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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 17 серпня 2017 року
USD 2557.2720 EUR 2994.5655 RUB 4.2870 / AU 325476.79 AG 4265.53 PT 243452.29 PD 226830.03

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

КОРЕЙСЬКИЙ СЛІД ЗГАДАЙМО
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Президент Петро Порошенко 
доручив провести перевірку 
для підтвердження непричетності 
України до постачання ракетних 
технологій у КНДР

З вічності письменник 
Олесь Ульяненко  
приходить до нас 
новими фільмами 
і перевиданнями творів
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Прем’єр-міністр про відкриття даних про бенефіціарів 
компаній і приєднання України до Глобального реєстру 
бенефіціарних власників

Кримчани, 
налаштовуйте антени! 

МОВЛЕННЯ. З Чонгара розпочато трансляцію українських 
телеканалів на Крим. Поки що в тестовому режимі. Про це по-
відомив член Національної ради України з питань телебачен-
ня і радіомовлення Сергій Костинський. Так, «на РТС Чонгар, 
що на Херсонщині, в тестовому режимі включено цифрове те-
лебачення. На територію Північного Криму в стандарті DVB-T2 
транслюються UA:КРИМ (НСТУ), 5 канал, Прямий канал (То-
ніс), ICTV, Чорноморська ТРК.

Сергій Костинський, посилаючись на дані компанії «Телемере-
жі України», яка побудувала чонгарську вежу та виступає опера-
тором телекомунікацій, повідомив, що з 1 вересня мультиплекс 
почне працювати в стандартному режимі з потужністю 0,3 кВт. 
А з 1 листопада потужність зросте до 1 кВт, повідомляє УНІАН.

«Прошу земляків, які проживають в Яни Капу (Краснопере-
копську), Джанкої, Красноперекопському й Джанкойському ра-
йонах, спрямовувати свої цифрові антени на Чонгар, ловити 
сигнал і фіксувати українське мовлення на відео», — закликав 
фахівець, додавши, що до роботи готують наступний мульти-
плекс, до якого увійдуть ще п’ять українських телеканалів.

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:

ЦИФРА ДНЯ

70%  
житлового фонду вже 

підготовлено до опалювального сезону 
2017—2018 років

«Відкриті 
дані — це основа побудови 

прозорої та ефективної 
держави, потужне 
джерело розвитку 

комерційних і громадських 
проектів».

Що вабить людей у зону?

Інтелектуальна власність забезпечить прибуток
ТОЧКА ЗОРУ. Вивести українську науку на належний рівень фінансового забезпечення 
допоможе концепція розвитку НАНУ, що ґрунтується на принципах ринкових відносин
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ЕКСКЛЮЗИВ. Про це та інше  «УК» розповів голова профільного 
державного агентства Віталій Петрук

Нині точиться багато роз-
мов про те, що українська 

наука потребує більшої фінан-
сової підтримки, що через не-

стачу коштів неможливо про-
водити фундаментальні роз-
робки, а самі науковці шука-
ють таке застосування своїм 
силам і вмінням, яке дало б їм 
можливість як мінімум прого-
дувати свої родини. Справді, є 
така проблема. Однак це якраз 

той випадок, коли, як кажуть, 
швець без чобіт. Адже нау-
кові установи уже володіють 
непересічним капіталом — 
продуктами інтелектуальної 
власності на основі новітніх 
технологій, які за умови гра-
мотної організації реалізації 

розробок могли б забезпечи-
ти і належну матеріальну ба-
зу для самих наукових інсти-
туцій, і хороші заробітки авто-
рам нових перспектив-
них розробок. Для цьо-
го варто зробити лише 
кілька кроків.

Леонід ПОКРОВСЬКИЙ, 
керівник відділення Академії будівництва України, 

Василь МОСТОВИЙ, 
учений секретар відділення Академії будівництва України, 

для «Урядового кур’єра»



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua8 

документи

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

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бах
мут, Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу 
№ 2/219/3625/2017 за позовом Кондратенко Миколи Дмитро
вича до Кондратенко Артема Миколайовича, Кондратенко Ан
дрія Миколайовича, Кондратенко Марії Миколаївни про визнан
ня особи такою, що втратила право користування житлом.

Відповідачі у справі Кондратенко Артем Миколайович, Кон
дратенко Андрій Миколайович, Кондратенко Марія Миколаївна, 
останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Бахмут, вул. Не
красова, 46/6, викликаються на 23.08.2017 року на 09.45 годину 
до суду, каб. № 309 для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачі повинні по
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде розгля
датися у їх відсутність.

Суддя Хомченко Л.І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бахмут, Донецької 
області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу № 2/219/3832/2017 за позо
вною заявою Прожога Віри Іванівни до Виконавчого комітету Світлодарської 
міської ради, Світлодарської міської ради, міського голови міста Світлодар
ська Брехунець Анатолія Федоровича, Ковальова Ігоря Олексійовича, Товари
ства з обмеженою відповідальністю «Востокспецавтоматика», Квартирноекс
плуатаційного відділу міста Луганськ, Бахмутського відділу поліції ГУНП в До
нецькій області, Військової комендатури м. Світлодарськ, третя особа: Арте
мівська місцева прокуратура Донецької області,  про захист прав власності по
рушеного дискримінаційним шляхом.

Відповідач у справі Ковальов Ігор Олексійович, останнє місце реєстрації не
відоме, викликається на 28.08.2017 року на 10.45 годину до суду, каб. № 309 
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хомченко Л.І.

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області 
знаходиться цивільна справа № 2/243/3604/2017 за позовом Публічного 
акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі фі
лії Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Корнілової Світлани 
Миколаївни про стягнення заборгованості.

Розгляд справи по суті відбудеться 22.08.2017 року о 08.00 год. у при
міщенні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області за адре
сою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2  
(II поверх).

Явка відповідача Корнілової Світлани Миколаївни, 13.05.1963 р.н., 
адреса реєстрації: Донецька область, м. Горлівка, вул. Чкалова, буд. 15, 
є обов’язковою. У разі неявки відповідача справу буде розглянуто без її 
участі!

Відповідачу пропонується подати свої заперечення проти позову та 
докази.

При собі мати документ, що посвідчує особу.
Суддя І.М. Мінаєв

Втрачений паспорт 

СН043978 на ім’я 

Глуцький Олександр 

Васильович, вида

ний Шевченківським  

РУГУ МВС України 

в м. Києві 23 січня 

1996 р.

вважати недійсним.

Артемівський міськрайонний суд Доне
цької області (м. Бахмут, Донецької облас
ті, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу  
№ 2/219/3560/2017 за позовом Літвінової Тетя
ни Анатоліївни до Літвінова В’ячеслава Олексан
дровича про визнання особи такою, що втрати
ла право користування житлом.

Відповідач у справі Літвінов В’ячеслав Олек
сандрович, останнє місце реєстрації: Донецька 
область, м. Бахмут, вул. Гоголя, 6, викликаєть
ся на 23.08.2017 року на 10.30 годину до суду, 
каб. № 309 для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запе
речення щодо позову та докази. У випадку не
прибуття, відповідач повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде роз
глядатися у його відсутність.

Суддя Хомченко Л.І.

Артемівський міськрайонний суд Доне
цької області (м. Бахмут, Донецької облас
ті, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу  
№ 2/219/3626/2017 за позовом Замараєвої Мар
гарити Сергіївни до Замараєва Олександра Єго
ровича про розірвання шлюбу.

Відповідач у справі Замараєв Олександр Єго
рович, останнє місце реєстрації: Донецька об
ласть, м. Бахмут, вул. Садова, 99/109, виклика
ється на 28.08.2017 року на 08.30 годину до су
ду, каб. № 309 для участі у розгляді справи по 
суті.

Відповідачу пропонується надати свої запе
речення щодо позову та докази. У випадку не
прибуття, відповідач повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде роз
глядатися у його відсутність.

Суддя Хомченко Л.І.

Краснолиманським міським судом Доне
цької області (84406, м. Лиман, вул. Неза
лежності, 13) розглядається цивільна спра
ва № 236/1926/17 за позовом Лівобережно
го об’єднаного управління Пенсійного фон
ду України м. Маріуполя Донецької області до 
Грамушняк Ольги Володимирівни про стягнен
ня суми неправомірно отриманої пенсії в розмі
рі 14686.00 гривень.

Відповідач Грамушняк Ольга Володимирів
на викликається до каб. № 12 суду на 28 серп
ня 2017 року на 14 годину 30 хвилин для участі 
у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запе
речення щодо позову та докази. У разі неявки 
відповідача, справа буде розглянута без її участі 
за наявними доказами.

Суддя Саржевська І.В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об
ласті (84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Ми
ру, 5) розглядає цивільну справу № 219/3951/17;  
№ 2/219/2769/2017 за позовною заявою Лепехової 
Катерини Володимирівни до Лепехова Дениса Юрі
йовича, про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі Лепехов Денис Юрійо
вич (останнє відоме суду місце реєстрації за адре
сою: Донецька область, м. Єнакієве, пр. Металур
гів, 39/25) викликається 23 серпня 2017 року на 08 
годину 00 хвилин до Артемівського міськрайонно
го суду Донецької області за адресою: м. Бахмут, 
вул. Миру, 5, каб. 201, для участі в розгляді справи 
по суті. Відповідачу пропонується надати свої запе
речення щодо позову та докази. У випадку непри
буття відповідач повинен повідомити суд про при
чину неявки, інакше справа буде розглянута за йо
го відсутності.

