтирканафтогаз« 3 000 1 8 870,77 10 644,92 31 934 760,00 3 000,00 31 934 760,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранс-

нафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс 
серпня 2017 p.)

22 ПАТ «Укрнафта» НГВУ »Охтирканафтогаз« 3 000 1 8 870,77 10 644,92 31 934 760,00 3 000,00 31 934 760,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранс-

нафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс 
серпня 2017 p.)

23 ПАТ «Укрнафта» НГВУ »Охтирканафтогаз« 3 000 1 8 870,77 10 644,92 31 934 760,00 3 000,00 31 934 760,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранс-

нафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс 
серпня 2017 p.)

24 ПАТ «Укрнафта» НГВУ »Охтирканафтогаз« 3 000 1 8 870,77 10 644,92 31 934 760,00 3 000,00 31 934 760,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранс-

нафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс 
серпня 2017 p.)

25 ПАТ «Укрнафта» НГВУ »Охтирканафтогаз« 3 000 1 8 870,77 10 644,92 31 934 760,00 3 000,00 31 934 760,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранс-

нафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс 
серпня 2017 p.)

26 ПАТ «Укрнафта» НГВУ »Охтирканафтогаз« 3 240 1 8 870,77 10 644,92 34 489 540,80 3 240,00 34 489 540,80
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранс-

нафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс 
серпня 2017 p.)

27 ПАТ «Укрнафта» НГВУ »Охтирканафтогаз« 2 000 1 8 870,77 10 644,92 21 289 840,00 2 000,00 21 289 840,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

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

28 ПАТ «Укрнафта» НГВУ »Охтирканафтогаз« 2 700 1 8 870,77 10 644,92 28 741 284,00 2 700,00 28 741 284,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 

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

29 ПАТ «Укрнафта» НГВУ »Чернігівнафтогаз« 3 000 1 8 870,77 10 644,92 31 934 760,00 3 000,00 31 934 760,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранс-
нафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафто-

газ» (Ресурс серпня 2017 p.)

30 ПАТ «Укрнафта» НГВУ »Чернігівнафтогаз« 3 000 1 8 870,77 10 644,92 31 934 760,00 3 000,00 31 934 760,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранс-
нафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафто-

газ» (Ресурс серпня 2017 p.)

31 ПАТ «Укрнафта» НГВУ »Чернігівнафтогаз« 3 000 1 8 870,77 10 644,92 31 934 760,00 3 000,00 31 934 760,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранс-
нафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафто-

газ» (Ресурс серпня 2017 p.)

32 ПАТ «Укрнафта» НГВУ »Чернігівнафтогаз« 3 800 1 8 870,77 10 644,92 40 450 696,00 3 800,00 40 450 696,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранс-
нафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафто-

газ» (Ресурс серпня 2017 p.)

33 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 3 000 1 8 870,77 10 644,92 31 934 760,00 3 000,00 31 934 760,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ДППН НЗП «Кінцевий», НЗП 

«Уличне»-1 НГВУ «Бориславнафтогаз» (Ресурс 
серпня 2017 p.)

34 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 3 000 1 8 870,77 10 644,92 31 934 760,00 3 000,00 31 934 760,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ДППН НЗП «Кінцевий», НЗП 

«Уличне»-1 НГВУ «Бориславнафтогаз» (Ресурс 
серпня 2017 p.)

35 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 3 000 1 8 870,77 10 644,92 31 934 760,00 3 000,00 31 934 760,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ДППН НЗП «Кінцевий», НЗП 

«Уличне»-1 НГВУ «Бориславнафтогаз» (Ресурс 
серпня 2017 p.)

36 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 2 000 1 8 870,77 10 644,92 21 289 840,00 2 000,00 21 289 840,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ДППН НЗП «Кінцевий», НЗП 

«Уличне»-1 НГВУ «Бориславнафтогаз» (Ресурс 
серпня 2017 p.)

37 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 8 870,77 10 644,92 31 934 760,00 3 000,00 31 934 760,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафто-

газ» (Ресурс серпня 2017 p.)

38 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 8 870,77 10 644,92 31 934 760,00 3 000,00 31 934 760,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафто-

газ» (Ресурс серпня 2017 p.)

39 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 8 870,77 10 644,92 31 934 760,00 3 000,00 31 934 760,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафто-

газ» (Ресурс серпня 2017 p.)

40 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 8 870,77 10 644,92 31 934 760,00 3 000,00 31 934 760,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафто-

газ» (Ресурс серпня 2017 p.)

41 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 8 870,77 10 644,92 31 934 760,00 3 000,00 31 934 760,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафто-

газ» (Ресурс серпня 2017 p.)

42 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 8 870,77 10 644,92 31 934 760,00 3 000,00 31 934 760,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафто-

газ» (Ресурс серпня 2017 p.)

43 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 8 870,77 10 644,92 31 934 760,00 3 000,00 31 934 760,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафто-

газ» (Ресурс серпня 2017 p.)

44 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 3 000 1 8 870,77 10 644,92 31 934 760,00 3 000,00 31 934 760,00
по трубопроводам: ПАТ «Укрнафта» на ПАТ «На-
фтохімік Прикарпаття» знах. ТП ДППН «Пасічна» 

НГВУ «Надвірнанафтогаз» (Ресурс серпня 2017 p.)

45 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 2 600 1 8 870,77 10 644,92 27 676 792,00 2 600,00 27 676 792,00
по трубопроводам: ПАТ «Укрнафта» на ПАТ «На-
фтохімік Прикарпаття» знах. ТП ДППН «Пасічна» 

НГВУ «Надвірнанафтогаз» (Ресурс серпня 2017 p.)

46 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» Спільна 
дяльність № 5/56 780 1 8 870,77 10 644,92 8 303 037,60 780,00 8 303 037,60

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах.ТП ЦППН і Г НГВУ 

 «Полтаванафтогаз» (Ресурс серпня 2017 p.)

47 ПАТ «Укрнафта» НГВУ »Чернігівнафтогаз« Спільна 
дяльність № 35/21 4 600 1 8 870,77 10 644,92 48 966 632,00 4 600,00 48 966 632,00

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

 «Чернігівнафтогаз» (Ресурс серпня 2017 p.)

48 ПАТ «Укрнафта» СП «УкрКАРПАТОЙЛ ЛТД»                                                         
НГВУ «Надвірнанафтогаз» 3 000 1 8 870,77 10 644,92 31 934 760,00 3 000,00 31 934 760,00

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

 «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз»  
(ресурс березня-червня 2017р.)

49 ПАТ «Укрнафта» СП «УкрКАРПАТОЙЛ ЛТД»                                                         
НГВУ «Надвірнанафтогаз» 3 000 1 8 870,77 10 644,92 31 934 760,00 3 000,00 31 934 760,00

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

 «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз»  
(ресурс березня-червня 2017р.)

50 ПАТ «Укрнафта» СП «УкрКАРПАТОЙЛ ЛТД»                                                         
НГВУ «Надвірнанафтогаз» 3 000 1 8 870,77 10 644,92 31 934 760,00 3 000,00 31 934 760,00

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

 «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз»  
(ресурс березня-червня 2017р.)

51 ПАТ «Укрнафта» СП «УкрКАРПАТОЙЛ ЛТД»                                                         
НГВУ «Надвірнанафтогаз» 1 649,453 1 8 870,77 10 644,92 17 558 295,23 1 649,453 17 558 295,23

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

 «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз» (ресурс бе-
резня-червня 2017р.)

52 ПАТ «Укрнафта» СП «УкрКАРПАТОЙЛ ЛТД»                                                         
НГВУ «Надвірнанафтогаз» 4 300 1 8 870,77 10 644,92 45 773 156,00 4 300,00 45 773 156,00

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

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

53 ПАТ «Укрнафта» СП «УкрКАРПАТОЙЛ ЛТД»                                                         
НГВУ «Надвірнанафтогаз» 4 200 1 8 870,77 10 644,92 44 708 664,00 4 200,00 44 708 664,00

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

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

54 ПАТ «Укрнафта»
СП «Бориславська  
нафтова компанія»                                         

НГВУ «Бориславнафтогаз»
3 000 1 8 870,77 10 644,92 31 934 760,00 3 000,00 31 934 760,00

по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 
 «Укртранснафта» знаходиться на зберіганні на 

ПАТ НПК «Галичина»

55 ПАТ «Укрнафта»
СП «Бориславська  
нафтова компанія»                                         

НГВУ «Бориславнафтогаз»
3 500 1 8 870,77 10 644,92 37 257 220,00 3 500,000 37 257 220,00

по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 
 «Укртранснафта» знаходиться на зберіганні на 

ПАТ НПК «Галичина»

56

ПАТ «Укрнафта» 
НГВУ «Чернігівнаф-
тогаз»            спільна 
діяльність за Дого-

вором №35/4

4 000 1 8 870,77 10 644,92 42 579 680,00 4 000,00 42 579 680,00
По трубопроводу ПАТ «УН» з подальшим  

відвантаженням по залізниці зі ст. Прилуки  
(ресурс липня-серпня 2017 p.)