Суддя Брежнев О.А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об
ласті (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає ци
вільну справу за позовною заявою КП «БахмутВо
да» до Штабкіної Анастасії Юріївни, Кривуліної Ва
лентини Володимирівни, Забодаєвої Тетяни Воло
димирівни про стягнення заборгованості. Відпо
відачі по справі викликаються до суду (м. Бахмут, 
Донецька область, вул. Миру, 5, кім. 302), для учас
ті у розгляді справи по суті:

Штабкіна Анастасія Юріївна, 04.02.1996 року на
родження, яка мешкає за адресою: 84500, Доне
цька область, м. Бахмут, провул. Ватутіна, буд. 25, 
кв. 36 на 31 серпня 2017 року на 09.30 годину.

Відповідачам пропонується надати свої запере
чення щодо позову та докази. У випадку неприбут
тя відповідачів, вони повинні повідомити суд про 
причину неявки, інакше справа буде розглянута у 
їх відсутність.

Суддя Фролова Н.М.

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 9 серпня 2017 р. № 556 
Київ

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов 
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що до

дається.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 9 серпня 2017 р. № 556
ПЕРЕЛІК 

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2010 р. № 600 «Про затвердження Порядку цільово

го використання коштів, отриманих від провадження діяльності з видобування та використання газу (мета
ну) вугільних родовищ і вивільнених у зв’язку з наданням пільги з податку на прибуток підприємств» (Офі
ційний вісник України, 2010 р., № 55, ст. 1848).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 299 «Про затвердження Порядку вико
ристання коштів, вивільнених від оподаткування у зв’язку з наданням відповідно до пунктів 15, 17—19 під
розділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України пільг з податку на прибуток під
приємств» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 22, ст. 918).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. № 284 «Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 21 липня 2010 р. № 600» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 22, ст. 903).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2012 р. № 527 «Про внесення змін до постанов Ка
бінету Міністрів України від 21 липня 2010 р. № 600 і від 28 лютого 2011 р. № 299» (Офіційний вісник Укра
їни, 2012 р., № 45, ст. 1760).

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 9 серпня 2017 р. № 564 
Київ

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов 
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 грудня 2017 року.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  
від 9 серпня 2017 р. № 564

ПЕРЕЛІК 
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 1996 р. № 1292 «Про наглядову раду Національного спортивно
го комплексу «Олімпійський».

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 січня 2008 р. № 13 «Про затвердження складу наглядової ради Націо
нального спортивного комплексу «Олімпійський».

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2008 р. № 371 «Про наглядову раду Національного спортивного 
комплексу «Олімпійський» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 31, ст. 981).

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 9 серпня 2017 р. № 586 
Київ

Про визнання такими, що втратили чинність,  
деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що до

дається.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  

від 9 серпня 2017 р. № 586
ПЕРЕЛІК  

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1753 «Про затвердження Порядку 

проходження дипломатичної служби працівниками патронатної служби Міністра закордонних справ» (Офі
ційний вісник України, 2002 р., № 47, ст. 2141).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 205 «Про затвердження Положення про 
кадровий резерв дипломатичної служби» (Офіційний вісник України, 2003 р., № 9, ст. 376).

3. Пункти 71 і 79 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Ка
бінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1106 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 30, ст. 1546).

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 9 серпня 2017 р. № 590 
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 9 серпня 2017 р. № 590

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Типовому положенні про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженому поста
новою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. № 1440 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 44, ст. 1983; 2006 
р., № 31, ст. 2210; 2011 р., № 67, ст. 2577; 2012 р., № 65, ст. 2670):

1) абзац другий пункту 2 після слів «міських рад» доповнити словом «, старости»;
2) у пункті 3 слово «Нацдержслужбою» замінити словом «НАДС».
2. В абзаці четвертому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. № 1441 «Про віднесення 

посад органів місцевого самоврядування до відповідних категорій посад» (Офіційний вісник України, 2001 р., № 44, ст. 
1984; 2013 р., № 67, ст. 2441; 2016 р., № 59, ст. 2027) слово «старост,» виключити.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 9 серпня 2017 р. № 603 
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 9 серпня 2017 р. № 603

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У підпункті 1 пункту 6 критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності у сфері заліз
ничного транспорту та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною служ
бою з безпеки на транспорті, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2008 р. № 365 (Офіцій
ний вісник України, 2008 р., № 31, ст. 976; 2015 р., № 64, ст. 2122; 2016 р., № 16, ст. 636), слово «рік» замінити слова
ми «два роки».

2. В абзаці другому пункту 6 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. № 100 »Про затвер
дження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері міського елек
тричного транспорту (трамвай, тролейбус) і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагля
ду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті» (Офіційний вісник України, 2010 р., № 9, ст. 442; 2014 р.,  
№ 64, ст. 1772; 2016 р., № 16, ст. 636) слово «рік» замінити словами «два роки».

3. Абзаци другий — четвертий пункту 7 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р.  
№ 668 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у 
сфері безпеки на морському та річковому транспорті і визначається періодичність здійснення планових заходів держав
ного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 97, ст. 
2793; 2016 р., № 16, ст. 636) викласти в такій редакції:

«до високого ступеня ризику — не частіше ніж один раз на два роки;
до середнього ступеня ризику — не частіше ніж один раз на три роки;
до незначного ступеня ризику — не частіше ніж один раз на п’ять років.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 9 серпня 2017 р. № 525р 
Київ

Про розподіл коштів, передбачених  
у державному бюджеті за програмою 2801350 «Державна підтримка 

розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників  
та ягідників і нагляд за ними» на 2017 рік

1. Відповідно до статті 23 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» здійснити роз
поділ коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 2801350 «Державна підтримка розвитку 
хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними» на 2017 рік, передба
чивши кошти у сумі 75 000 тис. гривень для погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареє
строваної в органах Казначейства.

2. Міністерству аграрної політики та продовольства забезпечити погодження розподілу коштів, передба
ченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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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 відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «ДельТА БАнк»:

організатор торгів 
ТБ «ПеРСПекТИВА-кОММОДІТІ»

Номер лота: Q81226b15863-Q81226b15866
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/елек-
тронного аукціону: http://www.prozorro.sale/
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону:

05.09.2017 

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціо-
ну) /електронного аукціону по кожному лота вказується 
на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-
delta/17699-05092017-1

ТОВ «ЮкРеЙн ПРОПеРТІ гРУП»

Номер лота: Q81326b15867-Q81326b15873
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /елек-
тронного аукціону: http://www.prozorro.sale/
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 05.09.2017 
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціо-

ну) /електронного аукціону по кожному лота вказується 
на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-
delta/17806-05092017-8200

ТОВ «нАЦІОнАльнА елекТРОннА БІРЖА»

Номер лота: Q81426b15874-Q81426b15881
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /елек-
тронного аукціону: http://www.prozorro.sale/
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукці-
ону: 05.09.2017 
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціо-

ну) /електронного аукціону по кожному лота вказується 
на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-
delta/17700-05092017-2

ЦенТРАльнА УнІВеРСАльнА ТОВАРнА БІРЖА

Номер лота: Q81526b15882-Q81526b15888
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /елек-
тронного аукціону: http://www.prozorro.sale/
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 05.09.2017 
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціо-

ну) /електронного аукціону по кожному лота вказується 
на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-
delta/17701-05092017-3

ПП «екСПеРТне АгенТСТВО»

Номер лота: Q81626b15889-Q81626b15897
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /елек-
тронного аукціону: http://www.prozorro.sale/
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 05.09.2017 
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціо-

ну) /електронного аукціону по кожному лота вказується 
на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/17876
ТОВ «МТ-ТеХ ВІДОл»

Номер лота: Q81726b15898-Q81726b15903
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /елек-
тронного аукціону: http://www.prozorro.sale/
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 05.09.2017 
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціо-

ну) /електронного аукціону по кожному лота вказується 
на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/17882
ТБ «СТАТУС екСПеРТ»

Номер лота: Q81826b15904-Q81826b15907
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /елек-
тронного аукціону: http://www.prozorro.sale/
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 05.09.2017 
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціо-

ну) /електронного аукціону по кожному лота вказується 
на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/17747
ТБ «ПеРшА УнІВеРСАльнА БІРЖА «УкРАїнА»

Номер лота: Q81926b15908-Q81926b15910
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /елек-
тронного аукціону: http://www.prozorro.sale/
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 05.09.2017 
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціо-

ну) /електронного аукціону по кожному лота вказується 
на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-
delta/17737-05092017-8195

ТБ «ІннекС»

Номер лота: Q82026b15911-Q82026b15914
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /елек-
тронного аукціону: http://www.prozorro.sale/
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 05.09.2017 
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціо-

ну) /електронного аукціону по кожному лота вказується 
на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-
delta/17696-05092017

ТБ «кМФБ»

Номер лота: Q82126b15915-Q82126b15918
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /елек-
тронного аукціону: http://www.prozorro.sale/
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукці-
ону: 05.09.2017 
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціо-

ну) /електронного аукціону по кожному лота вказується 
на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-
delta/17735-8089

ТОВ «ОСБП»

Номер лота: Q82226b15919-Q82226b15922
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /елек-
тронного аукціону: http://www.prozorro.sale/
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 05.09.2017 
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціо-

ну) /електронного аукціону по кожному лота вказується 
на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/17736
ТБ «УкРАїнСькА АгРОПРОМИСлОВА»

Номер лота: Q82326b15923-Q82326b15926
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /елек-
тронного аукціону: http://www.prozorro.sale/
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 05.09.2017 
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціо-

ну) /електронного аукціону по кожному лота вказується 
на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-
delta/17647-05092017-8111

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

організатори торгів 
ТОВ «МеРеЖА ПУБлІЧнИХ АУкЦІОнІВ»

Номер лота: Q82426b15927-Q82426b15930
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /елек-
тронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 05.09.2017 
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/17671-05092017-8114

ТОВ «елекТРОннІ ТОРгИ УкРАїнИ»
Номер лота: Q82526b15931-Q82526b15935
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /елек-
тронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 05.09.2017 
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/17748-8172
ТОВ «ЗАкУПІВлІ ЮА»

Номер лота: Q82626b15936-Q82626b15944
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /елек-
тронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 05.09.2017 
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/17749-8174

Подільський районний суд м.Києва (адреса суду: 04071, 
м. Київ, вул. Хорива, 21) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судо-
ве засідання, яке відбудеться 30.10.2017 о 12:00 до Тіторен-
ко Олександр Леонідович (останнє відоме місце реєстрації: 
01001, м. Київ, вул. Нижньоюрківська, буд. 4, кв. 52, кімн. 5) 
справа № 758/8463/16-ц, суддя Богінкевич С. 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.

Бориспільський міськрайонний суд Київської обл. (адре-
са суду: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський 
шлях, 72) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приват-
банк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться 18.09.2017 о 09:00 до Качайло Олексій Микола-
йович (останнє відоме місце реєстрації: 08300, Київська обл., 
м. Бориспіль, вул. Комарова, буд. 23) справа № 359/2521/17, 
суддя Борець Є. О.

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

Ірпінський міський суд Київської обл. (адреса суду: 08200, 
Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7) викликає відпо-
відача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення забор-
гованості, у судове засідання, яке відбудеться 02.10.2017 
о 09:30 до Петрухіна Людмила Миколаївна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 01001, Київська обл., м. Ірпінь, смт 
Коцюбинське, вул. Пономарева, буд. 2-в, кв. 60) справа  
№ 367/8244/16-ц, суддя Іванова 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.

Яготинський районний суд Київської обл. (адреса су-
ду: 07700, Київська обл., м. Яготин, вул. Незалежності, 
67) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться   22.08.2017 о 09:30 до Продан Наталія Сергіїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 07753, Київська обл.,  
Яготинський р-н, сел. Фарбоване, вул. Гагаріна, буд.  64) 
справа № 382/1162/17, суддя литвин л. І.

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

Добровеличківський районний суд Кіровоградської обл. 
(адреса суду: 27000, Кіровоградська обл., смт Добровелич-
ківка, вул. Леніна, 119) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться 04.09.2017 о 08:30 до Бунецкул Іван 
Вікторович (останнє відоме місце реєстрації: 27001, Кірово-
градська обл., смт Добровеличківка, вул. Промислова, буд. 
7) справа № 387/656/17, суддя Цоток В. 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.

Петрівський районний суд Кіровоградської обл. (адре-
са суду: 28300, Кіровоградська обл., смт Петрово, вул. Іллі-
ча, 34) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться   23.10.2017 о 10:00 до Теплова Наталія Олександрів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 28306, Кіровоградська 
обл., Петрівський р-н, с. Богданівка, вул. Чапаєва, буд. 27) 
справа № 400/386/17, суддя шаєнко Ю. В.

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

Устинівський районний суд Кіровоградської обл. (адре-
са суду: 28600, Кіровоградська обл., смт Устинівка, вул. Ле-
ніна, 42) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приват-
банк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться      22.08.2017 о 13:00 до Буліч Іван Георгійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 28600, Кіровоградська 
обл., Устинівський р-н, с. Садки) справа № 403/235/17, суд-
дя Атаманова С. Ю.

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.

Суворовський районний суд м.Одеси (адреса суду: 65003, 
Одеська обл., м. Одеса, вул.Чорноморського козацтва, 68) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться  25.10.2017 о 12:00 до Царенко Андрій Володимиро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 65003, Одеська обл., 
м. Одеса, вул. Атамана Головатого, буд. 62, кв. 22) справа  
№ 523/8571/17, суддя Аліна С. 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.

Близнюківський районний суд Харківської обл. (адреса 
суду: 64800, Харківська обл., м. Близнюки, вул. Радянська, 
46) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться   22.08.2017 о 13:10 до Богачова Любов Борисів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 64809, Харківська обл., 
Близнюківський р-н, с. Садове, вул. Леніна, буд. 69) справа 
№ 612/336/17, суддя лобановська С. 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.

Новоград-Волинський  міськрайонний суд Житомирської 
обл. (адреса суду: 11700, Житомирська обл., м. Новоград-
Волинський, вул. І. Франка, 31) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованос-
ті, у судове засідання, яке відбудеться  20.09.2017 о 15:10 
до Осінська Тетяна Петрівна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 11703, Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. 
Рокосовського, буд. 27, кв. 3) справа № 285/1267/17, суд-
дя Сташків Т. Б.

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.

Бердянський міськрайонний суд Запорізької обл. (адре-
са суду: 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Кому-
нарів, 64) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ При-
ватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться  29.09.2017 о 08:00 до Бех Олексій Іва-
нович (останнє відоме місце реєстрації: 71140, Запорізька 
обл., Бердянський р-н, сел. Андріївка, вул. Жовтнева, буд. 
62) справа № 310/2723/17, суддя Черткова н. І.

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

Іллінецький районний суд Вінницької обл. (адреса суду: 
22700, Вінницька обл.,  м.Іллінці, вул.Карла Маркса, 28) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся  30.10.2017 о 10:00 до Карташов Василь В’ячеславович 
(останнє відоме місце реєстрації: 22723, Вінницька обл., Іл-
лінецький р-н, с. Лиса Гора, вул. Радянська, буд. 28) справа  
№ 131/716/17, суддя Олексієнко О. Ю.

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

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Київ, Воз-
несенський узвіз, 10-Б, каб. 38) викликає Рижкова Вла-
дислава Геннадійовича на 11 год. 30 хв. 07 грудня 2017 
року як відповідача у цивільній справі № 760/19695/16-ц 
(2-2279/17) за позовом Публічного акціонерного товари-
ства «Укрсоцбанк» до Рижкова Владислава Геннадійови-
ча, Бєлохвостикової Оксани Олексіївни про стягнення за-
боргованості.

У разі неявки справу буде розглянуто за відсутності 
відповідача.

Суддя В.В. Українець

В провадженні Фрунзенського районного суду м. Хар-
кова знаходиться цивільна справа за позовом Харківсько-
го національного медичного університету до До Тхі Нам 
про стягнення заборгованості.

Фрунзенський районний суд м. Харкова, відповідно до 
ст. 74 ЦПК України, викликає До Тхі Нам останнє відоме 
місце мешкання: вул. Амосова (Корчагінців) б. 18, м. Хар-
ків, 61171 до Фрунзенського районного суду м. Харкова за 
адресою: м. Харків, б-р Б. Хмельницького 32/38, каб. 3, в 
судове засідання на 22.08.2017 року о 14 год. 00 хв.

У випадку неявки до суду без поважних причин та не-
повідомлення суду про причини неявки справу може бути 
розглянуто без позивача заочному порядку.

Суддя І.В. Ульяніч

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Київ, Воз-
несенський узвіз, 10-Б, каб. 38) викликає Бєлохвости-
кову Оксану Олексіївну на 11 год. 30 хв. 07 грудня 2017 
року як відповідача у цивільній справі № 760/19695/16-ц  
(2-2279/17) за позовом Публічного акціонерного товари-
ства «Укрсоцбанк» до Рижкова Владислава Геннадійови-
ча, Бєлохвостикової Оксани Олексіївни про стягнення за-
боргованості.

У разі неявки справу буде розглянуто за відсутності 
відповідача.

Суддя В.В. Українець

Бородянський районний суд Київської області по ци-
вільній справі за позовом Приватного акціонерного то-
вариства «Київобленерго» до Калініна Олександра Лео-
нідовича про стягнення вартості електричної енергії, ви-
кликає до суду (адреса: Київська область, смт Бородян-
ка, вул. Центральна, 315) Калініна Олександра Леонідо-
вича, який проживав за останньою відомою адресою: 
вул. Шевченка, 12, с. Нова Буда, Бородянського району, 
Київської області, як відповідача на 27 вересня 2017 року 
на 10 годину 20 хвилин.

У разі неявки справа буде розглянута за вашої відсут-
ності.

Суддя Д.Є. Унятицький

Оголошення про проведення спеціалізованого аукціону з продажу скрапленого газу для потреб населення  
№34(207)-2 на базі ПрАТ «УМВБ»

29.08.2017 р. об 11-00 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ  «Українська міжбанківська валютна біржа»  
відбудеться спеціалізований аукціон з продажу скрапленого газу для потреб населення №34(207)-2,  

який підлягає реалізації згідно постанови КМУ №570 від 16.10.14 р.  

Обсяги скрапленого газу та характеристики позицій запропоновані до продажу:

Поз. Продавець Видобуток 

Обсяг, що міс-
титься  

в одному  
лоті, тонн

К-сть  
лотів, оди-

ниць

Стартова  
ціна за 1 

тонну, грн.  
(без ПДВ)

Стартова 
ціна за 1 

тонну, грн.    
(з ПДВ)

Cтартова 
вартість  

одного лота, 
грн. (з ПДВ)

Загаль-
ний обсяг, 

тонн

Загальна 
вартість, грн.