57

ПАТ «Укрнафта» 
НГВУ «Чернігівнаф-
тогаз»            спільна 
діяльність за Дого-

вором №35/4

3 500 1 8 870,77 10 644,92 37 257 220,00 3 500,00 37 257 220,00
По трубопроводу ПАТ «УН» з подальшим відванта-

женням по залізниці зі ст. Прилуки  
(ресурс липня-серпня 2017 p.)

58
ПрАТ «Галс-К» Уго-
да про спільну ді-

яльність
500 1 8 870,77 10 644,92 5 322 460,00 500,00 5 322 460,00 По трубопроводу ПАТ «УТН»  

(ресурс серпня 2017 p.)

Загальний обсяг, тонн: 169 519,453
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 1 804 521 015,63

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 «УкрКАРПА-
ТОЙЛ ЛТД» Транспортування нафти забезпечує покупець.

СП «Бориславська 
нафтова компанія» Транспортування нафти забезпечує покупець.

ПАТ «Укрнафта» 
НГВУ «Чернігівнаф-
тогаз» спільна ді-

яльність 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» Уго-
да про спільну ді-

яльність

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, грн.  
(без ПДВ)

Стартова ці-
на за 1 тон-

ну, грн.     
(з ПДВ)

Cтартова вар-
тість одного ло-

ту, грн     
(з ПДВ)

Загальний 
обсяг, тонн

Загальна вар-
тість, грн.  
(з ПДВ)

Умови транспортування

1 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 1 000 1 9 650,90 11 581,08 11 581 080,00 1 000,00 11 581 080,00
по трубопроводу:філії «ПМН» ПАТ «Укртранснаф-

та» знах.ТП ЦППН і Г НГВУ «Полтаванафтогаз» 
(Ресурс серпня 2017 p.)

Загальний обсяг, тонн: 1 000
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 11 581 080,00

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

Порядок подання заявок на участь в аукціоні та перелік документів, що додаються до них, розмір гарантійного внеску та порядок його сплати визначено в Регламенті організації та проведення біржових аукціонів з прода-
жу 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 кон-

денсату власного видобутку і скрапленого газу №2 від 19.11.2014 р., ознайомитись з яким можна на офіційному веб-сайті біржі: www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання заявок: до 18:00 19.07.2017 р. за адресою:  
м. Київ, вул. Межигірська, 1. Довідки за телефоном: (044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00.

Тернопільський міськрайонний суд м. Тернополя ви-
кликає відповідачку Підгородецьку Надію Романівну, 
27.01.1953 року народження (останні відомі місця про-
живання: м. Тернопіль, вул. Живова, 18/73, та АР Крим, 
вул. Крупської 18/73) по цивільній справі за позовом 
Управління соціальної політики Тернопільської міської 
ради до Підгородецької Надії Романівни, третя особа: 
Державна фінансова інспекція в Тернопільській облас-
ті, про стягнення надміру виплачених коштів у судове за-
сідання, яке відбудеться 21 липня 2017 року о 14 год. 30 
хв. Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Судове засідання відбудеться в приміщенні су-
ду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34  
(2 поверх, 6 зал, під головуванням судді Дзюбича В. Л.).

У разі неявки відповідачки до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а цивільне прова-
дження буде здійснюватись за її відсутністю.

Тернопільський міськрайонний суд м. Тернопо-
ля викликає відповідачку Березюк Катерину Петрівну, 
14.06.1986 року народження (останні відомі місця про-
живання: м. Тернопіль, вул. Макаренка, 2/74, та м. До-
нецьк, вул. 230 стрілкової дивізії, 6/19) по цивільній 
справі за позовом Управління соціальної політики Тер-
нопільської міської ради до Березюк Катерини Петрівни, 
третя особа: Державна фінансова інспекція в Тернопіль-
ській області, про стягнення надміру виплачених коштів 
у судове засідання, яке відбудеться 21 липня 2017 року 
о 14 год. 05 хв. Явка до суду обов’язкова. При собі необ-
хідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Судове засідання відбудеться в приміщенні су-
ду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34  
(2 поверх, 6 зал, під головуванням судді Дзюбича В. Л.).

У разі неявки відповідачки до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а цивільне прова-
дження буде здійснюватись за її відсутністю.

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Єгорова Сергія Вікторовича, 16.05.1957 р.н., 
обвинуваченого у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання ви-
кликається Єгоров Сергій Вікторович, 16.05.1957 
року народження, обвинувачений у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, яке відбудеться 19 липня 2017 ро-
ку о 16.00 год. у приміщенні Солом’янського район-
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шуто-
ва, 1, каб. 10, під головуванням судді Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченого, оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

Тернопільський міськрайонний суд м. Тернополя ви-
кликає відповідачку Алексейчук Вікторію Леонідівну, 
06.05.1953 року народження (останні відомі місця про-
живання: м. Тернопіль, вул. Р. Купчинського, 9/245, та  
м. Краматорськ, вул. Б. Хмельницького, 15/30) по ци-
вільній справі за позовом Управління соціальної полі-
тики Тернопільської міської ради до Алексейчук Вікторії 
Леонідівни, третя особа: Державна фінансова інспекція в 
Тернопільській області, про стягнення надміру виплаче-
них коштів у судове засідання, яке відбудеться 21 лип-
ня 2017 року о 14 год. 00 хв. Явка до суду обов’язкова. 
При собі необхідно мати паспорт або документ, який по-
свідчує особу.

Судове засідання відбудеться в приміщенні су-
ду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34  
(2 поверх, 6 зал, під головуванням судді Дзюбича В. Л.).

У разі неявки відповідачки до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а цивільне прова-
дження буде здійснюватись за її відсутністю.

Тернопільський міськрайонний суд м. Тернополя ви-
кликає відповідача Сидоренка Олександра Олексійовича, 
23.11.1965 року народження (останні відомі місця про-
живання: м. Тернопіль, вул. Новий Світ, 4/50, та м. Лу-
ганськ, вул. Победоносна, 21/79) по цивільній справі за 
позовом Управління соціальної політики Тернопільської 
міської ради до Сидоренка Олександра Олексійовича, 
третя особа: Державна фінансова інспекція в Тернопіль-
ській області, про стягнення надміру виплачених коштів 
у судове засідання, яке відбудеться 21 липня 2017 року 
о 14 год. 10 хв. Явка до суду обов’язкова. При собі необ-
хідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Судове засідання відбудеться в приміщенні су-
ду за адресою: м. Тернопіль вул. Котляревського, 34  
(2 поверх, 6 зал, під головуванням судді Дзюбича В. Л.).

У разі неявки відповідача до суду, оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а цивільне проваджен-
ня буде здійснюватись за його відсутністю.

Тернопільський міськрайонний суд м. Тернопо-
ля викликає відповідачку Логачову Таїсію Олексіївну, 
09.10.1961 року народження (останні відомі місця про-
живання: м. Тернопіль, вул. Зелена, 16/28, та м. Донецьк, 
вул. 230 стрілкової дивізії, 34/5) по цивільній справі за 
позовом Управління соціальної політики Тернопільської 
міської ради до Логачової Таїсії Олексіївни, третя особа: 
Державна фінансова інспекція в Тернопільській області, 
про стягнення надміру виплачених коштів у судове засі-
дання, яке відбудеться 21 липня 2017 року о 14 год. 15 
хв. Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Судове засідання відбудеться в приміщенні су-
ду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34  
(2 поверх, 6 зал, під головуванням судді Дзюбича В. Л.).

У разі неявки відповідачки до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а цивільне прова-
дження буде здійснюватись за її відсутністю.

Тернопільський міськрайонний суд м. Тернопо-
ля викликає відповідача Даліба Ярослава Євгеновича, 
13.10.1970 року народження (останні відомі місця про-
живання: м. Тернопіль, вул. Мазепи, 5/31, та АРК м. Сім-
ферополь, вул. Гер. Сталінграда, 17/56) по цивільній 
справі за позовом Управління соціальної політики Терно-
пільської міської ради до Даліби Ярослава Євгеновича, 
третя особа: Державна фінансова інспекція в Тернопіль-
ській області про стягнення надміру виплачених коштів у 
судове засідання, яке відбудеться 21 липня 2017 року о 
14 год. 20 хв. Явка до суду обов’язкова. При собі необ-
хідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Судове засідання відбудеться в приміщенні су-
ду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34  
(2 поверх, 6 зал, під головуванням судді Дзюбича В. Л.).

У разі неявки відповідача до суду, оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а цивільне проваджен-
ня буде здійснюватись за його відсутністю.

В провадженні Красноармійського міськрайонно-
го суду Донецької області (85302, м. Покровськ. вул. 
Європейська, 20) знаходиться кримінальне прова-
дження відносно обвинуваченого Іванчука Ігоря Іва-
новича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Ухвалою Красноармійського міськрайонного су-
ду Донецької області від 20 лютого 2017 року кри-
мінальне провадження за обвинуваченням Іванчу-
ка Ігоря Івановича у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України 
здійснюється за відсутності обвинуваченого в поряд-
ку спеціального судового провадження.