(з ПДВ)
Умови транспортування

1 ПАТ «Укр-
нафта»

Качанів-
ський ГПЗ

20,000 55 6 276,34 7 531,61 150 632,20 1 100,000 8 284 771,00 автотранспортом:EXW  -  
Качанівське в-во Качанів-
ського ГПЗ (Інкотермс - 
2010). Обсяги виробни-

цтва вересня 2017р. Тер-
мін відвантаження вере-

сень 2017р.
2 ПАТ «Укр-

нафта»
Качанів-

ський ГПЗ
20,000 40 6 276,34 7 531,61 150 632,20 800,000 6 025 288,00 автотранспортом:EXW  -  

Глинсько-Розб. в-во. Ка-
чанівського ГПЗ (Інко-

термс - 2010).  Обсяги ви-
робництва вересня 2017р. 
Термін відвантаження ве-

ресень 2017р.
3 ПАТ «Укр-

нафта»
Долинський 

ГПЗ
20,000 4 6 276,34 7 531,61 150 632,20 80,000 602 528,80 автотранспортом:EXW  - 

Долинський  ГПЗ (Інко-
термс - 2010). Обсяги ви-
робництва вересня 2017р. 
Термін відвантаження ве-

ресень 2017р.

Загальний обсяг, тонн:         1 980,000
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 14 912 587,80

ПАТ «Укрнафта» 1) Продавець проводить відвантаження  оплачених обсягів скрапленого газу у автомобільний транспорт покупця.
Порядок подання заявок на участь в аукціоні та перелік документів, що додаються до них, розмір гарантійного внеску та порядок його сплати визна-
чено в Регламенті організації та проведення спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення на ПрАТ «Українська між-

банківська валютна біржа», ознайомитись з яким можна на офіційному веб-сайті біржі: www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання заявок: до 18:00 
28.08.2017р. за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1. Довідки за телефоном: (044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00.

Товарна біржа «Українська енергетична біржа» проводить додатковий біржовий аукціон № 72СГ-УЕБ  
з продажу скрапленого газу для внутрішнього ринку

Аукціон відбудеться 22 серпня 2017 року о 10:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55
АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ (ДСТУ 4047-2001, ДСТУ 27578-87) загальним обсягом 5 200,000 т, 
ресурс серпня-вересня  2017 р. Виробництво Тимофіївської УПВВ філії ГПУ «Полтавагазвидобування»: Позиція № 1: 17 ло-
тів, обсяг 1 лота – 40 т, заг. обсяг – 680 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  15 566,46 грн., в 
т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений для автомобільного транспорту марки ПБА (відповідає вимогам ДСТУ 27578-87) 
виробництва філії Управління з переробки газу та газового конденсату (ТЦСК Базилівщина): Позиція № 2: 21 лот, обсяг 
1 лота – 40 т, заг. обсяг – 840 т, транспортування залізницею/автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  15561,91 грн. в 
т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання марки ПБА(відповідає вимогам 
ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управління з переробки газу та газового конденсату (Яблунівське ВПГ): Позиція № 3: 
91 лот, обсяг 1 лота – 40 т, заг. обсяг – 3640 т, транспортування залізницею/автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –   
15 626,78 грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання марки СПБТ 
(відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва Юліївського ЦВНГК ГПУ «Шебелинкагазвидобування»: Позиція № 4: 1 
лот, обсяг 1 лота – 40 т, заг. обсяг – 40 т, транспортування автотранспортом/залізницею. Стартова ціна за 1 тонну –  15578,89 
грн. в т.ч. ПДВ. Термін відвантаження – 23.08.2017р.- 14.09.2017р. За результатами аукціону переможці і продавець уклада-
ють двосторонні договори купівлі-продажу. Постачання  скрапленого газу  здійснюється у серпні-вересні 2017 року на умо-
вах EXW франко-завод. Покупець самостійно забезпечує та оплачує послуги по наливу та  транспортуванню скрапленого га-
зу. Покупці для участі в аукціоні сплачують гарантійний внесок в розмірі 5 % вартості заявленого обсягу закупівлі на один з 
рахунків біржі, подають на біржу: 1) заявку на участь в аукціоні; 2) завірену банком копію платіжного доручення, що підтвер-
джує сплату гарантійного внеску; 3) документ, що посвідчує уповноважену особу покупця та його повноваження. Прийом 
документів проводиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44 А, оф. 8 та закінчується 21.08.2017 року о 18.00 год. Рахун-
ки біржі: 1) № 26006500211904 в ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819; 2) № 26001010105760 в 
ПАТ «Вернум Банк», МФО 380689, код ЄДРПОУ 37027819. Для участі в аукціоні покупці повинні укласти з біржею договори 
про надання послуг та надати відповідні документи, згідно Регламенту організації та проведення біржових аукціонів з прода-
жу скрапленого газу на внутрішнього ринку. Додаткову інформацію можна отримати за місцезнаходженням ТБ «Українська 
енергетична біржа»: м. Київ, вул. Хрещатик, 44А, оф. 8, тел. +38 (044) 234-79-90, 591-11-77, е-mail: auction@ueex.com.ua, та 
на сайті www.ueex.com.ua. Режим роботи біржі: з 09.00 до 18.00 год., крім святкових та вихідних днів.

Державна служба геології та надр України 
оголошує
Перелік

ділянок надр місцевого значення, які пропонуються для надання спеціальних дозволів 
на користування надрами, відповідно до абзацу третього пункту 8 Порядку надання спеці-
альних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 30.05.2011 № 615

№ 
п/п

Об’єкт надрокористування Початкова ціна
продажу дозволу,

тис. грн.Назва об’єкта користування Вид корисної  
копалини

Вид корис-
тування над-

рами
Місце розташування

1 2 3 4 5 6
1 Стугнівське родовище видобування пісок Київська обл., Обухів-

ський р-н
187,2

2 ділянка Могрицька-2 геологічне  
вивчення

пісок Сумська обл.
Сумський р-н

9,45

3 Малолюбашанське Північ-
на ділянка

видобування пісок Рівненська обл., Косто-
пільський р-н

112,2

4 Скородинецьке родовище видобування суглинок Тернопільська обл., 
Чортківський р-н

66,5

5 ділянка Журавська-3 геологічне  
вивчення

пісок Вінницька обл., Липо-
вецький р-н

6,85

6 Туропинське родовище,
ділянки 1,2,3,4,5,6

геологічне  
вивчення

пісок Волинська обл., Турій-
ський р-н

24,03

7 Ділянка надр, що знахо-
диться на відстані 0,8 км 
на північний схід від с. Кос-
тянтинівка

геологічне  
вивчення

суглинки Запорізька обл., Мелі-
топольський р-н

9,25

8 ділянка надр біля
м. Запоріжжя

геологічне  
вивчення

вапняк Херсонська обл., Ве-
ликоолександрів-
ський р-н

85,68

Заява разом із зазначеними у додатку 1 документами щодо отримання спеціальних дозволів на ко-
ристування надрами зазначених ділянок надр приймається від претендентів Державною службою гео-
логії та надр України за адресою: 03680, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16, кім. 325.

 Останній день подання заявок «18» вересня 2017 року до 16 години.
 З усіх питань звертатися: 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16, кім. 416.
 Державна служба геології та надр України.
 Контактні особи:
 1. Земська Світлана Анатоліївна – тел. (044) 456-50-61 (к. 416).
 2. Шевченко Оксана Григорівна – тел. (044) 456-50-61 (к. 416).

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ «ТЕХНО»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 30398674, Місцезнаходження: 
08150, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, ВУЛИ-
ЦЯ ВОКЗАЛЬНА, будинок 45

Повідомлення
про проведення позачергових загальних зборів учасників товариства

Повідомляємо Ільїна Олександра Олексійовича, місце проживання за адресою: 
Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Гоголя, 58, кв. 93, 
учасника ТОВ «Компанія «ТЕХНО» та інших зацікавлених осіб, що 15 вересня 2017 
року о 12 годині 15 хвилин відбудуться позачергові загальні збори учасників това-
риства з обмеженою відповідальністю «Компанія «ТЕХНО» (надалі – Товариство). 
Місце проведення: місто Боярка, ВУЛИЦЯ ВОКЗАЛЬНА, будинок 45.

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

1. Про обрання голови та секретаря зборів.
2. Про зміну керівника Товариства.
3. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затверджен-

ня його в новій редакції.
4. Про виключення учасника Товариства  Ільїна Олександра Олексійовича, який 

володіє 40% статутного капіталу та систематично не виконує свої обов’язки, та  пе-
решкоджає роботі Товариства, та всі питання пов’язанні з виключенням учасника;

5. Про вирішення питання матеріальних цінностей згідно акта про інвентариза-
цію.

6. Про вирішення питання, щодо заборгованості, яка виникла перед ПАТ «Ело-
пак-Фастів» ТОВ «Сіріус Екстружен», перед ТОВ «ЕЛ-ІТЕКС». Розгляд пропозицій 
для сприяння  та пошуку фінансової допомоги для врегулювання заборгованос-
ті та її погашення.

7. Вирішення питання, стосовно приведення фасаду приміщення, яке виходить 
на вулицю Вокзальна, 45  у м. Боярка Київської області, згідно вимог повідомлен-
ня Боярської міської ради, про ремонт фасаду, визначення виконавця робіт,  узго-
дження кошторису та порядок розрахунку.

8. Про розгляд аудиторської перевірки Товариства.
9. Розгляд негайних питань з діяльності Товариства.
10. Про виконання прийнятих рішень.
Не пізніш як за  7  днів  до   загальних  зборів учасники товариства мають  мож-

ливість  ознайомитися  з  документами, внесеними  до  порядку  денного  зборів.
З матеріалами, пов’язаним з порядком денним зборів, можна ознайомитись за 

адресою: 08150, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, ВУЛИ-
ЦЯ ВОКЗАЛЬНА, будинок 45. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення з до-
кументами — Журавленко Юлія Володимирівна. Для участі у зборах необхідно ма-
ти при собі документ, що посвідчує особу, для представників – доручення, оформ-
лене згідно чинного законодавства та документ, що посвідчує особу.

Додаткову інформацію можна отримати за адресою: 08150, Київська обл., Ки-
єво-Святошинський район, місто Боярка, ВУЛИЦЯ ВОКЗАЛЬНА, будинок 45. Тел. 
+38 (067) 238-85-35.

Першотравенський міський суд Дніпропе-
тровської обл. (адреса суду: 52037, Дніпропе-
тровська обл., м. Першотравенськ, вул. Лені-
на, 16) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
Приватбанк, про стягнення заборгованості, у су-
дове засідання, яке відбудеться:

23.08.2017 о 13:30 до Кравчук Світлана Во-
лодимирівна (останнє відоме місце реєстрації: 
52801, Дніпропетровська обл., м. Першотра-
венськ, вул. Горького, буд. 16, кв. 30) справа  
№ 186/671/17, суддя Демиденко С. М.

23.08.2017 о 14:30 до Самарін Володимир 
В’ячеславович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 52803, Дніпропетровська обл., м. Першотра-
венськ, вул. Чайковського, буд. 7, кв. 3) справа 
№ 186/641/17, суддя Демиденко С. М.

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

Кам’янець-Подільський міськрайонний суд 
Хмельницької обл. (адреса суду: 32300, Хмель-
ницька обл., м. Кам’янець-Подільський Хмель-
ницької обл., вул. Шевченка, 29) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться 25.09.2017 о 13:00 до Столярчук 
Анатолій Михайлович (останнє відоме місце реє-
страції: 32301, Хмельницька обл., м. Кам’янець-
Подільський, вул. Шевченка, буд. 21, кв. 7) спра-
ва № 676/2040/17, суддя Семенюк В. В.

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

Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслі-
дуванням у кримінальному провадженні № 42017000000000721 за підозрою Саргінова О.Ю. у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

В межах вказаного кримінального провадження стосовно вказаної особи зібрано достатньо доказів для 
зміни раніше повідомленої підозри, у зв’язку із викладеним на виконання положень ст. 297–5 КПК України 
пропоную підозрюваному Саргінову Олегу Юрійовичу, 19.12.1977 року народження, прибути разом зі своїм 
захисником до прокурора відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Джегеріс Д.В. (м. Київ, вул. Ді-
лова, 24, перший поверх) у період з 21.08.2017 по 22.08.2017 (з 09:00 по 18:00) для проведення вказаної 
процесуальної дії.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслідування дока-
зи достатніми для складання обвинувального акта, прокурор або слідчий за його дорученням зобов’язаний 
повідомити підозрюваному, його захиснику про завершення досудового розслідування та надання доступу 
до матеріалів досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного повідомляємо, що у вказаному кримінальному провадженні зібрано усі не-
обхідні докази для складання обвинувального акта.

У зв’язку з цим інформуємо, що Саргінов Ю.О. може ознайомитись з матеріалами кримінального про-
вадження з можливістю здійснення копіювання та інше відповідно до вимог ч.ч. 2, 3 ст. 290 КПК України.

Ураховуючи строки досудового розслідування та положення ст. 28 КПК України, обсяг матеріалів кримі-
нального провадження, пропонуємо підозрюваному Саргінову Олегу Юрійовичу, 19.12.1977 року народжен-
ня, прибути разом із своїм захисником до прокурора відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Дже-
геріс Д.В. (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) у період з 21.08.2017 по 22.08.2017 включно (з 09:00 по 
18:00) для проведення процесуальних дій, у тому числі ознайомлення з матеріалами кримінальних прова-
джень в порядку ст. 290 КПК України.

Разом з цим, пропоную вам в цей же строк відповідно до ч. 6 ст. 290 КПК України надати прокурору у кри-
мінальному провадженні доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які ре-
чові докази, документи або копії з них, які ви маєте намір використовувати як докази в суді.  

Відповідно до ч. 9 ст. 290 КПК України сторони кримінального провадження зобов’язані письмово під-
твердити протилежній стороні — прокурору факт надання їм доступу до матеріалів із зазначенням найме-
нування таких матеріалів.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської 
області (суддя Гаврилов В.А.) викликає в судове засідання як 
відповідача Територіальну громаду в особі Донецької міської 
ради у справі за позовом Кшуманєвої Галини Іванівни про 
визнання права власності в порядку спадкування.

Останнє місце проживання відповідача: вул. Транспортна, 
2, м. Краматорськ.

Судове засідання призначене на 21 серпня 2017 р. о 15.00 
год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 
203.

У разі неявки відповідача у судове засідання справа, згід-
но з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за його 
відсутністю.

Суддя В.А. Гаврилов

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (суддя Зінченко А.С.) викликає в судове за-
сідання як відповідача Князєва Ігоря Павловича у спра-
ві за позовом Левітіна Павла Євгеновича про стягнення 
коштів за договором позики. Останнє місце проживання 
відповідача: вул. Правди, 59, м. Донецьк, Дніпропетров-
ська область. Судове засідання призначене на 23 серпня 
2017 р. о 10.00 год. (резервна дата 04 вересня 2017 року 
о 10.00 годині) за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпров-
ська, 135, каб. 309.

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

Суддя А.С. Зінченко

Бердянським міськрайонним судом Запорізької 
області (суддя Прінь І.П., за адресою: м. Бердянськ, 
вул. Консульська, 64, каб. № 302) 23 серпня 2017 ро-
ку о 10 годині 30 хвилин буде розглядатися цивільна 
справа за позовом Публічного акціонерного товари-
ства «Державний Ощадний банк України» в особі фі-
лії Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до 
Шабусова Івана Олександровича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

В судове засідання викликається як відповідач 
Шабусов І.О. У разі неявки відповідача справа буде 
розглянута за наявними у справі матеріалами.

Суддя І.П. Прінь

Комсомольський міський суд Полтавської області викли-
кає Бурдяєву (Шевченко) Світлану Михайлівну (останнє ві-
доме місце проживання: м. Горішні Плавні, Полтавська об-
ласть, вулиця Строни, 23, квартира 329), як відповідачку в 
судове засідання у цивільній справі за позовом Макіївського 
професійного училища соціальної реабілітації ім. А.С. Мака-
ренка, в інтересах неповнолітнього Бурдяєва Дмитра Андрі-
йовича, до Бурдяєвої Світлани Михайлівни про стягнення ко-
штів на утримання неповнолітньої дитини. Судове засідан-
ня відбудеться 31 серпня 2017 року о 09 год. 00 хв. у примі-
щенні суду за адресою: Полтавська область, м. Горішні Плав-
ні, вул. Гірників, 17. У разі неявки, справу буде розглянуто за 
вашої відсутності.

Суддя О.В. Солоха
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Печерський районний суд м. Києва повідомляє, що судове засі-
дання у справі за позовом Бугаєвської Інни Валеріївни до Комісарова 
В’ячеслава Юрійовича, Регіонального сервісного центру МВС в м. Ки-
єві, треті особи: Територіальний сервісний центр 4645 Регіонального 
сервісного центру МВС у Львівській області, товариства з обмеженою 
відповідальністю «Салон Тис» про визнання недійсним договору ку-
півлі-продажу автомобіля, яке призначено на 11 год. 00 хв. 27 жов-
тня 2017 року за адресою: м. Київ, 01010, пров. Хрестовий (головую-
чий суддя Писанець В.А.).

В разі неявки в судове засідання відповідачів Комісарова 
В’ячеслава Юрійовича, Регіонального сервісного центру МВС в м. Ки-
єві, та третіх осіб Територіального сервісного центру 4645 Регіональ-
ного сервісного центру МВС у Львівській області, товариства з обме-
женою відповідальністю «Салон Тис» справа буде розглянута за їх 
відсутності, відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Суддя В.А. Писанець

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

Номер лота: Q4028364149b3035
Короткий опис активів в лоті Офісна будівля
Електронна адреса для до-
ступу до відкритих торгів 
(електронного аукціону)

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих 
торгів (електронного аук-
ціону)

18.09.2017 р.

Час проведення відкритих 
торгів (електронного аук-
ціону)

Точний час початку проведення від-
критих торгів (електронного аукціо-
ну) по кожному лоту вказується на 
веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація що-
до лота

http://www.fg.gov.ua/not-
paying/liquidation/22-
kambio/17504-180920107-7921

Охтирський міськрайонний суд Сумської 
області повідомляє, що судове засідання 
по цивільній справі за позовом Логвін Сер-
гія Павловича до Логвін Наталії Василівни 
про розірвання шлюбу  відбудеться о 13.30 
год. 26 вересня 2017 року в приміщенні су-
ду за адресою: м. Охтирка Сумської облас-
ті, вул. Незалежності, 7. В судове засідання 
викликається як відповідачка Логвін Ната-

лія Василівна.

Суддя Ільченко В.М.

Жовтневий районний суд м. Запоріж-
жя викликає у судове засідання Гоню Іва-
на Олександровича за позовом Соломенко 
Олександри Андріївни до Гоні Івана Олек-
сандровича про розірвання шлюбу, що від-
будеться 21.08.2017 р. о 10 год. 50 хв. в при-
міщенні Жовтневого районного суду м. За-
поріжжя за адресою: 69063, Запорізька 
обл., м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 6, 
суддя Світлицька В.М., каб. № 25.