Обвинувачений Іванчук І. І., останнє відоме місце 
проживання: Донецька область, м. Донецьк, вулиця 
Червоноармійська, 30, викликається 21 липня 2017р. 
о 15 годині 15 хвилин до суду, каб. № 12, для участі в 
підготовчому судовому засіданні.

Суддя І. І. Карабан

В провадженні Красноармійського міськрайонного суду 
Донецької області (85302, м. Покровськ. вул. Європейська, 
20) знаходиться кримінальне провадження відносно обви-
нуваченого Ісаєва Анатолія Анатолійовича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Ухвалою Красноармійського міськрайонного суду Доне-
цької області від 13 березня 2017 року кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Ісаєва Анатолія Анатолійовича 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України здійснюється за відсутності обви-
нуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Обвинувачений Ісаєв А. А., останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, Мар’їнський р-н, с. Дачне, вул. 
Южна, 2, останнє відоме місце реєстрації: Донецька область, 
Ясинувата, вулиця Машинобудівників, буд. 13, кв. 8, викли-
кається 21 липня 2017р. о 15 годині 00 хвилин до суду, каб. 
№ 12, для участі в підготовчому судовому засіданні.

Суддя І. І. Карабан

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

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

Обвинувачений Вельбоєнко A. M., останнє відоме міс-
це проживання: Донецька область, м. Донецьк, вули-
ця Незалежності, буд. 15, кв. 62, викликається 20 лип-
ня 2017р. о 09 годині 00 хвилин до суду, каб. № 12, для 
участі в підготовчому судовому засіданні.

Суддя І. І. Карабан

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, 
м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39 «А») роз-
глядає цивільну справу №227/1569/17 за позовом Маркіної Оль-
ги Олегівни до Маркіна Олексія Олеговича, третя особа: Орган 
опіки та піклування виконкому Харцизької міської ради.

Відповідач: Маркін Олексій Олегович, місцезнаходження: До-
нецька область, м. Донецьк, вул. Шутова, 5/79; третя особа: Ор-
ган опіки та піклування виконкому Харцизької міської ради, міс-
цезнаходження: Донецька область, м. Харцизьк, вул. Краснозна-
менська, 87-а викликаються на 18 липня 2017 року о 13.30 годині 
до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 7, для учас-
ті у розгляді справи. До розгляду цивільної справи пропонується 
надати суду письмові пояснення та заперечення, а також усі на-
явні докази по справі.

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

Суддя Тимофєєва Г. Л.

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банко-
ва, буд. 39 «А») розглядає цивільну справу 227/1076/17 
за позовом Павлової Катерини Андріївни до Павлова Ми-
хайла Олександровича про розірвання шлюбу.

Відповідач: Павлов Михайло Олександрович, місце 
реєстрації: Донецька область, м. Добропілля, вул. Сара-
товська, буд. 45, кв. 26 викликається на 21 липня 2017 
року о 10.00 годині до Добропільського міськрайонного 
суду, кабінет № 7, для участі у розгляді справи. До роз-
гляду цивільної справи пропонується надати суду пись-
мові пояснення та заперечення, а також усі наявні дока-
зи по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відпо-
відача, необхідно повідомити суд про причини неявки, 
інакше справа буде розглянута у його відсутність на під-
ставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рі-
шення. 

Суддя Тимофєєва Г. Л.
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 Святошинський районний суд м. Києва викли-
кає відповідачку  Устенко Катерину Юріївну, остан-
нє відоме місце реєстрації: м. Донецьк, вул. Бірюзо-
ва, буд. 27, кв. 30, у судове засідання по справі за 
позовом Устенка Максима Геннадійовича до Устен-
ко Катерини Юріївни про розірвання шлюбу, яке від-
будеться під головуванням судді Величко Т. О. 30 
серпня 2017 року о 09 годині 50 хвилин за адресою:  
м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А, зал №3.

У разі неявки суд розгляне справу у вашу відсут-
ність.

Гребінківський районний суд Полтавської обл. (адреса су-
ду: 37400, Полтавська обл., м. Гребінка, вул. Жовтнева, 51) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеть-
ся  17.07.2017 о 13:00 до Михайлов Сергій Володимирович 
(останнє відоме місце реєстрації: 37432, Полтавська обл., 
Гребінківський р-н, с. Слободо-Петрівка, вул. Гагаріна, буд. 
14) справа № 528/525/17, суддя Шевченко В. М.

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

Черняхівський районний суд Житомирської обл. (адреса 
суду: 12300, Житомирська обл., смт Черняхів, вул. Червоно-
армійська, 1) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, 
яке відбудеться 17.07.2017 о 09:00 до Забродський Олексій 
Віталійович (останнє відоме місце реєстрації: 12332, Жито-
мирська обл., Черняхівський р-н, с. Клітище, вул. Будьоного, 
буд. 124) справа № 293/419/17, суддя Васильчук С. Ф.

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

Сновський (Щорський) районний суд Чернігівської обл. 
(адреса суду: 15200, Чернігівська обл., м. Щорс, вул. 30 ро-
ків Перемоги, 37-б) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засі-
дання, яке відбудеться 17.07.2017 о 12:30 до Коритіна Лари-
са Володимирівна (останнє відоме місце реєстрації: 15200, 
Чернігівська обл., м. Сновськ (Щорс), вул. Монсербург, буд. 
5/1) справа № 749/540/17, суддя Чигвінцев М. С.

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

У Подільському районному суді м. Києва 
19.09.2017 р. о 12 год. 00 хв. під головуванням суд-
ді Декаленко B. C. буде розглядатись цивільна спра-
ва за позовом Семенюка Сергія Васильовича до При-
ватного підприємства «Міком» про захист трудових 
прав.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) в су-
дове засідання обов’язкова.

При неявці відповідача справа буде слухатись за 
його відсутності згідно зі ст. 169 ЦПК України.

Приазовський районний суд Запорізької облас-
ті (розташований за адресою: Запорізька область, 
Приазовський район, смт Приазовське, вул. Пуш-
кіна, 5, тел. (06133) 22160), викликає Руссу Сер-
гія Валерійовича, відома адреса проживання: Доне-
цька область, Новоазовський район, с. Первомай-
ське, як відповідача в судове засідання, призначе-
не на 20.07.2017 р. о 13 годині 20 хвилин по цивіль-
ній справі за позовною заявою ПАТ «Маріупольський 
металургійній комбінат імені Ілліча» до Руссу Сергія 
Валерійовича про розірвання договору оренди.

Головуючий суддя Васильцова Г. А.

ТОВ «ЗУБР Чернігівщини» повідомляє учасників 
Товариства, що 14 серпня 2017 року о 10 год. 00 хв. 
за адресою: Чернігівська обл., Бобровицький р-н,  
с. Кобижча, вул. Трипільська, буд. 57, відбудуть-
ся позачергові Загальні збори Товариства. Порядок 
денний Зборів:

1) Про надання щорічної основної відпустки ди-
ректору Товариства.

З матеріалами з питань порядку денного можна 
ознайомитися за вищевказаною адресою. Телефон 
для довідок 095-341-27-08.

Приазовський районний суд Запорізької облас-
ті (розташований за адресою: Запорізька область, 
Приазовський район, смт Приазовське, вул. Пушкі-
на, 5, тел. (06133) 22160), викликає Голуба Олексан-
дра Анатолійовича, відома адреса проживання: До-
нецька область, Новоазовський район, с. Безімен-
не, вул. Перемоги, 23-а, як відповідача в судове за-
сідання, призначене на 20.07.2017 р. о 13 годині 10 
хвилин по цивільній справі за позовною заявою ПАТ 
«Маріупольський металургійний комбінат імені Іллі-
ча»’ до Голуба Олександра Анатолійовича про розі-
рвання договору оренди.

Головуючий суддя Васильцова Г. А.

Іллінецький районний суд Вінницької області викликає 
Вовченка Сергія Сергійовича, 14.11.1993 року народжен-
ня, останнє відоме місце проживання: с. Красненьке, вул. 
Черняховського, буд. 8 Іллінецького району Вінницької об-
ласті, у судове засідання як відповідача по цивільній справі  
№ 131/614/17 за позовом Ямчук Тетяни Олегівни до Вовчен-
ка Сергія Сергійовича про стягнення аліментів.

Судове засідання призначено на 08 год. 30 хв. 31 серп-
ня 2017 року в залі засідань Іллінецького районного суду  
Вінницької області за адресою: м. Іллінці Вінницької області, 
вул. Європейська, 28, 22700.

В разі неявки в судове засідання справу буде розглянуто 
за його відсутності.

Голова суду М. В. Шелюховський

Приазовський районний суд Запорізької облас-
ті (розташований за адресою: Запорізька область, 
Приазовський район, смт Приазовське, вул. Пушкі-
на, 5, тел. (06133) 22160), викликає Данилова Ігоря 
Григоровича, відома адреса проживання: Донецька 
область, Новоазовський район, с. Саханка, вул. Лені-
на, 27/1, як відповідача в судове засідання, призначе-
не на 17.07.2017 р. о 13 годині 10 хвилин по цивіль-
ній справі за позовною заявою ПАТ «Маріупольський 
металургійний комбінат імені Ілліча» до Данилова 
Ігоря Григоровича про розірвання договору оренди.

Головуючий суддя Васильцова Г. А.

Приазовський районний суд Запорізької облас-
ті (розташований за адресою: Запорізька область, 
Приазовський район, смт Приазовське, вул. Пушкіна, 
5, тел. (06133) 22160), викликає Мартинова Олексан-
дра Івановича, відома адреса проживання: Донецька 
область, Новоазовський район, с. Красноармійське, 
вул. Гагаріна, 10, як відповідача в судове засідання, 
призначене на 20.07.2017 р. о 13 годині 00 хвилин 
по цивільній справі за позовною заявою ПАТ «Марі-
упольський металургійний комбінат імені Ілліча» до 
Мартинова Олександра Івановича про розірвання до-
говору оренди.

Головуючий суддя Васильцова Г. А.

Приазовський районний суд Запорізької облас-
ті (розташований за адресою: Запорізька область, 
Приазовський район, смт Приазовське, вул. Пуш-
кіна, 5, тел. (06133) 22160), викликає Харченка Ан-
дрія Миколайовича, відома адреса проживання: До-
нецька область, Новоазовський район, с. Гусельщи-
кове, вул. Травнева, 15, як відповідача в судове за-
сідання, призначене на 17.07.2017 р. о 13 годині 00 
хвилин по цивільній справі за позовною заявою ПАТ 
«Маріупольський металургійний комбінат імені Іллі-
ча» до Харченка Андрія Миколайовича про розірван-
ня договору оренди.

Головуючий суддя Васильцова Г. А.

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

Оголошення орендодавця — Інституту хімії поверхні ім. О. О. Чуйка 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

Реєстро-
вий номер 

майна

Загаль-
на площа, 

кв.м.

Вартість 
майна за не-

залежною 
оцінкою, грн

Максималь-
но можливий 
строк оренди

Мета 
викорис-

тання
Інші умови

1
Національна 

академія  
наук України

Інститут хімії  
поверхні  

ім. О.О. Чуйка 
НАН України  

м. Київ-03164,  
вул. Генерала  
Наумова, 17

тел. 422-96-89

Частина 
приміщення 
виробничого 
корпусу № 4

10306441 94.0 2097,83 01.08 2017 р.  
по 31.06.2020 р. склад

1. Відшкодування 
витрат на утримання 

орендованого 
приміщення.

2. Відшкодування 
витрат на оголо-
шення у місцевій 

пресі.

2

Частина  
приміщення 
стендового  

корпусу № 1

10306394 24.0 3000.0 -«- офіс

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих днів після  опублікування оголошення 
за адресою: Україна, м. Київ – 03164, вул. Генерала Наумова, 17, E:mail iscplan@ukr.net. Додаткова інформація за тел: 422-96-89.

Арбузинський районний суд Миколаївської обл. (адреса 
суду: 55300, Миколаївська обл., смт Арбузинка, вул. Шев-
ченка, 204) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, 
яке відбудеться:

17.07.2017 о 09:00 до Юзвяк Наталія Володимирів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 55312, Миколаївська 
обл., Арбузинський р-н, с. Садове, вул. Миру, буд. 2) справа  
№ 467/581/17, суддя Явіца І. В.

25.07.2017 об 11:00 до Нестеренко Тетяна Миколаїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 55323, Миколаївська 
обл., Арбузинський р-н, с. Новокрасне, вул. Кропивницько-
го, буд.29) справа № 467/597/17, суддя Явіца І. В.

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

Тернопільський міськрайонний суд м. Тернопо-
ля викликає відповідачку Гапонову Віталіну Ігорів-
ну, 28.08.1986 року народження (останні відомі міс-
ця проживання: м. Тернопіль, вул. Стуса, 8/51, та  
м. Донецьк, вул. Миру, 1/23), по цивільній справі за 
позовом Управління соціальної політики Тернопіль-
ської міської ради до Гапонової Віталіни Ігорівни, тре-
тя особа: Державна фінансова інспекція в Тернопіль-
ській області, про стягнення надміру виплачених ко-
штів у судове засідання, яке відбудеться 21 липня 
2017 року о 14 год. 25 хв. Явка до суду обов’язкова. 
При собі необхідно мати паспорт або документ, який 
посвідчує особу.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за 
адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34 (2 по-
верх, 6 зал, під головуванням судді Дзюбича В. Л.).

У разі неявки відповідачки до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а цивіль-
не провадження буде здійснюватись за її відсутністю.

Амур-Нижньодніпровський  районний суд м. Дніпропетровська (адреса суду: 49072, Дніпропетров-
ська обл., м. Дніпро, вул. Новоселівська, 9) викликає відповідача за позовом ПАТ «Акцентбанк» про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться 17.07.2017 о 10:00 до Большакова Олена Михай-
лівна (останнє відоме місце реєстрації: 49087, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Софії Ковалевської, 
буд. 80, кв. 146) справа № 199/2561/17, суддя Якименко Л. Г.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа буде роз-
глянута за його  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.  З опублікуванням цьо-
го оголошення відповідач по справі вважається належним чином повідомленим про час, день та місце про-
ведення судового засідання.

З 19.07.2017 року ПрАТ «Датагруп» впроваджує тарифи (тарифні плани) 

на послуги з доступу до мережі Інтернет для фізичних осіб в приватному секторі 

міста Харків. Детальну інформацію про нові тарифи та умови їх застосування 

розміщено на сайті http://www.domtele.com/. Отримати додаткову інформацію можна 

також за номером телефону Контакт-центру 0 800 21 00 00.

Мирошнікова Віра Василівна 

розшукує Іванову Ірину Євгенівну, 

1980 року народження, для розгляду 

справи про спадщину від померлого 

Іванова Євгена Анатолійовича.

Олександрівський районний суд Донецької обл. (адреса 
суду: 84000, Донецька обл., смт Олександрівка, вул. Шкіль-
на, 1) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться 17.07.2017 о 16:00 до Євтушенко Світлана Ле-
онідівна (останнє відоме місце реєстрації: 84018, Донецька 
обл., Олександрівський р-н, с. Новоявленка, вул. Новоселів, 
буд. 159) справа № 240/354/17, суддя Попович І. А.

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

Пирятинський районний суд Полтавської обл. (адреса су-
ду: 37000, Полтавська обл., м. Пирятин, вул. Радянська, 17) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеть-
ся  17.07.2017 о 09:00 до Россоха Іван Валентинович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 37000, Полтавська обл., м. Пи-
рятин, вул. Спартака, буд. 3) справа № 544/370/17, суддя  
Савенко А. І.

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

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської обл. 
(адреса суду: 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. За-
горська, 53) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, 
яке відбудеться 17.07.2017 об 11:00 до Ковтан Тетяна Оме-
лянівна (останнє відоме місце реєстрації: 89434, Закарпат-
ська обл., Ужгородський р-н, с. Руські Геївці, вул. Борканю-
ка, буд. 38) справа № 308/5058/17, суддя Світлик О. М.

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

Повістка про виклик обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

Мірутенко Володимир Михайлович, 06.09.1967 р.н., який 
зареєстрований та фактично проживає за адресою: Доне-
цька область, м. Новогродівка, вул. Мічуріна, буд. 16, кв. 65, 
у порядку ч. 3 ст. 323 КПК України, викликається 20.07.2017 
р. о 13.00 год. до Красноармійського міськрайонного су-
ду Донецької області (адреса розташування: Донецька обл.,  
м. Покровськ, вул. Європейська, 20, зал № 15), для при-
йняття участі в судовому засіданні в статусі обвинувачено-
го в кримінальному провадженні № 22014050000000466 від 
13.12.2014 p. за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2  
ст. 110, ч. 1 ст. 263 КК України.

Колегія суддів Клікунова А. С., Карабан І. І., Стоілова Т. В.

ОГОЛОШЕННЯ 
щодо продажу активів (майна) ПАТ «БАНК КАМБІО» 

Номер лота: Q81449b10544 Q80549b10657 – Q80549b10659 Q82549b10608

Короткий опис активів в лоті Права вимоги за кредитними договорами Домоволодіння

Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (електронного  
аукціону)

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(електронного аукціону) 27.07.2017 р. 27.07.2017 р. 27.07.2017 p.