Суддя В.М. Світлицька

Житомирський районний суд Житомирської області викликає Чо-
бенко Олену Валеріївну у судове засідання, що відбудеться о 14 годині 
00 хвилин 12 вересня 2017 року за адресою: м. Житомир, вул. Покров-
ська, 90, каб. 16, як відповідача у цивільній справі № 278/1223/17 за по-
зовом Чобенка М.В. про визначення способів участі у вихованні дитини.

В призначений для слухання справи день і час ви маєте право 
з’явитись для прийняття участі у судовому засіданні. Готуватись до слу-
хання справи (знайомитись з матеріалами справи, знімати копії, заявля-
ти клопотання про забезпечення доказів (виклик свідків, витребування 
письмових доказів)) тощо, у випадку прийняття у ній участі, прошу за-
вчасно – до дати визначеної для слухання справи.

Крім того, повідомляю, що в судове засідання ви повинні надати всі 
оригінали документів, якими обґрунтовуєте свої заперечення проти ви-
мог, або копії цих документів, завірених у встановленому законом поряд-
ку у випадку невизнан ня заявленого позову.

У разі вашого неприбуття в судове засідання, суд розгляне дану спра-
ву у вашій відсутності за наявними в матеріалах справи доказами.

Для входу в приміщення суду ви повинні мати при собі паспорт або 
інший документ, що посвідчує особу.

Суддя Є.О. Грубіян

Крупнова Тетяна Юріївна, зареєстрована за адресою: 
м. Київ, вул. Харківське шосе 56, кв. 444 викликається 
як відповідачка Дарницьким районним судом м. Києва 
в судове засідання, яке відбудеться 11 вересня 2017 ро-
ку о 15 год. 30 хв. у цивільній справі за позовом Жалін-
ського Анатолія Леонідовича до Крупнової Тетяни Юрі-
ївни про усунення перешкод в користуванні жилим при-
міщенням.

Судове засідання відбудеться під головуванням судді 
Леонтюк Л.К. в приміщенні Дарницького районного суду 
м. Києва за адресою: 02099, м. Київ, вул. Севастополь-
ська, 14, каб. 4, зал. 5.

У разі неявки відповідача в судове засідання справа 
буде розглянута у її відсутності з урахуванням наявних 
у справі доказів відповідно до чинного законодавства.

Суддя Л.К. Леонтюк

Ковпаківський районний суд м. Суми 

викликає в судове засідання Кнопова Ген-

надія Анатолійовича (останнє відоме міс-

це проживання: Київська область, місто 

Біла Церква, вул. Глиняна, 15), як відпові-

дача по цивільній справі за позовом Сріб-

няк Наталії Миколаївни до Кнопова Генна-

дія Анатолійовича про розірвання шлюбу.

Засідання суду відбудеться 07.09.2017 

р. о 09 год. 10 хв. за  адресою: м. Суми, 

вул. Першотравнева, 12, каб. 12, пов. 2.

Суддя В.Г. Костенко

Тульчинський районний суд Вінницької області ви-
кликає Забуранного Ігоря Миколайовича, останнє ві-
доме місце проживання: вул. Суворова, буд. 3, с. Ки-
нашів, Тульчинський район, Вінницька область, як 
відповідача у судове засідання 04 вересня 2017 ро-
ку о 10.00 год. за адресою: вул. Перемоги, 16,  
м. Тульчин для участі у розгляді цивільної справи за 
позовом Завацького Броніслава Романовича до Забу-
ранного Ігоря Миколайовича про відшкодування ма-
теріальної шкоди завданої внаслідок дорожньо-тран-
спортної пригоди.

У разі неявки відповідача в судове засідання це 
оголошення вважається належним повідомленням і 
справу буде розглянуто за наявними у справі матері-
алами.

Суддя Штифурко Л.А.

Оголошення про проведення конкурсу з визначення  
покупця частки статутного фонду ДП «Основаторгбуд»,  

що належить ТОВ «ІБК «Основабуд»
ТОВ «ІБК «Основабуд» продає належну йому частку статут-

ного фонду ДП «Основаторгбуд», що засвідчує майнові права та 
обов’язки як власника цього підприємства, в розмірі 100 %, що 
складає 100,00 грн.

Інформація про частку статутного фонду  
ДП «ОСНОВАТОРГБУД»:

найменування підприємства: Дочірнє підприємство «Осно-
ваторгбуд», код: 34483794, адреса: 03115, м. Київ, площа Свя-
тошинська, буд. 1, кімн. 272, розмір частки: 100 %, що складає 
100,00 грн, єдиний власник частки: ТОВ «ІБК «Основабуд».

Інформація про продавця - ТОВ «ІБК «Основабуд»:
найменування: ТОВ «ІБК «Основабуд», код: 33154903, адреса: 

61022, м. Харків, вул. Ромена Роллана, буд. 7, кв. 22.
Постановою господарського суду Харківської області від 

27.02.2017 р. по справі № 922/3582/16 ТОВ «ІБК «Основабуд» ви-
знано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено 
ліквідатором Мухітдінова Р.Д.

Вимоги до покупця: юридична особа, запропонована найви-
ща сума.

Претенденти подають замовнику документи, передбачені за-
конодавством.

Кінцевий термін прийняття від кандидатур заяв та докумен-
тів: протягом десяти днів після дня виходу даного оголошення.

Поштова та електронна адреси, за якими подається заява та 
відповідні документи: 61052, м. Харків, вул. Мала Гончарівська, 
буд. 32; 3063808896@mail.gov.ua

Контактний телефон: 097 427 47 24.
Замовник конкурсу: ліквідатор ТОВ «ІБК «Основабуд» Мухіт-

дінов Р.Д.

Октябрський районний суд м. Полтави (адреса суду: 
36002, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Навроцького, 5) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

23.08.2017 о 14:30 до Косенко Мар’я Андріївна (останнє 
відоме місце реєстрації: 36001, Полтавська обл., м. Полтава, 
вул. Козака, буд. 12а, кв. 21) справа № 554/9032/16-ц, суд-
дя Кулешова Л. В.

28.08.2017 о 16:45 до Стукун Дарина Сергіївна (останнє 
відоме місце реєстрації: 39430, Полтавська обл., м. Полта-
ва, вул. Київське шосе, буд. 56) справа № 554/2148/17, суд-
дя Кулешова Л. В.

01.09.2017 о 15:30 до Святна Марина Володимирівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 36040, Полтавська обл., 
м. Полтава, вул. Героїв Сталінграда, буд. 24, корп. 1, кв. 14) 
справа № 554/198/17, суддя Кулешова Л. В.

 01.09.2017 о 15:45 до Одарюк Анатолій Іванович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 36023, Полтавська обл., м. Пол-
тава, вул. Огнівська, буд. 14, кв. 110) справа № 554/197/17, 
суддя Кулешова Л. 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.

Городоцький районний суд Хмельницької обл. (адреса суду: 32000, Хмельницька обл., м. Городок, вул. 
Шевченка, 48) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове 
засідання, яке відбудеться:

29.08.2017 о 13:10 до Сабадах Анатолій Леонідович (останнє відоме місце реєстрації: 32037, Хмельницька 
обл., Городоцький р-н, с. Іванківці, -) справа № 672/604/17, суддя Сакенов Ю. К.

30.08.2017 о 13:10 до Стадніченко Наталія Анатоліївна (останнє відоме місце реєстрації: 32045, Хмельниць-
ка обл., Городоцький р-н, с. Нове Поріччя, вул. Тогушева, буд. 30) справа № 672/469/17, суддя Сакенов Ю. К.

30.08.2017 о 13:30 до Бахуров Олександр Михайлович (останнє відоме місце реєстрації: 32054, Хмель-
ницька обл., Городоцький р-н, с. Велика Яромирка, вул.Федорівка, буд. 17) справа № 672/470/17, суддя Са-
кенов Ю. К.

31.08.2017 о 13:45 до Окунєв Олексій Михайлович (останнє відоме місце реєстрації: 32048, Хмельницька 
обл., Городоцький р-н, с. Клинове) справа № 672/605/17, суддя Сакенов Ю. К.

31.08.2017 о 13:30 до Сухоряба Олександр Анатолійович (останнє відоме місце реєстрації: 32060, Хмель-
ницька обл., Городоцький р-н, с. Купин, вул. Радянська, буд. 1) справа № 672/570/17, суддя Сакенов Ю. К.

01.09.2017 о 13:30 до Олійник Валентин Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 32000, Хмель-
ницька обл., м. Городок, вул. Енгельса, буд. 5) справа № 672/471/17, суддя Сакенов Ю. К.

04.09.2017 о 13:10 до Куфльовський Роман Валерійович (останнє відоме місце реєстрації: 32056, Хмель-
ницька обл., Городоцький р-н, с. Завадинці, вул. Шевченка, буд. 2) справа № 672/727/17, суддя Сакенов Ю. К.

06.09.2017 о 13:10 до Яник Надія Юріївна (останнє відоме місце реєстрації: 32060, Хмельницька обл., Горо-
доцький р-н, с. Купин, вул. Українська, буд. 3) справа № 672/664/17, суддя Сакенов Ю. К.

07.09.2017 о 13:10 до Корнієнко Тетяна Миколаївна (останнє відоме місце реєстрації: 32034, Хмельницька 
обл., Городоцький р-н, смт Сатанів, вул. Бузкова, буд. 111) справа № 672/424/17, суддя Сакенов Ю. К.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута за його  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.