Час проведення відкритих торгів  
(електронного аукціону)

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-
paying/liquidation/22-
kambio/15021-5270

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
22kambio/15093-pasport-vidkrytykh-torhiv-
auktsionu-z-prodazhu-prav-vymohy-pat-
bank-kambio-na-elektronnomu-torhovomu-
maydanchyku-tovarna-birzha-birzhaonlain

http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/22-kambio/15079-5269

В провадженні судді Костянтинівського міськрайон-
ного суду Донецької області О. В. Стадченко знаходиться 
кримінальне провадження № 229/3626/16-к за обвину-
ваченням Медведєва Володимира Миколайовича у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України, проживаючого за адре-
сою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Черняхівсько-
го, буд. 31.

Суд викликає обвинуваченого Медведєва Володимира 
Миколайовича в судове засідання на 21 липня 2017 року 
о 09 годині 30 хвилин, яке відбудеться в приміщенні Кос-
тянтинівського міськрайонного суду Донецької області 
за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ло-
моносова, 157, корпус 2, каб. № 17.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(суддя О. О. Наумик) викликає в судове засідання, яке відбу-
деться 19 липня 2017 року о 08.30 годині за адресою: м. Кос-
тянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп. 2, каб. 19, як відпові-
дачку Рибачок Ольгу Ігорівну, яка мешкає за адресою: Укра-
їна, Донецька область, м. Макіївка, Червоногвардійський ра-
йон, вул. Прокоф’єва, будинок 7, у порядку судового дору-
чення російського суду, направленого Управлінням юстиції в 
Донецькій області, про вручення документів Рибачок Ользі 
Ігорівні по цивільній справі № 2-481/2017 за позовом Дюмі-
на Дмитра Сергійовича до Рибачок Ольги Ігорівни, Дюміної 
Ірини Олександрівни про зменшення розміру аліментів, роз-
гляд якої призначений на 30.10.2017 р. о 10.00 год. у Миро-
вому суді судової ділянки № 13 Каларського судового райо-
ну Забайкальського краю.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає кримінальне провадження №233/558/17 за 
обвинуваченням Астахової С. В. за ч. 2 ст. 110 КК України. 
Обвинувачена Астахова Світлана Володимирівна, 08.11.1960 
р.н., зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Кос-
тянтинівка, вул. Целеноградська, буд. 43, викликається 
до суду на 09 годину 00 хвилин 25 липня 2017 року (корп.  
№ 1, каб. №12) для участі у підготовчому судовому засідан-
ні. Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та ого-
лошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук 
є підставою для здійснення спеціального досудового розслі-
дування чи спеціального судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

В провадженні судді Костянтинівського міськрайон-
ного суду Донецької області О. В. Стадченко знаходить-
ся кримінальне провадження № 554/2708/17 за обви-
нуваченням Гайдамаченка Романа Ігоровича у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України, зареєстрованого за адресою: Доне-
цька область, м. Костянтинівка, вул. Громова, буд. 9а, кв. 
32, фактично мешкає у м. Донецьку.

Суд викликає обвинуваченого Гайдамаченка Романа 
Ігоровича у судове засідання на 21 липня 2017 року об 
11 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.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає кримінальне провадження №233/66/17 за обви-
нуваченням Чемеса О. Б. за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинува-
чений Чемес Олександр Борисович, 10.04.1991 р.н., зареєстрова-
ний за адресою: Донецька область, с. Курахівка, вул. Первомай-
ська, буд. 15, фактично мешкає за адресою: Донецька область, 
м. Гірник, вул. Котовського, буд. 34/32, викликається до суду на 
09 годину 00 хвилин 21 липня 2017 року (корп. № 1, каб. №12) 
для участі у підготовчому судовому засіданні. Ухилення від яв-
ки на виклик суду обвинуваченим та оголошення його у міждер-
жавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснен-
ня спеціального досудового розслідування чи спеціального су-
дового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205,  
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну спра-
ву № 2/229/1166/2017 за позовом Органу опіки та піклуван-
ня виконкому Дружківської міської ради Донецької області 
до Кулинич Ганни Вікторівни про позбавлення батьківських 
прав. Відповідачка у справі: Кулинич Ганна Вікторівна, 30 ве-
ресня 1971 року народження (останнє місце проживання:  
м. Дружківка, Донецька обл., вул. Папаніна, 5-16), виклика-
ється на 18 липня 2017 р. о 10.00 годині до суду, зал судово-
го засідання № 1, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. В разі неявки відповідачки справа бу-
де розглянута в її відсутність.

Суддя А. Л. Гонтар
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Ширяївський районний суд Одеської області ви-
кликає як відповідачку Гернегу Ніну Захарівну в су-
дове засідання, яке відбудеться 24 липня 2017 року 
о 15.00 год. у приміщенні Ширяївського районного 
суду Одеської області за адресою: Одеська область, 
смт Ширяєве, вул. Соборна, № 97А (зала засідання 
№ 1), у цивільній справі № 518/344/17 за позовом ПП 
«Жовтень» в особі директора Ланового В. Б. до Гер-
неги Ніни Захарівни про визнання договору оренди 
землі недійсним та скасування його державної реє-
страції.

У разі неявки в судове засідання, розгляд справи 
буде проведено за вашої відсутності.

Суддя С. А. Палій

Бердянським міськрайонним судом, що знаходиться за 
адресою: вул. Консульська, 64, м. Бердянськ, 20 липня 2017 
року о 09.10 годині буде проведено судове засідання у ци-
вільній справі № 310/3622/17 за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Державний ощадний банк України» в 
особі філії – Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» 
до Сороки Олени Володимирівни, Сороки Олександра Мико-
лайовича про стягнення заборгованості за кредитом.

Суд викликає Сороку Олену Володимирівну, Сороку Олек-
сандра Миколайовича, як відповідачів.

Явка відповідачів до суду обов’язкова. У разі неявки від-
повідачів у судове засідання воно буде проведене за наявни-
ми матеріалами.

Суддя О. М. Вірченко

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Ки-
їв, Вознесенський узвіз, 10-Б, каб. 34) викликає 
на 10.08.2017 року о 09 год. 00 хв. Ясенка Олега 
Олександровича як відповідача у цивільній справі  
№ 760/18391/16-ц за позовом Фіногенової Світлани 
Альбертівни до Ясенка Олега Олександровича, тре-
тя особа: Служба у справах дітей Солом’янської ра-
йонної у місті Києві державної адміністрації, про по-
збавлення батьківських прав та стягнення аліментів.

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

Суддя О. М. Букіна

Уманський міськрайонний суд Черкаської області ви-
кликає в судове засідання відповідачку Гончарук Галину 
Анатоліївну, жительку: с. Миколаївка Перша, Котовсько-
го району Одеської області, по справі № 705/6424/16ц, 
2/705/347/17 за позовом Гончарук Тамари Володимирів-
ни до Гончарук Галини Анатоліївни про визнання особи 
такою, що втратила право користування жилим примі-
щенням та зняття з реєстрації місця проживання.

Судове засідання відбудеться 27 липня 2017 року о 08 
год. 50 хв. у приміщенні Уманського міськрайонного су-
ду за адресою: м. Умань, вул. Садова, 5.

У разі неявки відповідачки справа буде розглянута без 
вашої участі.

Суддя К. Г. Ребрина

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідо-

мляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 
17, у залі судових засідань №40, 28 липня 2017 року 
о 14.30 год. відбудеться розгляд кримінального про-
вадження по обвинуваченню Жарка Сергія Олексан-
дровича, 19 січня 1982 року народження, у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвину-
вачення: обвинувачений Жарко Сергій Олександро-
вич та захисник Гавриленко Микола Кирилович.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі немож-
ливості з’явитися до суду, просимо повідомити про 
причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі голо-
вуючого судді Каленяка Р. А., суддів Бойка В. М.,  
Волошина С. В.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідо-

мляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 
17, у залі судових засідань №40, 28 липня 2017 ро-
ку о 14.10 год. відбудеться судове засідання у кри-
мінальному провадженні за обвинуваченням Євтодія 
Андрія Вікторовича, 1 січня 1983 року народження, у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвину-
вачення: обвинувачений Євтодій Андрій Вікторович 
та захисник Берегович Оксана Олександрівна.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі немож-
ливості з’явитися до суду, просимо повідомити про 
причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі голо-
вуючого судді Каленяка Р. А., суддів Короля О. П.,  
Сичука М. М.

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідо-

мляє, що 25.07.2017 року о 10.00 год. у приміщенні Ві-
нницького міського суду Вінницької області за адресою: 
м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, у залі судових засі-
дань № 10, відбудеться судове засідання в кримінально-
му провадженні № 42015020420000199 за обвинувачен-
ням Савенка Геннадія Олександровича у вчиненні злочи-
нів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Са-
венко Геннадій Олександрович, 13.07.1969 р.н., який 
зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим,  
м. Джанкой, вул. Московська, в/ч А2306.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможли-
вості з’явитися до суду, просимо повідомити про причи-
ни неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі:  
головуючого судді Ковальчук Л. В., суддів Курбатової І. Л., 
Гайду Г. В.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідо-

мляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевсько-
го, 17, у залі судових засідань №40, 28 липня 2017 
року о 09.30 год. відбудеться підготовче судове за-
сідання у кримінальному провадженні за обвинува-
ченням Солода Андрія Володимировича, 19 червня 
1976 року народження, у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 
КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвину-
вачення: обвинувачений Солод Андрій Володимиро-
вич та захисник Гавриленко Микола Кирилович.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі немож-
ливості з’явитися до суду, просимо повідомити про 
причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі голову-
ючого судді Каленяка Р. А., суддів Прокопчук А. В., 
Іванченка Я. М.

Деснянський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Шепелева Олександра Олександрови-
ча, 04.07.1970 року народження, зареєстрований:  
м. Донецьк, проспект Комсомольський, 17, кв. 37, 
проживає: м. Київ, вул. Панфіловців, 27, у підготов-
че судове засідання за обвинувальним актом у кри-
мінальному провадженні № 42014100000000771 
за ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 393 КК України 
на 10.00 годину 31 липня 2017 року в приміщен-
ні суду: пр. Маяковського, 5-В, м. Київ, кабінет № 7,  
під головуванням судді Бабайлової Л. М. Явка до су-
ду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт, або 
інший документ, що посвідчує особу. У разі неявки 
обвинуваченого в суд, оголошення вважається на-
лежним повідомленням і розгляд справи можливий 
за процедурою спеціального судового провадження.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської 
області (суддя Бондаренко В. М.) викликає як відповідачів:

– Баєва Сергія Андрійовича, 25.06.1975 року народження, 
останнє місце проживання якого: м. Донецьк, вул. Мойсеєн-
ка, буд. 22, по цивільній справі № 185/4004/17 за позовом 
Публічного акціонерного товариства «КредоБанк» до Баєва 
Сергія Андрійовича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором;

– Казакова Сергія Геннадійовича, 26.07.1974 року наро-
дження, останнє місце проживання якого: м. Донецьк, пр. 
Павших Комунарів, буд. 77-А, кв. 71, по цивільній справі  
№ 185/4006/17 за позовом Публічного акціонерного това-
риства «КредоБанк» до Казакова Сергія Геннадійовича про 
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судові засідання призначені на 20 липня 2017 року  
о 09.00 год. за адресою: 51400, Дніпропетровська область, 
м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. № 310.

У разі неявки відповідачів у судові засідання, справи, згід-
но з вимогами ЦПК України, можуть бути розглянуті за їх-
ньої відсутності.

Дарницький районний суд м. Києва викликає як 
відповідача Рогова Микиту Андрійовича, останнє ві-
доме місце проживання якого: м. Київ, вул. Драго-
манова, буд. 6/1, кв. 699, яке відбудеться 15 вересня 
2017 року о 12.30 годині за адресою: м. Київ, вул. Ко-
шиця, 5-А, каб. 124, для участі в судовому розгляді 
цивільної справи за заявою Рудчук Дарини Володи-
мирівни до Рогова Микити Андрійовича про позбав-
лення батьківських прав та стягнення аліментів.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик, відпо-

відач вважається повідомлений про день, час та міс-
це розгляду справи і в разі неявки до суду справа мо-
же бути розглянута за його відсутністю.

Відповідач у випадку неявки в судове засідання 
зобов’язаний повідомити суд про поважність причи-
ни неявки.

Суддя В. В. Даниленко

Старобільський районний суд Луганської області 
викликає Колесника Андрія Віталійовича, який заре-
єстрований за адресою: вул. Вокзальна, 13, м. Старо-
більськ Луганської області, Колесника Віталія Анато-
лійовича, який зареєстрований за адресою: вул. Вок-
зальна, 13, м. Старобільськ Луганської області — як 
відповідачів у судове засідання по цивільній справі 
№ 2/431/704/17 за позовом Чистякової Євгенії Віта-
ліївни до Колесника Андрія Віталійовича, Колесника 
Віталія Анатолійовича про визнання права власнос-
ті в порядку спадкування за законом на домоволо-
діння, яке відбудеться 17 липня 2017 року о 10 год. 
00 хв. у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, 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, при цьому за результатами роз-
гляду справи по суті буде винесене заочне рішення.

Суддя О. О. Пелих

Повістка про виклик підозрюваних при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження 
Обвинувачений Фомінов Олексій Олексійович, 

20.07.1970 року народження, зареєстрований за адре-
сою: м. Одеса, пров. Економічний, 3, кв. 54, та обвину-
вачений Культа Станіслав Олегович, 27.01.1989 року на-
родження, зареєстрований за адресою: м. Одеса, про-
спект Академіка Глушка, 1, корпус В, кв. 32, відповідно 
до вимог 297-5, 323 КПК України викликаються в судо-
ве засідання, яке відбудеться 24.07.2017 року о 16 го-
дині 00 хвилин, 27.07.2017 року о 16 годині 00 хвилин, 
31.07.2017 року о 16 годині 00 хвилин у залі судових за-
сідань №130 Приморського районного суду м. Одеси за 
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судо-
вому засіданні як обвинувачені.

Суддя Попревич В. М.

Березанський районний суд Миколаївської об-
ласті викликає як відповідача Олейнічука Максима 
Олександровича, останнє місце проживання: с. Ка-
линівка Березанського району Миколаївської облас-
ті, вул. Шкільна, 9, кв. 3, у судове засідання в цивіль-
ній справі за позовною заявою Олейнічук Людмили 
Олександрівни до Олейнічука Максима Олександро-
вича про розірвання шлюбу, що відбудеться 26 ве-
ресня 2017 року об 11.30 год. у приміщенні Березан-
ського районного суду за адресою: вул. Центральна, 
58, смт Березанка Миколаївської області, зала судо-
вих засідань №2.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто 
за його відсутності.

Суддя Н. О. Гапоненко

Вишгородський районний суд Київської області повідо-
мляє, що 13 квітня 2017 року було постановлене заочне рі-
шення по цивільній справі № 363/4211/16-ц за позовом Фо-
міна Олександра Федоровича до Таволжанської Ірини Ми-
колаївни, Публічного акціонерного товариства «УНІВЕР-
САЛ БАНК», третя особа — Вишгородський районний від-
діл державної виконавчої служби Головного територіаль-
ного управління юстиції у Київській області, про скасуван-
ня арешту на майно, яким позов Фоміна О. Ф. задоволено.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його 
ухвалив, за письмовою заявою відповідача, яку може бути 
подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.

У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення 
без задоволення, заочне рішення може бути оскаржене в за-
гальному порядку, встановленому ЦПК України. У цьому ра-
зі строк, протягом якого розглядалася заява, не включається 
до строку на апеляційне оскарження рішення.

Заочне рішення набирає законної сили відповідно до за-
гального порядку, встановленого ЦПК України.

Суддя М. Б. Баличева

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) роз-
глядається цивільна справа № 236/1762/17 за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Акціонер-
ний банк «Експрес-Банк» в особі Донецького регіо-
нального відділення Акціонерного банку «Експрес-
Банк» до Лисенка Максима Олександровича про 
стягнення суми заборгованості по кредитному дого-
вору в розмірі 32 288,26 гривень.

Відповідач Лисенко Максим Олександрович ви-
кликається до каб. № 20 суду на 18 липня 2017 ро-
ку о 08 годині 30 хвилин, для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У разі неявки відповіда-
ча справа буде розглянута у його відсутності за на-
явними доказами.

Суддя Сердюк Н. В.

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області викликає Яц-
куляка Віктора Борисовича як відповідача в судове засідання по цивільній 
справі за позовом Олексенка Сергія Миколайовича до Яцкуляк Лілії Ми-
колаївни, Яцкуляка Віктора Борисовича, Миргородського районного від-
ділу державної реєстрації актів цивільного стану ГТУЮ у Полтавській об-
ласті про визнання (оспорювання) батьківства та внесення змін до акто-
вого запису відомостей про батька неповнолітньої дитини, третя особа: 
Миргородська районна державна адміністрація (як Орган опіки та піклу-
вання в особі Служби у справах дітей), через опублікування у пресі, в га-
зеті «Урядовий кур’єр».

Судове засідання відбудеться о 14 годині 00 хвилин 19 липня 2017 року 
в приміщенні Миргородського міськрайонного суду за адресою: вул. Гого-
ля, 133, м. Миргород, Полтавська область.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки, справу буде розглянуто за ва-
шої відсутності. Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини не-
явки в судове засідання.

Головуючий суддя Куцин В. М.

Шевченківський районний суд м. Чернівці ви-
кликає Риєпа Олександра Івановича, останнє ві-
доме місце проживання: м. Чернівці, вулиця 
Б.Хмельницького, 39/5, як відповідача в судове 
засідання по цивільній справі за позовом Менерт 
Аліни Борисівни до Риєпа Олександра Івановича 
про усунення перешкод у користуванні власніс-
тю на 09.20 годину 31 липня 2017 року за адре-
сою: м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, кабі-
нет № 19.

У разі неявки в судове засідання справу буде 
розглянуто у вашу відсутність.

Суддя Смотрицький В. Г.