Ленінський районний суд м. Полтави викликає як відпо-
відачку Бойко Тетяну Георгіївну, що зареєстрована: м. Пол-
тава, пр.-кт Вавілова, 1/15, кв. 100, фактична адреса прожи-
вання: м. Одеса, вул. Жуковського, 33, офіс 313, як відпо-
відача: Фізичну особу – підприємця Горбатько Олексія Гри-
горійовича, що зареєстрований у м. Полтава по вул. Сінна, 
32, кв. 7, фактично проживаючого: м. Одеса, вул. Жуков-
ського, 33, офіс 313 в судове засідання по цивільній спра-
ві № 553/2921/16ц, провадження № 2/553/100/2017 за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Банк Січ» до 
Бойко Тетяни Георгіївни, Фізичної особи – підприємця Гор-
батько Олексія Григорійовича про визнання договору про 
відступлення права вимоги від 23.02.2016 року недійсним, 
яке відбудеться 31 серпня 2017 року о 13 годині 00 хвилин 
у приміщенні Ленінського районного суду м. Полтави по  
вул. А. Кукоби, 37.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки, справу буде 
розглянуто за вашої відсутності.

Відповідачі зобов’язані повідомити суд про причини неяв-
ки в судове засідання.

Суддя Н.І. Крючко

Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської 
області викликає Кібальник Олександра Борисовича (остан-
нє відоме місце проживання: Полтавська область, м. Кре-
менчук, вул. Рилєєва, буд. 3) як відповідача в судове засі-
дання в цивільній справі за позовом Литовченко Ольги Ми-
хайлівни до Задорожнього Віктора Васильовича та Кібаль-
ник Олександра Борисовича про стягнення курсової різниці, 
трьох відсотків річних з урахуванням індексу інфляції.

Судове засідання відбудеться 29 серпня 2017 року о 10 
годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Полтавська 
область, м. Кременчук, вул. Троїцька (Красіна), 37/49.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки відповідача 
справу буде розглянуто за його відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини не-
явки в судове засідання.

Суддя Дядечко І.І.

Ткач Тетяна Володимирівна, зареєстрована за адре-
сою: Луганська обл., м. Кіровськ, вул. Кільцева, 25, кв. 1, 
викликається як відповідачка Дарницьким районним су-
дом м. Києва в судове засідання, яке відбудеться 15 ве-
ресня 2017 року о 08 год. 30 хв. у цивільній справі за по-
зовом Разумного Дмитра Олександровича до Ткач Тетя-
ни Володимирівни, третя особа: Приватний нотаріус Ки-
ївського міського нотаріального округу Тонконог Олени 
Юхимівни про визнання права власності на частину квар-
тири в порядку спадкування.

Судове засідання відбудеться під головуванням судді 
Леонтюк Л.К. в приміщенні Дарницького районного суду 
м. Києва за адресою: 02099, м. Київ, вул. Севастополь-
ська, 14, каб. 4, зал. 5.

У разі неявки відповідача в судове засідання справа 
буде розглянута у її відсутності з урахуванням наявних у 
справі доказів відповідно до чинного законодавства.

Суддя Л.К. Леонтюк

27 червня 2017 року Ірпінським міським судом Київ-
ської області по справі № 367/1207/17 за позовом Ор-
гану опіки та піклування виконавчого комітету Ірпінської 
міської ради в інтересах малолітньої дитини Пилипенко 
Софії Вадимівни до Пилипенко Людмили Вадимівни про 
позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів на 
її утримання, винесено заочне рішення. Позовні вимоги 
задоволено в повному обсязі. Пилипенко Людмилу Ва-
димівну позбавлено батьківських прав відносно малоліт-
ньої доньки Пилипенко Софії Вадимівни. Малолітню Пи-
липенко Софію Вадимівну передано Органу опіки та пі-
клування виконавчого комітету Ірпінської міської ради 
для влаштування її подальшої долі. Стягнуто з Пилипен-
ко Людмили Вадимівни аліменти в розмірі 1/4 частини з 
усіх видів заробітку, але не менше 30 % прожиткового 
мінімуму для дитини відповідного віку на користь уста-
нови чи особи, під опікою якої буде перебувати дитина з 
дня подачі позовної заяви, а саме з 27.02.2017 року і до 
досягнення нею повноліття.

Голова суду А.П. Саранюк

Новоайдарський районний суд Луганської обл. (адреса суду: 93500, Луганська 
обл., смт. Новоайдар, вул. Миру, 38) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться  
23.08.2017 об 11:00 до Скляр Олексій Володимирович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 93500, Луганська обл., смт Новоайдар, вул. Пролетарська, буд. 68, гур.) 
справа № 419/835/17, суддя Мартинюк В. Б.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причи-
ни неявки справа буде розглянута за його  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 прове-
дення судового засідання.

Втрачено суднове свідоцтво  

№ УГ-0225 від 11.08.1998 р. про пра-

во власності ОКСТ «Очаків» ПрАТ 

«Миколаївтурист» на судно «Соколе-

нок-66». Втрачене свідоцтво,

вважати недійсним.

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає відповіда-
ча Каранга Андрій Іванович в судове засідання по цивільній спра-
ві № 2/487/916/17 за позовом Доценко І.Ю. до Каранга А.І., Орган опі-
ки та піклування про позбавлення батьківських прав    призначене на 
27.09.2017 року о 13-00 год. в каб. № 16 Заводського районного суду м. 
Миколаєва по вул. Радісна, З

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час та 
місце розгляду справи. В разі його неявки позов може бути розглянуто за йо-
го відсутності.

Суддя Д.Г. Нікітін

Втрачені документи на судно 

«Bayliner 185 BR» з бортовим номе-

ром «ua 0795 DN», а саме Свідоцтво 

про право власності для прогулянко-

вих суден та Свідоцтво про право пла-

вання під Державним прапором Укра-

їни, що належать Бурці Геннадію Фе-

доровичу, вважати недійсними.

Шевченківський районний суд міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Дег-
тярівська, 31-А, викликає на 28.08.2017 року о 10 год. 00 хв. як відповідача 
Волошина Максима Олександровича у справі за позовом Приватного акціо-
нерного товариства «Страхова компанія «АХА СТРАХУВАННЯ» до Волошина 
Максима Олександровича про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок 
дорожньо-транспортної пригоди.

Відповідач викликається у судове засідання, у разі неявки справа розгля-
датиметься у його відсутність.

Суддя І.О. Макаренко

Макарівський районний суд Київської області викликає за адресою: смт 
Макарів, вул. Димитрія Ростовського, буд. 35 на 13.11.2017 року на 15.30 
годину як відповідача Лемешко Сергія Анатолійовича, по цивільній справі  
№ 370/1151/17 за позовною заявою Семенченко Тетяни Анатоліївни до Ле-
мешко Сергія Анатолійовича, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог: 
Орган опіки та піклування служби у справах дітей Макарівської районної дер-
жавної адміністрації, про позбавлення батьківських прав.

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

Суддя Н.Б. Мазка

Приморський районний суд м. Одеси (суддя Тарасов А.В.) викликає Мар-
хасін Міхіль, Мархасіну Тамару в судове засідання як відповідачів по цивіль-
ній справі за позовом ТОВ «ШАНС-2013» до Мархасіна М., Мархасіної Т. про 
розірвання договору купівлі-продажу нерухомого майна та витребування не-
рухомого майна із чужого володіння.

Засідання відбудеться 31.08.2017 року о 09 год. 40 хв. в приміщенні При-
морського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 
33, зала 111.

Суддя А.В. Тарасов

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя викликає у судо-
ве засідання Ткаченка Павла Миколайовича за позовом Ря-
занцевої Дани Миколаївни до Ткаченка Павла Миколайо-
вича про розірвання шлюбу, що відбудеться 21.08.2017 р. 
о 09 год. 00 хв. в приміщенні Жовтневого районного суду  
м. Запоріжжя за адресою: 69063, Запорізька обл., м. Запоріжжя, 
вул. Олександрівська, 6, каб. № 25.

Суддя В.М. Світлицька

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя викликає у судове засідання 

Чеботар Андрія за позовом Токаревої Ольги Сергіївни до Чеботар Ан-

дрія про розірвання шлюбу, що відбудеться 21.08.2017 р. об 11 год. 45 

хв. в приміщенні Жовтневого районного суду м. Запоріжжя за адресою: 

69063, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 6, Суддя 

Світлицька В.М., каб. № 25.

Суддя В.М. Світлицька

Бориславський міський суд Львівської області викликає у судове засідан-
ня Гумена Дмитра Васильовича, останнє відоме місце реєстрації за адресою: 
м. Борислав, вул. Шевченка, 1, кв. 13, як відповідача у цивільній справі за 
позовом Гумен Мирослави Дмитрівни до Гумена Дмитра Васильовича про 
визнання особи такою, що втратила право на користування житловою пло-
щею на 12 год. 45 хв. 21.09.2017 р. (за адресою: м. Борислав, вул. Грушев-
ського, 21).

У випадку неявки Гумена Дмитра Васильовича справа буде розглянута у 
його відсутності.

Суддя А.Т. Слиш



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua12

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року

Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» — 
61035, 40227 (соціальний)

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник 
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступники головного редактора:
Павло БЕБА, Лариса УСЕНКО

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Садова, 1
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09, 
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер, 

п’ятницю та суботу
Зам. № 55865  Тираж 19023

Листування з читачами тiльки 
на сторiнках газети.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть 
iнформацiї та реклами несуть автори 

та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному  

центрi «Урядового кур’єра». 
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф», 

04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

вісті звідусіль
ПОГОДА НА ЗАВТРА
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29..34
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32..37

16..21
29..34

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 19 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +16  +21 +29 +34 Черкаська +16  +21 +29 +34
Житомирська +16  +21 +29 +34 Кіровоградська +16  +21 +29 +34
Чернігівська +16  +21 +29 +34 Полтавська +16  +21 +29 +34
Сумська +16  +21 +29 +34 Дніпропетровська +16  +21 +29 +34
Закарпатська +16  +21 +29 +34 Одеська +16  +21 +32 +37
Рівненська +16  +21 +29 +34 Миколаївська +16  +21 +32 +37
Львівська +16  +21 +29 +34 Херсонська +16  +21 +32 +37
Івано-Франківська +16  +21 +29 +34 Запорізька +16  +21 +29 +34
Волинська +16  +21 +29 +34 Харківська +16  +21 +29 +34
Хмельницька +16  +21 +29 +34 Донецька +16  +21 +29 +34
Чернівецька +16  +21 +29 +34 Луганська +16  +21 +29 +34
Тернопільська +16  +21 +29 +34 Крим +16  +21 +29 +34
Вінницька +16  +21 +29 +34 Київ +19  +21 +32 +34

Укргiдрометцентр

ОГОЛОШЕННЯ

Ізюмський міськрайонний суд Харківської обл. (адреса суду: 64300, Харківська 
обл., м. Ізюм, вул. Соборна, 52) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

15.09.2017 о 09:30 до Фоменко Олексій Петрович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 64300, Харківська обл., м. Ізюм, вул. Леніна, буд. 36, кв. 19) справа  
№ 623/1523/17, суддя Бессонова Т. Д.

21.09.2017 о 10:00 до Сонгулашвілі Захар Валерійович (останнє відоме місце 
реєстрації: 64305, Харківська обл., м. Ізюм, вул. Рокоссовського, буд. 5) справа  
№ 623/1134/17, суддя Бессонова Т. Д.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причи-
ни неявки справа буде розглянута за його  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 прове-
дення судового засідання.

Книжкові пригоди 
малих читачів 

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

БІБЛІОТЕЧНІ СУБОТИ. Цього дня до дитячої бібліотеки іме-
ні К.І.Чуковського в Маріуполі завітали дуже бажані колоритні 
гості. Спершу з малими читачами поспілкувалися і розповіли 
їм дуже правдиві історії про свої походеньки відомий морський 
вовцюган капітан Врунгель, його старший помічник Лом, ма-
трос Фукс, а також їхній невгамовний переслідувач Джуліо Бан-
дитто. А трохи згодом діти потрапили у світ садово-городніх 
пригод, у вирі яких поруч із ними опинилися Цибуліно, синьйор 
Помідор, принц Лимон, графині Вишні й інші персонажі відомої 
казки. Так під час традиційної суботньої зустрічі співробітни-
ки бібліотеки презентували юним відвідувачам популярні тво-
ри «Пригоди капітана Врунгеля» Андрія Некрасова та «Приго-
ди Цибуліно» Джанні Родарі. Дітлахи стали не тільки глядачами 
і слухачами, а й безпосередніми учасниками веселого дійства: 
їм запропонували вигадати і продовжити нові пригоди присут-
ніх героїв книжок. А оскільки у фантазії дітям не відмовиш, то 
невдовзі капітан Врунгель і його вірний Лом взялися перевихо-
вувати кривдників сімейства Цибуліно.

А ось у маріупольській дитячій бібліотеці імені Всеволода Не-
стайка, використовуючи прибудинкову територію, відвідувачі 
періодично проводять дозвілля на свіжому повітрі. Юні читачі 
грали, відгадували лісові загадки, розповідали про правила по-
водження на природі для її збереження, шукали відповіді на за-
питання вікторини «В гостях у казки». А ще дорослі й малі від-
відувачі залюбки пристали до веселих рухливих ігор, пускали 
мильні бульки, грали в теніс тощо.  

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ВОЛОНТЕРСТВО. На Рівнен-
щині стартував другий етап про-
грами «Польська допомога» у 
проекті «Підтримка процесу ор-
ганізації українського рятуваль-
ного волонтаріату», який співфі-
нансує МЗС Республіки Польща.

На території аварійно-ряту-
вального загону спецпризначен-
ня головного управління ДСНС 
України в області розпочали-
ся теоретичні й практичні занят-
тя з групою добровольців-волон-

терів із трьох сільських рад Рів-
ненського та Гощанського райо-
нів. За їх ходом спостерігають 
керівники територіальних гро-
мад, чиї добровольці проходять 
навчання. Вони зокрема вивча-
ють тактико-технічні характе-
ристики пожежних автомобілів, 
які перебуватимуть на балансах 
об’єднаних громад, відпрацьову-
ють загрозливі ситуації, особли-
во актуальні нині, в період підви-
щеної сонячної активності.

— У Польщі пожежники-до-
бровольці становлять 70% за-
гальної кількості вогнеборців, 

торік вони ліквідували 36% усіх 
пожеж та запобігли новим, — 
повідомив головний рятуваль-
ник Рівненщини Сергій Крук. — 
Цей потужний рух має історич-
не коріння. Тож польські коле-
ги активно сприяють його роз-
витку в нашій області, залюбки 
діляться новинками. Ми ж на-
даємо волонтерам-пожежникам 
свою матеріальну базу для за-
нять і готові здійснювати відпо-
відний супровід.

Справді, в Польщі існує культ 
пожежника-добровольця: мо-
лодь пишається тим, що в поза-

робочий час носить гарний мун-
дир, придбаний коштом грома-
ди, а старші люди цілком можуть 
розраховувати на те, що пожеж-
ники захистять їх не лише від 
вогню.

— Тепер ці традиції, актуаль-
ні в контексті децентралізації, за-
кладаємо на Рівненщині, — ка-
же заступник голови облдержад-
міністрації Ігор Тимошенко. — У 
нас уже з’явилася велика добро-
вільна сила, здатна протистояти 
руйнівній силі вогню. Дякую за 
вибір стати волонтерами задля 
захисту своїх земляків.

Пожежник означає захисник

У Миколаєві відкрили 
креативну галерею
МИСТЕЦТВО. Оригінальний задум реалізував художник  
Олександр Сочнев

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

Ще 14 років тому він ство-
рив інтернет-проект 

«Apollo», де знайомив відвід-
увачів з іменами талановитих 
митців та їхніми творами. А 
днями віртуальне мистецтво 
стало доступним в реаліях 
художньої галереї, під яку 
переобладнали одне з примі-
щень торговельного центру.  

Відкрили першу експози-
цію твори заслуженого діяча 
мистецтв України професора 
Інни Черкесової. Вона викла-
дає в одному з миколаївських 
вишів, автор навчального по-
сібника  та багатьох наукових 
робіт з історії культури. Ми-
тець створює художні твори 
в різних техніках декоратив-
но-прикладного мистецтва 
та графічного дизайну, роз-
робила концепцію утворення 

стилю півдня України в ху-
дожніх ткацьких та вишитих 
виробах ручної роботи.

Директор галереї Олек-
сандр Сочнев каже, що за-
думував проект як твор-
чий майданчик для того, 
щоб визнані умільці пере-
давали свої знання, досвід, 
вміння новачкам. А кращо-
го майстра, ніж Інна Черке-
сова, складно знайти. «Бага-
тогранний талант художни-

ці охоплює різні творчі сфе-
ри, — зазначає Олександр. 
— На виставці представле-
но 37 робіт, написаних нит-
ками та пером, які є ілю-
страціями до книжки Інни 
Черкесової «Казки кентав-
ресси». Сподіваюся, що на-
далі галерея стане постій-
ним майданчиком не лише 
для демонстрації робіт, а й 
навчання розуміти мисте-
цтво». 

Олена ОСОБОВА, 
«Урядовий кур’єр»

КАНІКУЛИ. Літній відпочинок 
добігає кінця, незабаром школя-
рі знову сядуть за парти, і для де-
кого цей навчальний рік стане 
випускним. Тож фахівці служби 
зайнятості Луганщини виріши-
ли влітку допомогти майбутнім 
випускникам, які відпочивають у 
дитячих оздоровчих таборах, із 
вибором професії.

«Уперше за кілька останніх 
років дитячий оздоровчий та-
бір «Перлина», що працює на 
базі Новопсковського санато-
рію «Перлина», прийняв три 
оздоровчі зміни відпочиваль-
ників, і кожну зміну з учнями 
працювали співробітники Но-
вопсковського районного цен-
тру зайнятості», — каже за-
ступник начальника відділу 
активної підтримки безробіт-
них Новопсковського РЦЗ Іри-

на Гуляєва. За її словами, від-
відування  табору відпочинку 
відбувається з використанням 
мобільного центру зайнятос-
ті,  аби допомогти дітям озна-
йомитися з різними професія-
ми. В межах акції співробітни-
ки центру зайнятості  запро-
понували дітям взяти участь у 
профорієнтаційній грі-змаганні 
«Калейдоскоп професій». Шко-
лярі змагалися в конкурсах 
«Професії казкових героїв» та 

«Алфавіт професій», і в такий 
спосіб, цікаво та з гумором, бу-
ло визначено рівень обізнанос-
ті школярів зі світом професій. 
Протягом лише одного дня по-
слугами мобільного центру за-
йнятості скористалися 52 дити-
ни. Зацікавлені очі, враження 
від пізнання нового та невідо-
мого, азарт змагання, дух пе-
ремоги, щирі усмішки — це до-
каз того, що пізнавальний від-
починок вдався.

Гра, що допомагає обрати професію

Ф
от

о 
на

да
ні

 а
вт

ор
ом

Олександр Сочнев та Інна Черкесова на відкритті виставки
Основу творчості художниці становлять казки  
про кентаврів та кентавресс
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