Зміївський районний суд Харківської області викли-
кає Карачьова Віталія Борисовича, 5 березня 1979 ро-
ку народження (зареєстрованого: Харківська область, 
Балаклійський район, сел. Андріївка), як заінтересова-
ну особу в цивільній справі за заявою Комунального за-
кладу охорони здоров’я Обласний протитуберкульоз-
ний диспансер №3 про примусове лікування.

Судове засідання відбудеться 15 серпня 2017 року о 
09 годині 00 хвилин у приміщенні Зміївського районно-
го суду Харківської області за адресою: Харківська об-
ласть, м. Зміїв, вул. Адміністративна, №6, зал судово-
го засідання №1.

В разі неявки заінтересованої особи Карачьова Віта-
лія Борисовича в судове засідання, справа буде розгля-
нута за його відсутності на підставі наявних у ній доказах.

Суддя В. В. Шахова

Чернігівський районний суд Запорізької об-
ласті викликає в судове засідання, яке відбудеть-
ся 18 серпня 2017 року о 10.00 годині в примі-
щенні Чернігівського районного суду Запорізь-
кої області за адресою: Запорізька область, смт 
Чернігівка, вул. Соборна, буд. 391, Крамарен-
ка Андрія Івановича, зареєстрованого за адре-
сою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Ко-
цюбинського, буд. 57, кв. 82, як відповідача по 
цивільній справі №310/779/17 за позовом ПАТ 
«ПУМБ» про звернення стягнення на предмет 
іпотеки.

Суддя В. В. Ломейко

Садгірський районний суд м. Чернівці повторно викликає Петсу Світ-
лану Захарівну, зареєстровану: м. Чернівці, 2-й провулок Вільшини, 4, 
як відповідачку по справі за позовом Праничук Оксани Захаріївни до 
Петси Світлани Захарівни, Чернівецької міської ради про визнання пра-
ва власності на спадкове майно.

Розгляд зазначеної справи призначений на 11.30 годину 19 липня 
2017р. у приміщенні Садгірського районного суду: м. Чернівці, вул. Хо-
тинська, 3. Явка до суду обов’язкова. У разі неявки в судове засідання 
справу буде розглянуто у вашу відсутність за наявними матеріалами.

Голова суду I. Г. Проскурняк

Я, Дудкін Петро Антонович, який на підставі рішення Великоно-
восілківського районного суду Донецької області № 220/1915/16-
ц від 17.01.2017 року є власником земельної ділянки, кадастровий  
№ 1421255100:01:004:0194 повідомляю емфітевта ФЕРМЕРСЬКЕ ГОС-
ПОДАРСТВО «СХІД Л.В.» про намір припинити дію договору емфітев-
зису, укладеного 19.12.2015 року між ФГ«СХІД Л.В.» та Дудкіним Анто-
ном Михайловичем.

Свої заперечення та пропозиції з цього приводу емфітевт може на-
правляти мені на адресу: 85500, Донецька область, Великоновосілків-
ський район, смт Велика Новосілка, вулиця Пушкіна, будинок 67.

Свідоцтво про право плавання 
під державним прапором 

України для прогулянкових 
суден, видане для судна 

марки Galeon 325 НТ, 
держномер «ua2037KV» на ім’я 

Соколової-Рудакової 
Галини Євгеніївни, 
вважати недійсним  
у зв’язку з втратою.

Втрачений судновий білет 

№ ДБ007240 на човен, бортовий 

номер «КИВ-5570-К», 

виданий на Ребракова Вячеслава 

Назаровича, 

вважати недійсним.

Дарницький районний суд м. Києва ви-
кликає відповідача Гашкова Володими-
ра Євгенійовича, 17.02.1983 р.н., у судо-
ве засідання на 16.08.2017р. об 11.30 год. 
за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, зал 
213, для участі у цивільній справі за позо-
вом Гашкової Н. М. до Гашкова В. Є., 3-тя 
особа — Орган опіки та піклування Дар-
ницької районної в м. Києві державної ад-
міністрації, про позбавлення батьківських 
прав.

У разі неявки відповідача до суду, ого-
лошення вважається належним повідо-
мленням та справу буде розглянуто по су-
ті за наявними в ній матеріалами.

Суддя Парамонов М. Л.

Бердянським міськрайонним су-
дом, що знаходиться за адресою: вул. 
Консульська, 64, м. Бердянськ, 20 лип-
ня 2017 року о 08.30 годині буде прове-
дено судове засідання у цивільній справі  
№ 310/3628/17 за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Державний ощад-
ний банк України» в особі філії — Доне-
цьке обласне управління AT «Ощадбанк» 
до Нечипорука Вадима Івановича про стяг-
нення заборгованості за кредитом.

Суд викликає Нечипорука Вадима Іва-
новича, як відповідача.

Явка відповідача до суду обов’язкова. У 
разі неявки відповідача в судове засідан-
ня воно буде проведене за наявними ма-
теріалами.

Суддя О. М. Вірченко

Бердянським міськрайонним су-
дом, що знаходиться за адресою: вул. 
Консульська, 64, м. Бердянськ, 20 лип-
ня 2017 року о 08.50 годині буде прове-
дено судове засідання у цивільній справі  
№ 310/3620/17 за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Державний ощад-
ний банк України» в особі філії — Доне-
цьке обласне управління AT «Ощадбанк» 
до Фоміна Олександра Миколайовича про 
стягнення заборгованості за кредитом.

Суд викликає Фоміна Олександра Ми-
колайовича, як відповідача.

Явка відповідача до суду обов’язкова. У 
разі неявки відповідача в судове засідан-
ня воно буде проведене за наявними ма-
теріалами.

Суддя О. М. Вірченко

Бердянським міськрайонним судом, 
що знаходиться за адресою: вул. Кон-
сульська, 64, м. Бердянськ, 20 липня 
2017 року о 09.20 годині буде проведе-
но судове засідання у цивільній справі  
№ 310/3621/17 за позовом Публічно-
го акціонерного товариства «Державний 
ощадний банк України» в особі філії — 
Донецьке обласне управління AT «Ощад-
банк» до Рудого Дмитра Юрійовича про 
стягнення заборгованості за кредитом.

Суд викликає Рудого Дмитра Юрійови-
ча, як відповідача.

Явка відповідача до суду обов’язкова. У 
разі неявки відповідача в судове засідан-
ня воно буде проведене за наявними ма-
теріалами.

Суддя О. М. Вірченко

Красногвардійський районний суд м. Дніпропе-
тровська повідомляє, що в провадженні суду зна-
ходилася цивільна справа № 204/630/2015-ц (про-
вадження № 2/204/927/2015 року) за позовом Кучу-
лоріа Катерини Миколаївни до Кучулоріа Звіада про 
розірвання шлюбу.

Відповідно до ухваленого заочного рішення су-
ду від 23 лютого 2015 року, шлюб між Кучулоріа 
Катериною Миколаївною та Кучулоріа Звіадом, за-
реєстрований 30 квітня 2008 року в Красногвардій-
ському відділі реєстрації актів цивільного стану Дні-
пропетровського міського управління юстиції Дні-
пропетровської області, актовий запис № 227, від 
якого дітей немає — розірвано.

Повний текст рішення суду Кучулоріа Звіад мо-
же отримати в цивільній канцелярії Красногвар-
дійського районного суду м. Дніпропетровська за 
адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, 77-Б (каб. №8).

Суддя В. В. Самсонова
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 14 ЛИПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +10  +15 +20  +25 Черкаська +10  +15 +20  +25
Житомирська +10  +15 +20  +25 Кіровоградська +10  +15 +20  +25
Чернігівська +10  +15 +20  +25 Полтавська +10  +15 +20  +25
Сумська +10  +15 +20  +25 Дніпропетровська +10  +15 +20  +25
Закарпатська +10  +15 +20  +25 Одеська +13  +18 +25  +30
Рівненська +10  +15 +20  +25 Миколаївська +13  +18 +25  +30
Львівська +10  +15 +20  +25 Херсонська +13  +18 +25  +30
Івано-Франківська +10  +15 +20  +25 Запорізька +13  +18 +25  +30
Волинська +10  +15 +20  +25 Харківська +10  +15 +25  +30
Хмельницька +10  +15 +20  +25 Донецька +10  +15 +25  +30
Чернівецька +10  +15 +20  +25 Луганська +10  +15 +25  +30
Тернопільська +10  +15 +20  +25 Крим +13  +18 +25  +30
Вінницька +10  +15 +20  +25 Київ +12  +14 +22  +24
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Скільки  
в офісі СО2?
НАУКА. Студент 
Східноукраїнського 
університету розробив 
конструктор для дорослих

Олена ОСОБОВА, 
«Урядовий кур’єр»

Пристрій називається мі-
кроконтролерна систе-

ма моніторингу зовнішніх по-
казників навколишнього се-
редовища. Сам її розроб-
ник, студент четвертого кур-
су Східноукраїнського націо-
нального університету іме-
ні В. Даля Микита Харків-
ський, називає свій пристрій 
«конструктором для дорос-
лих». І наголошує, що «про-
сто виконав завдання» кафе-

дри комп’ютерної інженерії 
факультету інформаційних 
технологій і електроніки. Од-
нак пристрій, який бакалавр 
розробив під керівництвом 
доцента кафедри Віктора 
Барбарука, — це спроба ство-
рити цілу систему, що займа-
ється контролем кліматичних 
умов у приміщеннях, зокрема 
офісних і виробничих. 

Пристрій аналізує рівень 
шкідливих чинників на ви-
робництві, їхню відповідність 
санітарним нормам. Серед 
них рівень CO2, температура 

та вологість повітря, рівень 
шуму і вібрації, атмосферний 
тиск. Мікроконтролерна сис-
тема передає результати до-
слідження на мобільні при-
строї, тобто комп’ютери. Без-
сумнівна перевага запропо-
нованого технічного рішення 
— моніторинг у режимі ре-
ального часу. Нині такі вимі-
ри в багатьох офісах і на під-
приємствах проводять вруч-
ну і не завжди своєчасно, не-
ма автоматичного контролю, 
що погіршує працездатність 
людей і підвищує енергови-
трати організацій.

«Микиту ми помітили ще 
школярем. Талановита лю-
дина, —  розповідає про сво-
го студента куратор доцент 
кафедри Віктор Барбарук. 
— У нас реалізують проект 
в царині інтернет-речей. Це 
коли всілякі прилади, зо-
крема й побутові, підклю-
чають до глобальної мере-
жі, створюється єдиний ін-
тернет-простір для управ-
ління ними. Розробку Ми-
кити використовуватимуть 
студенти під час лабора-
торних робіт з охорони пра-
ці, щоб знати, як проводи-

ти виміри і потім їх аналі-
зувати. Крім того, цей при-
лад, якщо виокремити дат-
чик  повітря, можна вста-
новити біля трьох автоном-
них котелень, що є в універ-
ситеті, і так стежити за рів-
нем викидів».

За словами Віктора Барба-
рука, запропоноване техніч-
не рішення дає змогу конку-
рувати із закордонними ана-
логами: розроблена система 
має кращі показники енер-
госпоживання і собівартості, 
поліпшено моніторинг осно-
вних метеорологічних харак-
теристик.

Загалом у межах проек-
ту зі створення «розумних 
речей» цього року студен-
ти Далівського вишу вико-
нують ще три розробки. Од-
ногрупник Микити на базі 
дитячого іграшкового танка 
зробив прототип мобільного 
металошукача. Є розробка, 
пов’язана з точковим зем-
леробством, коли на сіль-
госптехніку встановлюють 
GPS-датчик, який передає 
дані в офіс. Третій проект 
пов’язаний зі збереженням 
даних GPS-трекерів.

Париж і Лос-Анджелес 
прийматимуть Олімпіаду

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

НАМІРИ. Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення про 
те, що Париж і Лос-Анджелес приймуть літні Ігри в 2024 і 2028 роках.

На позачерговій сесії МОК в Лозанні, де обговорювали зміну ре-
гламенту, вирішили «полюбовно» розділити Ігри між Парижем і Лос-
Анджелесом і потім вибрати обидві кандидатури одним пакетом.

Ще до голосування в Лозанні було відомо, що президент МОК за-
пропонував представникам заявочного комітету Лос-Анджелеса, які 
спершу також  хотіли отримати Олімпіаду-2024, почекати ще чотири 
роки. В обмін на поступливість МОК пообіцяв американцям гаранто-
ване право на проведення літніх Ігор-2028.

Утім, рішення ще має бути підтверджено 13 вересня на сесії МОК в 
Лімі, в ході остаточного голосування відразу за дві кандидатури: Па-
риж-2024 і Лос-Анджелес-2028.

Нові сторінки  
старої історії

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

АРХЕОЛОГІЯ. Упродовж останніх п’яти  років на березі річки 
Сейм поблизу села Ширяєве Путивльського району на Сумщині про-
ходять літні розкопки місцевого городища скіфської доби. Їх прово-
дять науковці державного історико-культурного заповідника у місті 
Путивль та Інституту археології Національної академії наук України. 
Ось і цими днями завершився черговий етап наукових досліджень, 
який  увінчався цікавими знахідками і навіть сміливими історичними 
припущеннями. Як розповів директор заповідника в Путивлі Сергій 
Тупик, знайдено книдську амфору IV ст. до нашої ери, рибальські гач-
ки, що свідчать про існування городищ Путивльського Посейм’я в піз-
ньоскіфську добу. І якщо досі датою початку їхнього існування офіцій-
но вважали IX століття нашої ери, то нині науковці схиляються до ін-
шого часового відтинку — IV—V ст. до н.е.

Загалом же за останні роки на території Путивльського району про-
ведено ґрунтовну наукову роботу, зокрема обстежено і складено то-
пографічні плани майже 20 городищ ранньої залізної доби. Значну 
частину знайдених експонатів після досліджень передано до Путивль-
ського краєзнавчого музею, де з ними можуть ознайомитися числен-
ні відвідувачі.

Тернопіль утнув «Сорочинський ярмарок»
Микола ШОТ, 

«Урядовий кур’єр»

ПРЕМ’ЄРА. Тернопільський 
драмтеатр ім. Тараса Шевчен-
ка, завершуючи черговий се-
зон, вирішив запросити шану-
вальників Мельпомени на ярма-
рок. І не на будь-який, а на Соро-
чинський. Бо це не просто торг, 
це радше життєвий коловорот, 
що закрутився-зашаленів роз-
маїттям народного дійства, ви-
тівок, оповідок, побрехеньок, гу-
мору, музики, танців. Відчути йо-
го справжній дух, колорит, звіс-
но ж, на сцені  допомагають герої 
знаменитої повісті Миколи Гого-
ля. Зібрав же їх тут режисер-по-
становник заслужений діяч мис-
тецтв України В’ячеслав Жила.

Такої вистави не могло не бу-
ти в Тернополі. Адже до Гоголя 
режисер уже звертався й добре 
знає, як твори письменника, які 
увібрали в себе український дух, 
вдячно відлунюють у серцях гля-
дачів. 

Нова вистава масштабна не 
лише за значенням, а й за фор-
матом. За жанром це музична 
комедія. Пісні творили тернопіль-
ські автори — композитор за-
служений діяч мистецтв України 
Юрій Кіцила, поетичні рядки на-
лежать заслуженому артистові 
України, виконавцеві ролі Соло-
пія Черевика Олександрові Па-
пуші. 

Хоч український ярмарок, як 
на мене, можна сміливо назива-
ти ще одним жанром драматур-
гії, бо природно об’єднує і дра-
му, й комедію, як, зрештою,  во-
девіль, фарс, мелодраму. Це 
творчий полігон, де може віль-
но ширяти режисерська думка. 
В’ячеслав Жила так і вчинив. І 
кажучи його словами, у виста-
ві звучать не лише нотки укра-
їнської давнини, а й сьогодення. 

До того ж є робота чи не для 
всього великого акторського 

колективу театру. Адже у спек-
таклі чимало персонажів, бага-
то співу, танців. Скажімо, донь-
ка головного героя Гоголівсько-
го «Сорочинського ярмарку» 
Солопія Черевика (його образ 
у виставі, крім заслуженого ар-
тиста України Олександра Па-
пуші, втілив також актор Ігор 
Наконечний) Параска (актриси 
Світлана Вітрак та Юлія Хміль) 
розбагатіла одразу ще на двох 
сестер — Одарку та Анжелу. 
А чим марять молоді дівчата? 

Певна річ, вийти заміж за коха-
ного. Свого щастя вони домо-
жуться, пройшовши традиційно 
певні перепони. 

Хореограф  заслужений пра-
цівник культури України Зіно-
вія Бирда зізналася, що твори-
ти танцювальні композиції для 
«Сорочинського ярмарку» за 
бажанням режисера для неї бу-
ло потрясінням, бо суперечило 
її творчим засадам. Але оговта-
лася-таки, й як підсумок — «ви-
йшла симпатична еклектика». 
А це означає, що поєднала, змі-
шала, примирила латиноамери-
канську сальсу, американський 
рок-н-рол з українським народ-
ним танцем. 

Танго парубки й дівчата теж 
танцюють, нехай і в шароварах 
та запасках. Без гарячого та за-
пального танцю ромів також не 
обійшлося. Циган (артист Євген 
Лацік), безперечно, — мастак 
не лише мати з будь-якого діла 
зиск, а й добре танцювати. Па-
ні Зіновія зауважує, що найваж-
че було поставити цей танець, бо 
не всюди спершу вдавалося про-
рахувати «вісімку». Але номер 
вийшов, як кажуть у Тернополі, 
«першокласний». І перцю йому 
додав саме Євген Лацік.  

І танці, й пісні виконують під 
живу музику оркестру театру під 
орудою заслуженого діяча мис-
тецтв України Мирослава Кріля 
та Василя Драгомирецького. 

Мед на ярмарку, звісно, пили, бублики їли
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